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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-12-09

Plats och tid: Kronängsskolans aula, kl. 18:00 OBS tiden !
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och kristoffer.staaf@vaxholm.se.
Information: OBS: Vid detta sammanträde är det ingen allmänhetens frågestund med 

anledning av att mål- och budget 2020-2022 behandlas.

  Ärende    Beskrivning                          Föredragande

1 Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt 
tid och plats för justeringen, fastställande av 
föredragningslistan

2 Upphävande av avstyckningsplaner Ap A1 och ApA2 Malin Forsbrand (C)

3 Fastställande av verksamhetsområde för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet för 
Pålsundsstrand

Malin Forsbrand (C)

4 Fastställande av verksamhetsområde för dricksvatten och 
spillvatten för Skarpö etapp 3

Malin Forsbrand (C)

5 Riktlinjer för exploateringsavtal Malin Forsbrand (C)

6 Godkänna samt teckna upprättat förslag till 
exploateringsavtal Kulan 6, Dp 418

Malin Forsbrand (C)

7 Detaljplan för Kulan 6, Dp 418 - antagande Malin Forsbrand (C)

8 Godkänna samt teckna upprättat förslag till 
exploateringsavtal för Ytterby 4:173 inom Dp 382, 

Malin Forsbrand (C)
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detaljplan för Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och 
Överbyvägen)

9 Antagande-Dp 382, Detaljplan för Ytterby 4:686 mfl 
(Resarö mitt och Överbyvägen)

Malin Forsbrand (C)

10 Stadens finansiella verksamhet 2019-10-31 Malin Forsbrand (C)

11 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2019 Malin Forsbrand (C)

12 Mål och budget 2020-2022 - minoritetsåterremitterat vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-11 § 60

Malin Forsbrand (C)

13 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020 Malin Forsbrand (C)

14 Uppdrag angående förlängning av bostadskontrakt för 
nyanlända barnfamiljer

Lena Hallberg (C)

15 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 
2019

Lena Hallberg (C)

16 Svar på revisionsrapport - Granskning av löner och 
arvoden

Malin Forsbrand (C)

17 Svar på motion (V): Detaljplanernas läsbarhet och 
detaljeringsgrad

Malin Forsbrand (C)

18 Sammanträdestider år 2020 för kommunfullmäktige Karin Enström (M)

19 Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier i 
nämnder samt för presidiet i kommunstyrelsen

Karin Enström (M)

20 Val av presidium i Kommunstyrelsen Karin Enström (M)

21 Val av ledamöter, ersättare samt presidium i Barn- och 
utbildningsnämnden

Karin Enström (M)

22 Val av ledamöter, ersättare samt presidium i 
Socialnämnden

Karin Enström (M)

23 Val av ledamöter, ersättare samt presidium i 
Stadsbyggnadsnämnden

Karin Enström (M)

24 Val av ledamöter, ersättare samt presidium i Nämnden för 
teknik, fritid och kultur

Karin Enström (M)

25 Övriga val och entlediganden Karin Enström (M)

Karin Enström (M) Kristoffer Staaf
Ordförande Sekreterare
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2018/156.214
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 149 Upphävande av avstyckningsplaner Ap A1 och ApA2

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Upphävande av delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ (Washolmen- ApA2) 
samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’ (Kalvholmen - ApA1), Dp 423 antas.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen den 25 oktober 2018 § 110 att 
upprätta förslag till upphävande av delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ 
(Washolmen- ApA2) samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’ (Kalvholmen - ApA1).

Washolmen och Kalvholmen ligger på söder om Tynningö och antal fastigheter som berörs av 
avstyckningsplanen på Washolmen är ca 20 stycken och på Kalvholmen ca 10 stycken. 

Syftet med upphävandet av avstyckningsplanerna inom kvartersmark är att underlätta handläggning av 
olika former av lov och tillstånd både för enskilda fastighetsägare och myndigheter. Områden för allmän 
plats betecknade som vägar och gröna områdena avses behållas och upphävs därför inte. En allmän väg 
inom fastigheten 1:544 ska dock upphävas. Vägen har aldrig funnits men 1935 planlades den. Mellan 
1936-1937 upprättade Lantmäteriet en avstyckning som inte följer planens förslag till väg, utan vars 
gränser följer en befintlig väg. På grund av dessa båda skäl görs bedömningen att det område som visas 
som allmän väg tvärs över Tynningö 1:544 kan upphävas. 

Planförslaget har varit utställt på granskning under tiden 9 – 29 september 2019 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 28 augusti 2019, § 36. Under granskningen inkom totalt 4 
yttranden. Alla yttrandena är utan erinran. Yttrandena finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 45
Tjänsteutlåtande, 2019-10-24
Plankarta ApA1, 2019-04-10
PlankartaApA2, 2019-08-12
Plan och genomförandebeskrivning 2019-10-24
Samrådsredogörelse 2019-08-12
Granskningsutlåtande 2019-10-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Farnaz Wigh, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-11-13

Änr KS 2018/156.214
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 45 Upphävande av avstyckningsplaner Ap A1 och ApA2

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Granskningsutlåtandet för Upphävande av delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 
1:13’’ (samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’, Dp 423, godkänns.

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta: 

Upphävande av delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ (Washolmen- ApA2) 
samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’ (Kalvholmen - ApA1), Dp 423 antas.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen den 25 oktober 2018 § 110 att 
upprätta förslag till upphävande av delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ 
(Washolmen- ApA2) samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’ (Kalvholmen - ApA1).

Washolmen och Kalvholmen ligger på söder om Tynningö och antal fastigheter som berörs av 
avstyckningsplanen på Washolmen är ca 20 stycken och på Kalvholmen ca 10 stycken. 

Syftet med upphävandet av avstyckningsplanerna inom kvartersmark är att underlätta handläggning av 
olika former av lov och tillstånd både för enskilda fastighetsägare och myndigheter. Områden för allmän 
plats betecknade som vägar och gröna områdena avses behållas och upphävs därför inte. En allmän väg 
inom fastigheten 1:544 ska dock upphävas. Vägen har aldrig funnits men 1935 planlades den. Mellan 
1936-1937 upprättade Lantmäteriet en avstyckning som inte följer planens förslag till väg, utan vars 
gränser följer en befintlig väg. På grund av dessa båda skäl görs bedömningen att det område som visas 
som allmän väg tvärs över Tynningö 1:544 kan upphävas. 

Planförslaget har varit utställt på granskning under tiden 9 – 29 september 2019 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 28 augusti 2019, § 36. Under granskningen inkom totalt 4 
yttranden. Alla yttrandena är utan erinran. Yttrandena finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-10-24
Plankarta ApA1, 2019-04-10
PlankartaApA2, 2019-08-12
Plan och genomförandebeskrivning 2019-10-24
Samrådsredogörelse 2019-08-12
Granskningsutlåtande 2019-10-24

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Farnaz Wigh, sbf
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Upphävande av avstyckningsplaner för del av fastigheten Tynningö 
1:13 (Washolmen- ApA2) och del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 
1:435 (Kalvholmen - ApA1), Dp 423 - Antagande

Förslag till beslut
Granskningsutlåtandet för Upphävande av delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 
1:13’’ (samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’, Dp 423, godkänns.

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta: 

Upphävande av delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ (Washolmen- ApA2) 
samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’ (Kalvholmen - ApA1), Dp 423 antas.

Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen den 25 oktober 2018 § 110 att 
upprätta förslag till upphävande av delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ 
(Washolmen- ApA2) samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’ (Kalvholmen - ApA1).

Washolmen och Kalvholmen ligger på söder om Tynningö och antal fastigheter som berörs av 
avstyckningsplanen på Washolmen är ca 20 stycken och på Kalvholmen ca 10 stycken. 

Syftet med upphävandet av avstyckningsplanerna inom kvartersmark är att underlätta handläggning av 
olika former av lov och tillstånd både för enskilda fastighetsägare och myndigheter. Områden för allmän 
plats betecknade som vägar och gröna områdena avses behållas och upphävs därför inte. En allmän väg 
inom fastigheten 1:544 ska dock upphävas. Vägen har aldrig funnits men 1935 planlades den. Mellan 
1936-1937 upprättade Lantmäteriet en avstyckning som inte följer planens förslag till väg, utan vars 
gränser följer en befintlig väg. På grund av dessa båda skäl görs bedömningen att det område som visas 
som allmän väg tvärs över Tynningö 1:544 kan upphävas. 

Planförslaget var utställt på granskning under tiden 9 – 29 september 2019 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 28 augusti 2019, § 36. Under granskningen inkom totalt 4 
yttranden. Alla yttrandena är utan erinran. Yttrandena finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Farnaz Wigh
Planarkitekt
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Bakgrund
Planförslaget var ute på samråd under tiden 29 april - 20 maj 2019 enligt beslut i kommunstyrelsens 
planeringsutskott den 24 april § 16. Under samrådet har ny information från Lantmäteriet och 
fastighetsägare inkommit. På plankartan (Washolmen- Apa2) visas en allmän väg tvärs över fastigheten 
Tynningö 1:544 som aldrig funnits, medan den väg som visas på avstyckningsförrättning för Washolmen 
från 1937, Värmdö 959, (mellan fastigheterna Tynningö 1:544 och 1:545) alltid har använts som en 
gemensam/allmän väg ner till en plats där det tidigare legat en gemensam brygga.

Ärendebeskrivning
Avstyckningsplanerna Washolmen, antagen 1935 (akt 01-APL-481) och Kalvholmen, antagen 1934  (akt 
01-APL-432) har genom förändringar i lagstiftningen ÄPBL 1978:10 och PBL 2010:900 blivit jämställda 
med en detaljplan.  

Eftersom planerna är avstyckningsplaner saknar de mer detaljerade bestämmelser om hur marken får 
bebyggas och ger därmed inget direkt stöd vid bygglovgivning. 

Syftet med upphävandet av avstyckningsplanerna inom kvartersmark är att underlätta handläggning av 
olika former av lov och tillstånd både för enskilda fastighetsägare och myndigheter. Områden för allmän 
plats betecknade som vägar och gröna områdena avses behållas och upphävs därför inte. En allmän väg 
inom fastigheten 1:544 ska dock upphävas. Vägen har aldrig funnits men 1935 planlades den. Mellan 
1936-1937 upprättade Lantmäteriet en avstyckning som inte följer planens förslag till väg, utan vars 
gränser följer en befintlig väg. På grund av dessa båda skäl gör vi bedömningen att det område som visas 
som allmän väg tvärs över Tynningö 1:544 kan upphävas. 

Fastigheter inom avstyckningsplaner som berörs av planerna är:

                 Kalvholmen (ApA1)                                                           Washolmen (ApA2)
  Tynningö  1:503, 1:504, 1:505                                Tynningö 1:535, 1:536, 1:537, 1:538, 1:539     
  1:518, 1:519, 1:520, 1:521, 1:522                          1:540, 1:541, 1:542, 1:543, 1:544, 1:545, 1:546 
  1:523, 1:435, 1:850                                                  1:547, 1:548, 1:549: 1:550, 1:551, 1:552, 1:553

Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att upphävning av avstyckningsplanerna för en del av Washolmen 
och en del av Kalvholmen kan prövas.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att upphävandet bidrar till att höja kvaliteten på byggnationer 
och motverkar en drastisk förändring av bebyggelsestrukturen på öarna. Idag kan Vaxholms stad inte 
begränsa ytan på nybyggnationer inom avstyckningsplanerna eftersom de har obegränsad byggrätt. 

Finansiering
Kommunen ombesörjer planarbetet. Projektet finansieras inom kommunstyrelsens ram.
Interna kostnader utgörs av arbetstid, grundkarta, fastighetsförteckning och annonsering.
Inga utredningar behövs.

Förslagets konsekvenser
Upphävande av gällande avstyckningsplaner innebär ingen förändring i området och bedöms därmed 
inte medföra negativa konsekvenser på området.
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Washolmen ingår i riksintresseområden för Kust- och skärgårdsområdena i Stockholms län (4 kap. 1,2 
och 4 § MB) samt Kulturmiljövården (3 kap. 6 § MB) för Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet. Upphävandet 
bedöms inte påverka riksintressena. I övrigt förslås inga ändringar.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2019-10-24
Plankarta ApA1, 2019-04-10
PlankartaApA2, 2019-08-12
Plan och genomförandebeskrivning 2019-10-24
Samrådsredogörelse 2019-08-12
Granskningsutlåtande 2019-10-24

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Farnaz Wigh, SBF
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Antagandehandling
2019‐10‐24

Änr 2018/156.214

Upphävande av

Delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ 
(Washolmen‐ ApA2) samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 
1:435’’ (Kalvholmen ‐ ApA1), Vaxholms stad, Stockholms län

PBL 2010:900 i dess lydelse från den 2 jan 2015

Standardförfarande

Plan‐ och genomförandebeskrivning

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08‐541 708 00 E‐post: plan@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000‐2908
Bankgiro: 5302‐9435
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Antagandehandling
             2019‐10‐24

   Änr 2018/156.214

Vad är ett upphävande av detaljplan?

Om en detaljplan är inaktuell eller förhindrar en önskvärd utveckling kan kommunen välja att 
upphäva delar av en eller en hel detaljplan. Om kommunen upphäver en detaljplan uppstår ett 
planlöst läge. Om någon avser att utföra en lovpliktig åtgärd på platsen behöver kommunen göra en 
bedömning av om åtgärden kräver en ny detaljplan eller om åtgärden kan prövas med bygglov 
direkt.

Planhandlingar

Till upphävandet av detaljplanerna hör följande handlingar:

‐ Planbeskrivning
‐ Gällande Plankarta med planbestämmelser(upphävandekarta)
‐ Fastighetsförteckning *

Handlingar markerade med * finns inte på webbplatsen på grund av GDPR 
(Dataskyddsförordningen).
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Planens syfte och mål

Syftet med upphävandet av avstyckningsplanerna inom kvartersmark är att underlätta handläggning 
av olika former av lov och tillstånd både för enskilda fastighetsägare och myndigheter. Områden för 
allmän plats (betecknas som vägar) och gröna områden avses behållas, och upphävs därför inte. En 
allmän väg inom fastigheten 1:544 ska dock upphävas.

Eftersom planerna är avstyckningsplaner saknar de mer detaljerade bestämmelser om hur marken 
får bebyggas och ger därmed inget direkt stöd vid bygglovgivning.

Bakgrund

Avstyckningsplanerna Washolmen, antagen 1935 (akt 01‐APL‐481) och Kalvholmen, antagen 1934 
(akt 01‐APL‐432) har genom förändringar i lagstiftningen ÄPBL 1987:10 och PBL 2010:900 blivit 
jämställda med en detaljplan.

Avstyckningsplanerna APA1 och APA2 saknar byggnadsreglerande bestämmelser och har idag 
obegränsad byggrätt. Avstyckningsplanerna reglerar inte byggrätten i detalj, som tex tillåten 
byggnadsarea, byggnadshöjd eller utformning. Vid ansökningar om bygglov måste därför 
stadsbyggnadsnämnden göra en bedömning över hur väl den ansökta åtgärden anpassas till den 
egna fastigheten, närliggande bebyggelse och till miljön i övrigt ‐ en så kallad lämplighetsprövning 
enligt främst 2, 8 och 9 kapitlet plan‐ och bygglagen, PBL 2010:900.
Dessa inaktuella avstyckningsplaner skapar problem vid bygglovgivning och fastighetsbildning.

Upphävandet av avstyckningsplanerna handläggs med förenklat standardförfarande enligt Plan‐ och 
bygglagen, PBL 2010:900 i dess lydelse från den 2 jan 2015, kapitel 5 § 38 b samt kapitel 5 § 11.
Efter samråd ändrades förfarande till standardförfarande. Förfarandet består av samråd,
underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft. 
Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och 
länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av 
stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Antal fastigheter som berörs av avstyckningsplanen på Washolmen är ca 20 stycken och på 
Kalvholmen ca 10 stycken.
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   Änr 2018/156.214

Plandata

Lägesbestämning, Planområdet är beläget på Washolmen och Kalvholmen, två öar söder om
avgränsning Tynningö.

Areal Området består av Washolmen ca 77.980 m2 och Kalvholmen ca 31.740 m2.

Markägo‐ Det exploaterade området är i privat ägo. Avstyckade fastigheter är i
Förhållande privat ägo.

Tidigare ställningstagande

Politiskt ställningstagande
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2018‐10‐10 § 38 att föreslå
kommunstyrelsen att ge utskottet i uppdrag att påbörja arbete med 
upphävande av avstyckningsplaner APA1 och APA2. Vidare beslutade 
kommunstyrelsen 2018‐10‐25 § 110 att ge stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja arbetet med upphävande av avstyckningsplanen.

I april 2019 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 2019‐04‐24 § 16 att 
genomföra samråd för upphävande av avstyckningsplaner APA1 och APA2. 
Samrådet genomfördes under maj 2019.
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   Änr 2018/156.214

Planer, bygglov och riktlinjer
Riksintresse Washolmen ingår i riksintresseområden för Kust‐ och skärgårdsområdena i

Stockholms län (4 kap. 1,2 och 4 § MB) samt Kulturmiljövården (3 kap. 6 § 
MB) för Norra Boo‐Vaxholm‐Oxdjupet. Upphävandet bedöms inte påverka 
riksintressena.

Översiktsplan I översiktsplanen (ÖP 2030) finns inga särskilda rekommendationer för 
Tynningö. Ett upphävande av avstyckningsplanen kan därför inte anses 
strida mot översiktsplanens intentioner.

Detaljplan Avstyckningsplanerna Washolmen, antagen 1935 (akt 01‐APL‐481), och 
Kalvholmen, antagen 1934 (akt 01‐APL‐432), gäller genom 
övergångsbestämmelser i plan‐ och bygglagen som detaljplaner med utgången 
genomförandetid.

Fastigheter inom avstyckningsplaner som berörs av planerna är:

Kalvholmen (ApA1) Washolmen (ApA2)
Tynningö 1:503, 1:504, 1:505 Tynningö 1:535, 1:536, 1:537, 1:538, 1:539
1:518, 1:519, 1:520, 1:521, 1:522 1:540, 1:541, 1:542, 1:543, 1:544, 1:545, 1:546
1:523, 1:435, 1:850 1:547, 1:548, 1:549: 1:550, 1:551, 1:552, 1:553

1:806, 1:13

Fastigheterna inom avstyckningsplan ApA1
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Avstyckningsplan Ap A1 från 1934

Historisk bild på Kalvholmen från 1955‐1967
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Fastigheterna inom avstyckningsplan ApA2

Avstyckningsplan Ap A2 från 1935
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Historisk bild på Washolmen från 1955‐1967

Andra planer Förändringen förväntas inte ge någon påverkan på andra planer och program.

Planuppdrag Kommunstyrelsens planeringsutskott gav 2018‐10‐25 § 110 
Kommunstyrelsen i uppdrag att upphäva planen.

Förenligt med Upphävandet bedöms vara förenlig med de hushållningsbestämmelser som
3‐5 kap MB finns för användning av mark‐ och vattenområden enligt 3 och 4 kap.

Miljöbalken (MB). Enligt 5 kap. MB ska gällande miljökvalitetsnormer iakttas vid 
planering och planläggning. Miljökvalitetsnormer är ett bindande styrmedel som 
infördes med Miljöbalken 1999. Miljökvalitetsnormer kan innefatta exempelvis
föroreningsnivåer och störningsnivåer som inte får understigas eller överskridas. 
Normerna reglerar att människor och naturen/miljön inte utsätts för påtagliga 
olägenheter och syftar till att uppfylla de gemensamma kraven inom EU. 
Upphävandet anses inte bidra till att någon miljökvalitetsnorm överskrids eller 
försvårar att dessa uppfylls.

Miljöbedömning   Upphävandet kan inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. En
enligt 6 kap. 11§   miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas.
MB
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Tidsplanen är preliminär och kan förändras under planarbetet.

 Godkännande för samråd KS‐PLU April 2019
 Samrådsredogörelse och godkännande i KS Sommar 2019



Granskning
Antagande KF

Höst 2019
Vinter 2019

Bebyggelse
Befintlig Inom området för upphävande av detaljplaner finns bostäder, fritidsvillor.
Bebyggelse

Naturmiljö Inom området för upphävande av detaljplaner finns grönområden.
Detaljplanerna ska fortsätta att gälla inom grönområdena.

Kulturmiljö Inom området finns kulturhistorisk värdefulla byggnader.
Washolmen ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården.

Gator och trafik Båda öarna nås via Waxholms‐båtar.

Gång‐ och Längs med Washolmsvägen och Kalvholmsvägen går en gång‐ och cykelbana.
cykeltrafik Öarna är bilfria.

FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER

Sammanhållen Avstyckningsplanerna upphävs inom kvartersmark och befintlig bebyggelse
bebyggelse klassificeras som sammanhållen bebyggelse. Tillkommande/ändrad 

bebyggelse prövas genom reglerna kring sammanhållen bebyggelse.

Skötsel av gata Vägföreningen avser fortsatt sköta vägen avseende drift och underhåll på 
samma sätt som tidigare.

Konsekvenser Avstyckningsplaner reglerar inte byggrätten i detalj, som tex tillåten 
byggnadsarea, byggnadshöjd eller utformning. Vid ansökningar om bygglov 
ska stadsbyggnadsnämnden, oavsett om detaljplan finns eller inte, göra en
bedömning över hur väl den ansökta åtgärden anpassas till den egna fastigheten, 
närliggande bebyggelse och till miljön i övrigt ‐ en så kallad lämplighetsprövning 
enligt främst 2, 8 och 9 kapitlet plan och bygglagen.

Lämplighetsprövningen görs oavsett om en ansökan om bygglov gäller en 
fastighet inom en avstyckningsplan eller inom en sammanhållen bebyggelse, 
men det finns skillnader för vilka åtgärder som kräver bygglov. Utom detaljplan
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krävs inte bygglov för utvändiga ändringar exempelvis byte av färgsättning, 
fasad‐ eller takbeklädnad eller när byggnadens yttre utseende påverkas på 
annat sätt. Även om en åtgärd inte kräver bygglov, har en fastighetsägare alltid 
ett ansvar att följa reglerna i plan‐ och bygglagen som innebär att varsamhets‐ 
och förvanskningskravet följs. Hänsyn ska tas till bebyggelseområdens och 
byggnaders karaktärsdrag och att de tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värdena ska tas tillvara. Tas inte hänsyn till dessa 
krav kan kulturvärden gå förlorade.

Strandskydd Strandskydd gäller 100 meter från stranden. Även för tomter som ligger inom 
avstyckningsplanerna gäller att ny bebyggelse ska prövas mot bestämmelserna 
om strandskydd. Att tomten ligger inom avstyckningsplan är inte tillräckligt skäl 
för att den ska anses ianspråktagen för bebyggelse. Upphävande av planerna 
bedöms inte påverka strandskyddet.

Klargörande för vägar
Det finns två vägar som är markerade i kartan nedan. Vägen med svart pil är en befintlig väg och 
används idag ner mot vatten och brygga. Den vägen ska vara kvar efter upphävandet. Vägen 
bildades i samband med avstyckningsförrättningen, 959 från 1937.

Avstyckningsplan över Washolmen (Ap A2) från 1935

Den andra vägen, markerad med röd pil på ovanstående bild, finns markerad endast i 
avstyckningsplanen (ApA2) från 1935. Vägen har aldrig funnits men 1935 planlades den. Det finns
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inte någon allmän brygga i anslutning till vägen tvärs över fastigheten Tynningö 1:544. Mellan 
1936‐1937 upprättade lantmäteriet en avstyckning som inte följer planens förslag till väg, utan vars 
gränser följer en befintlig väg och den vägen ska upphävas.

Avstyckningsförrättning för Washolmen Från 1937‐Värmdö 959

PLANENS GENOMFÖRANDE

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Upphävandet av del av gällande detaljplaner innebär, när upphävandet vunnit laga kraft, att 
hittillsvarande byggrätt upphör att gälla. Upphävandet innebär vidare att pågående 
markanvändning kan fortsätta, och att förhållandena på platsen förblir oförändrade. Befintlig 
bebyggelse är inte av den omfattningen att den behöver regleras genom detaljplan.

Genomförandetid
För de aktuella detaljplanerna som ska upphävas har genomförandetiden gått ut vilket innebär att 
de kan upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning för t.ex. förlorad byggrätt.
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Eventuell fastighetsbildning sker på initiativ av fastighetsägare och prövas av lantmäteriet enligt
Fastighetsbildningslagens bestämmelser.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi
Kostnaderna för framtagandet av upphävandet av detaljplanerna står Vaxholms stad för.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Bygglovsplikt (utökad eller minskad)
Bygglovsplikten behålls på den nivå plan‐ och bygglagen anger för områden utan detaljplan.

Medverkande

Planhandlingarna har upprättats av stadsbyggnadsförvaltningen. I arbetet har deltagit planarkitekt 
Farnaz Wigh.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Upphävande av gällande detaljplan innebär ingen förändring i området och bedöms därmed ej 
medföra negativa konsekvenser på området.

Kristina Henschen Planchef Farnaz Wigh Planarkitekt
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Upphävande av
Delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ (Washolmen- 
ApA2) samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 1:435’’ (Kalvholmen - 
ApA1), Vaxholms stad, Stockholms län

Granskningsutlåtande

Detaljplanen har varit ute på granskning. 
Granskning har ägt rum under tiden den 9 – 29 september  2019.
Inför granskning har förslag till upphävande av detaljplaner utarbetats. 
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 28 augusti 2019, §  36 har granskning 
hållits om förslag till upphävande av detaljplaner. 

Granskningshandlingar/Information om granskning har sänts till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning samt remissinstanser enligt sändlista. 
Handlingarna har under  granskningsstiden visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, 
på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se   
Under granskningen inkom 4 yttranden  från remissinstanser. Inkomna granskningsyttrandena finns 
samlade i planakten, vilken går att ta del av på  stadsbyggnadsförvaltningen. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag den 25 oktober 2018 § 110. Inför plansamrådet 
utarbetades förslaget till att upphäva detaljplan. Detaljplanen har varit ute på samråd. Samrådet ägde 
rum under tiden den  29 april – 20 maj 2019. 

Inkomna yttranden

Remissinstanser och föreningar Anmärkning

P 1. Länsstyrelsen i Stockholms län Yttrande  utan  
erinran

2. Lantmäteriet Yttrande  utan  
erinran

3. Trafikförvaltningen (SLL) Yttrande  utan  
erinran

4. E.ON Elnät Stockholm AB Yttrande  utan  
erinran
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Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av inkomna synpunkter
1.Länsstyrelsen i Stockholms län: 
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL. 

2.Lantmäteriet:
Lantmäteriet har ingen erinran över samrådshandlingarna.

3.Trafikförvaltning:
Trafikförvaltning har ingen erinran mot förslagen upphävning av avstyckningsplanerna.

4.E.ON Energidistribution AB:
E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra.

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning
De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. Även 
allmänna intressen har därvid beaktats. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att planförslaget innebär 
en lämplig avvägning mellan olika intressen. 

Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) 
Alla, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen och framfört synpunkter, bedöms ha fått 
framförda synpunkter helt tillgodosedda.

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) 
Alla, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen och framfört synpunkter, bedöms ha fått 
framförda synpunkter helt tillgodosedda.

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 15 oktober 2019

Farnaz Wigh

Planarkitekt
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Upphävande av
Delar av avstyckningsplanerna ’’del av fastigheten Tynningö 1:13’’ 
(Washolmen- ApA2) samt ’’del av fastigheterna Tynningö 1:434 och 
1:435’’ (Kalvholmen - ApA1), Vaxholms stad, Stockholms län

Samrådsredogörelse

Detaljplanen har varit ute på samråd. 

Samrådet ägde rum under tiden den  29 april – 20 maj 2019. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om samråd den 24 april 2019 § 16. 

Samrådshandlingar samt information om samrådet sändes till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning, remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna visades under samrådstiden på 
kommunhuset, Eriksövägen 27, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B, samt på Vaxholms stads hemsida, 
www.vaxholm.se.

Ett samrådsmöte hölls den 9 maj 2019. Samrådsmötet hölls som ett öppet hus på Rådhuset. Inkomna 
samrådsyttranden är redovisade i sin helhet i denna samrådsredogörelse under respektive 
remissinstans, förening, fastighetsägare, boende och övriga. Inkomna samrådsyttranden finns även 
samlade i planakten, vilken går att ta del av på stadsbyggnadsförvaltningen. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag den 25 oktober 2018 § 110. Inför plansamrådet 
utarbetades förslaget till att upphäva detaljplan. 

Inkomna yttranden

Remissinstanser och föreningar Anmärkning

S 1. Länsstyrelsen Ingen erinran

2. Lantmäteriet Ingen erinran

3. Trafikförvaltning Ingen erinran

4. E-ON Ingen erinran

Fastighetsägare, boende och övriga

Namn Fastighet/Adress Anmärkning
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S 5. Fastigheten Tyningö 1:544 Nr.1 Synpunkter

6. Fastigheten Tyningö 1:544 Nr.2 Synpunkter

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanställning och kommentarer till inkomna 
synpunkter

S 1. Länsstyrelsen i Stockholms län: 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 14 § PBL. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning att planens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.

S 2. Lantmäteriet:
Lantmäteriet har ingen erinran över samrådshandlingarna.

S 3. Trafikförvaltning:
Trafikförvaltning har ingen erinran mot förslagen upphävning av avstyckningsplanerna.

S 4. E.ON Energidistribution AB:
E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra.

Synpunkter från fastighetsägare, boende och övriga

S 5. Fastighetsägare till Tynningö 1:544 ( synpunkter 1) : 

Återkommer här, efter Kommunens information om plansamråd av datum 2019-04-25, med
synpunkter på lagt samrådsförslag.

I lagt samrådsförslag framkom att en allmän väg går tvärs över vår fastighet, Tynningö 1:544 samt att 
den funnits med i den ursprungliga detaljplanen. Denna allmänna väg har aldrig funnits där utan 
anlades i stället utmed östra sidan på fastigheten, mellan fastighet 1:544 och fastighet 1:545 och har 
funnits där sedan husen på fastigheterna uppfördes. Detta framgår från de kartor som lantmäteriet
upprättade direkt efter styckning och uppförande av husen, 1936-37, se bild nedan.
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I av Länsstyrelsen fastställd avstyckningskarta, (se bilder nedan), med namn ”Värmdö 873”daterad
22:a oktober 1936 hämtad från Lantmäteriet, ser man tydligt även att vägen anlades mellan fastighet
1:544 och fastighet 1:545. I delförstoringen ser man även förslaget som aldrig genomfördes lätt 
skuggad.

Av länsstyrelsen fastställd avstyckningskarta daterad 22:a oktober 1936
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Stensatt Vedbod uppförd 1936

                   
                   Delförstoring karta

Delförstoring fastställande

Förtydligande: År 1936 den 22 Oktober har Länsstyrelsen i Stockholms län fastställt å denna karta
upptagna avstyckningar, betygar På tjänstens vägnar: ………..Underskrift……………

Den allmänna väg som ursprungligen planerats anlades således aldrig. Sannolikt har man, vid
avstyckning, missat att uppdatera den ursprungliga detaljplanen.
Tomtkarta med vägsträckningar och allmänna ytor är tydlig med hur det såg ut från det att
fastigheten 1:544 uppfördes, se karta nedan:
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Det är också tydligt att man tidigt markerade den allmänna vägen genom den björkallé som finns
utmed vägen ned till vattnet, se bilder nedan.

                 

Allmänna vägen, vy mot vattnet                                          Allmänna vägen, vy från vattnet

Vidare att de byggnader som uppfördes 1936-37 som de facto finns mitt i den vägsträckning som den
ursprungliga detaljplanen visar. Den vedbod med stensatt källare som finns i hörnet av tomten är 
uppförd 1936-37 i samband med huvudfastigheten och skulle ligga mitt i vägen om vägen funnits, se bild 
nedan. Se även delförstoring av karta ” Värm dö 837 ” på sidan 2 där man ser att den planerade
vägen går igenom byggnaden. 

Stensatt vedbod uppförd i samband 
med avstyckning i nord-östra hörnet av 
fastigheten 1:544
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Det framgår m.a.o tydligt att den allmänna väg som finns med på den ursprungliga detaljplanen
aldrig funnits. Man valde från start att dra sträckningen utmed fastighetsgränserna.

Vi ser det därför som helt osannolikt att i.o.m upphävningen av avstyckningsplanerna fastställa en
felaktig sträckning av den allmänna vägen till något som de facto aldrig varit.

Plan- och genomförande beskrivning, Samrådshandling 2019-04-10  Änr 2018/156.214

Enligt kommunens samrådshandling, plan-och genomförande beskrivning ”klargörande av vägar”, sid
11.

Det framgår av kommunens skrivning att man anlade den allmänna vägen, se röda pilen nedan, i 
samband med avstyckningsförrättningen 959 från 1937. Det stämmer, och den vägen har funnits där 
sedan dess och finns än i dag. Den andra vägen som visas nedan, se svart pil, har aldrig funnits.
Kommunens skrivning:

Kommunens skrivning:

Klargörande för vägar
Det finns två vägar som är markerade i kartan nedan. Vägen med röd pil är en befintlig väg
och används idag ner mot vatten och brygga. Den vägen skall vara kvar efter upphävandet.
Den vägen bildades i samband med avstyckningsförrättningen, 959 från 1937.

Avstyckningsplan över Washolmen (Ap A2) från 1935.
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Kommunens skrivning:
Den andra vägen, svart pil, ligger i avstyckningsplanen (ApA2) från 1935 och ger möjlighet att uppföra 
en väg direkt till brygga. Eftersom det finns en allmän brygga i anslutning till vägen så ska den också 
vara kvar.

Tittar man på avstyckningsförrättningen för Washolmen från 1937, sid 12 i samrådshandling  2019-04-
10, Änr 2018/156.214, se även nedan, framgår det tydligt att man efter avstyckningen anlade vägen 
mellan fastigheterna Tynningö 1:544 samt 1:545. Vägen tvärs över fastighet 1:544 anlades aldrig, den 
har aldrig funnits, inte heller någon allmän brygga. Den allmänna bryggan anlades, som naturligt, i 
anslutning till den anlagda vägen mellan 1:544 samt 1:545.  

Vi har ingen invändning eller några som helst synpunkter på kommunstyrelsens beslut till 
upphävande av avstyckningsplanerna utom just skrivningen nedan

Kommunens skrivning
Avstyckningsplan över Washolmen (Ap A2) från 1935.
Den andra vägen, svart pil, ligger i avstyckningsplanen (ApA2) från 1935 och ger möjlighet
att uppföra en väg direkt till brygga. Eftersom det finns en allmän brygga i anslutning till
vägen så ska den också vara kvar.

Den enda invändning vi har är just mot denna skrivning. Syftet med en allmän väg uppfylls redan då
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det finns en sådan bredvid fastigheten 1:544. Det finns ingen anledning att uppföra en väg tvärs över 
fastigheten, vad är syftet med att ha två allmänna vägar bredvid varandra? Den brygga som finns där är 
inte allmän brygga och har aldrig varit. Det är en privat brygga som ursprungligen uppfördes i samband 
med att fastigheten bebyggdes. Den allmänna bryggan anlades vid avstyckningen i anslutning till den 
befintliga allmänna vägen mellan fastighet 1:544 och 1:545, se bild
”Avstyckningsförrättning” ovan.

Förslag
Vi yrkar därför på att denna skrivning tas bort alternativt ändras till att det är den allmänna vägen, se 
röd pil ovan avstyckningsplan Ap A2, som ska gälla, (precis som kommunen föreslår under 
avstyckningsplan ApA2 ovan; ”vägen med röd pil är en befintlig väg och används idag ner mot vatten och 
brygga. Den vägen ska vara kvar efter upphävandet”). Dvs. den allmänna väg som idag används och som 
funnits och fungerat som allmän väg allt sedan avstyckningen genomfördes.  
Det är uppenbart att justering detaljplanen inte skett efter avstyckningen 1935, (Lantmäteriet har sedan 
styckning uppdaterat sitt underlag och sina kartor). Och att man nu, i samband med upphävande av 
delar av avstyckningsplanerna, har möjlighet att rätta till planen till det som de facto plan- och anlagts 
redan 1935.
Vårt förslag är därför att den allmänna väg som finns och alltid har funnits, sedan avstyckningen 
av berörd fastighet, ska ligga till grund för detaljplanen, inte den som felaktigt finns med i 
underlaget för kommande upphävning av avstyckningsplanerna för Tynningö 1:13, (Washolmen 
– ApA2).

SBF:s kommentar: 

Synpunkten om att rätta till planen genom att upphäva vägen tvärs över fastigheten Tyningö 1:544 är 
relevant. Under samrådet har ny information från Lantmäteriet och fastighetsägare inkommit som visar 
att det inte finns eller planeras någon allmän brygga i anslutning till vägen tvärs över fastigheten 
Tynningö 1:544.  På plankartan (Washolmen- Apa2) visas en allmän väg tvärs över fastigheten Tynningö 
1:544 som aldrig funnits. Den väg som visas på avstyckningsförrätning för Washolmen från 1937, 
Värmdö 959, (mellan fastigheterna Tynningö 1:544 och 1:545) har däremot alltid använts som en 
gemensam/allmän väg ner till en plats där det tidigare legat en gemensam brygga. På grund av dessa 
båda skäl gör vi bedömningen att det område som visas som allmän väg tvärs över Tynningö 1:544 kan 
upphävas. Kommunen bedömer att det är lämpligt att justera plankartan för del av avstyckningsplanen i 
samband med upphävande av del av avstyckningsplanen ApA2. Därför ändras planförfarandet till 
standardförfarande och skickas härnäst på granskning. 

P 6.Fastighetsägare till Tynningö 1:544 ( synpunkter 2) 

Återkommer här med komplettering till tidigare inskickade synpunkter på samrådsförslag Tynningö
1:544.
Har idag haft möte med Lantmäteriet avseende ärendet.
Efter dialog med Förrättningslantmätare, måndag 19-05-20, framkom det tydligt att den karta som 
juridiskt gäller, är avstyckningskartan som fastställdes av Länsstyrelsen den 22:a oktober 1936, se 
nedan.
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 Samrådsredogörelse 
2019-08-12

Änr 2018/156.214
9 av 10

 I kartan ovan framgår det tydligt att den allmänna vägen lades mellan fastighet 1:544 samt 1:545 och 
inte tvärs igenom fastighet 1:544.

Det är också tydligt i Avstyckningsförrättning för Washolmen från 1937- Värmdö 959, den karta som 
bifogades i Kommunens plan och genomförandebeskrivning i Samrådshandling 2019-04-10, Änr 
2018/156.214, se nedan.
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 Samrådsredogörelse 
2019-08-12

Änr 2018/156.214
10 av 10

SBF:s kommentar

Kommunen bedömer att det är lämpligt att justera plankartan för del av avstyckningsplanen i samband 
med upphävande av del av avstyckningsplanen ApA2.

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning
De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. Även 
allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en lämplig 
avvägning mellan olika intressen. 

Plankarta

 Skraffering av vägen på Ap A2, markerad ”Vägen” ska också upphäva.

Plan- och genomförandebeskrivning

Förtydliganden om:
 Syfte, kulturmiljö, konsekvenser.
 Uppdaterades Klargörande för vägar

Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) 
Alla, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen och framfört synpunkter, bedöms ha fått 
framförda synpunkter helt tillgodosedda.

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) 
Alla, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen och framfört synpunkter, bedöms ha fått 
framförda synpunkter helt tillgodosedda.

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 12 augusti 2019

Farnaz Wigh

Planarkitekt

34



Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2019/198.303
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 150 Fastställande av verksamhetsområde för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet för 
Pålsundsstrand

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet för 
Pålsundsstrand fastställs enligt utbredning i bilaga 1, att gälla från och med 2020-01-01.

Ärendebeskrivning
På Vaxholmsvattens styrelsemöte den 30 september 2019 beslutades att föreslå kommunfullmäktige i 
Vaxholm stad att fastställa verksamhetsområde för Pålsundsstrand i enlighet med bilaga 1, att gälla från 
och med 2020-01-01.

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen 
har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas.

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet 
att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut avgift 
regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Vaxholm har idag 
verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten 
från gata.

Detaljplanen för Pålsundsstrand vann laga kraft den 20 september 2013. Den allmänna VA-anläggningen 
för Pålsundsstrand övertogs av Vaxholmsvatten 2018.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 46
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2019-10-30
Bilaga 1. Föreslaget verksamhetsområde för Pålsundsstrand
Bilaga 2. Missiv verksamhetsområde Pålsundsstrand
Bilaga 3.Styrelseprotokoll Vaxholmsvatten 2019-09-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Roslagsvatten, Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-11-13

Änr KS 2019/198.303
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 46 Fastställande av verksamhetsområde för dricksvatten, 
spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet för 
Pålsundsstrand

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet för 
Pålsundsstrand fastställs enligt utbredning i bilaga 1, att gälla från och med 2020-01-01.

Ärendebeskrivning
På Vaxholmsvattens styrelsemöte den 30 september 2019 beslutades att föreslå kommunfullmäktige i 
Vaxholm stad att fastställa verksamhetsområde för Pålsundsstrand i enlighet med bilaga 1, att gälla från 
och med 2020-01-01.

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen 
har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas.

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet 
att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut avgift 
regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Vaxholm har idag 
verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten 
från gata.

Detaljplanen för Pålsundsstrand vann laga kraft den 20 september 2013. Den allmänna VA-anläggningen 
för Pålsundsstrand övertogs av Vaxholmsvatten 2018.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2019-10-30
Bilaga 1. Föreslaget verksamhetsområde för Pålsundsstrand
Bilaga 2. Missiv verksamhetsområde Pålsundsstrand
Bilaga 3.Styrelseprotokoll Vaxholmsvatten 2019-09-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Roslagsvatten, Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se
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Tjänsteutlåtande
2019-10-30

Änr KS 2019/198.303
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

Fastställande av verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet för Pålsundsstrand

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta:

Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet för 
Pålsundsstrand fastställs enligt utbredning i bilaga 1, att gälla från och med 2020-01-01.

Sammanfattning
På Vaxholmsvattens styrelsemöte den 30 september 2019 beslutades att föreslå kommunfullmäktige i 
Vaxholm stad att fastställa verksamhetsområde för Pålsundsstrand i enlighet med bilaga 1, att gälla från 
och med 2020-01-01.

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen 
har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas.

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet 
att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut avgift 
regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Vaxholm har idag 
verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten 
från gata.

Detaljplanen för Pålsundsstrand vann laga kraft den 20 september 2013. Den allmänna VA-anläggningen 
för Pålsundsstrand övertogs av Vaxholmsvatten 2018.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2019-10-30
Bilaga 1. Föreslaget verksamhetsområde för Pålsundsstrand
Bilaga 2. Missiv verksamhetsområde Pålsundsstrand
Bilaga 3.Styrelseprotokoll Vaxholmsvatten 2019-09-30

Stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Edén
Stadsbyggnadschef
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Tjänsteutlåtande
2019-10-30

Änr KS 2019/198.303
2 av 2

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Roslagsvatten, Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se

38

mailto:Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se


Bilaga 1. Karta över föreslaget verksamhetsområde 
DOKUMENT ID: 20170216-20142 

SIDAN: 2 (2) 
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DOKUMENT ID: 20170309-20129 
DATUM: 2017-03-09 | SIDAN 1 (1) 

 

Roslagsvatten 
 
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se 

 

Hemställan om inrättande av 
verksamhetsområde för Pålsundstrand 
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Vaxholmsvatten att 
kommunfullmäktige ska besluta om inrättande av verksamhetsområden enligt bifogat 
förslag. Beslutet togs av Vaxholmsvattens styrelse den 30 september 2019.  

 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Christian Wiklund 
VD Roslagsvatten och Vaxholmsvatten 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1. Vaxholmsvattens protokoll 2019-09-30  
Bilaga 2. Förslag till verksamhetsområde Pålsundsstrand 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2019/199.303
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 151 Fastställande av verksamhetsområde för dricksvatten och 
spillvatten för Skarpö etapp 3

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Skarpö etapp 3 fastställs enligt bilaga 1, att gälla 
från och med 2020-01-01.

Ärendebeskrivning
På Vaxholmsvattens styrelsemöte den 30 september 2019 beslutades att föreslå kommunfullmäktige i 
Vaxholm stad att fastställa verksamhetsområde för Skarpö i enlighet med bilaga 1, att gälla från och 
med 2020-01-01.

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen 
har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas.

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet 
att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut avgift 
regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Vaxholm har idag 
verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten 
från gata.

Detaljplanerna för Skarpö etapp 3 vann laga kraft den 17 mars 2017. Den allmänna VA-anläggningen för 
Skarpö etapp 3 kommer att börja byggas ut 2019 och fastigheterna i området planeras att anslutas 
successivt etappvis. Anläggningen beräknas vara fullt utbyggd under våren 2021.

För att kunna finansiera utbyggnaden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därefter 
kunna tillhandahålla dessa tjänster till boende på Skarpö behöver Vaxholms stad utöka sitt 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten med berörda fastigheter. Dagvatten ska enligt 
detaljplanen omhändertas lokalt och något verksamhetsområde för dagvatten behövs därför inte.

Roslagsvatten föreslår att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas enligt bilaga 1.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 47
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2019-10-30
Bilaga 1, Föreslaget verksamhetsområde V och S
Bilaga 2, Hemställan verksamhetsområde Skarpö etapp 3
Bilaga 3, Styrelseprotokoll Vaxholmsvatten 2019-09-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Roslagsvatten, Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-11-13

Änr KS 2019/199.303
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 47 Fastställande av verksamhetsområde för dricksvatten och 
spillvatten för Skarpö etapp 3

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Skarpö etapp 3 fastställs enligt bilaga 1, att gälla 
från och med 2020-01-01.

Ärendebeskrivning
På Vaxholmsvattens styrelsemöte den 30 september 2019 beslutades att föreslå kommunfullmäktige i 
Vaxholm stad att fastställa verksamhetsområde för Skarpö i enlighet med bilaga 1, att gälla från och 
med 2020-01-01.

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen 
har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas.

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet 
att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut avgift 
regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Vaxholm har idag 
verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten 
från gata.

Detaljplanerna för Skarpö etapp 3 vann laga kraft den 17 mars 2017. Den allmänna VA-anläggningen för 
Skarpö etapp 3 kommer att börja byggas ut 2019 och fastigheterna i området planeras att anslutas 
successivt etappvis. Anläggningen beräknas vara fullt utbyggd under våren 2021.

För att kunna finansiera utbyggnaden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därefter 
kunna tillhandahålla dessa tjänster till boende på Skarpö behöver Vaxholms stad utöka sitt 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten med berörda fastigheter. Dagvatten ska enligt 
detaljplanen omhändertas lokalt och något verksamhetsområde för dagvatten behövs därför inte.

Roslagsvatten föreslår att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas enligt bilaga 1.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2019-10-30
Bilaga 1, Föreslaget verksamhetsområde V och S
Bilaga 2, Hemställan verksamhetsområde Skarpö etapp 3
Bilaga 3, Styrelseprotokoll Vaxholmsvatten 2019-09-30

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Roslagsvatten, Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se
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Tjänsteutlåtande
2019-10-30

Änr KS 2019/199.303
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

Fastställande av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten 
för Skarpö etapp 3

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta:

Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Skarpö etapp 3 fastställs enligt bilaga 1, att gälla 
från och med 2020-01-01.

Sammanfattning
På Vaxholmsvattens styrelsemöte den 30 september 2019 beslutades att föreslå kommunfullmäktige i 
Vaxholm stad att fastställa verksamhetsområde för Skarpö i enlighet med bilaga 1, att gälla från och 
med 2020-01-01.

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen 
har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas.

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet 
att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut avgift 
regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Vaxholm har idag 
verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten 
från gata.

Detaljplanerna för Skarpö etapp 3 vann laga kraft den 17 mars 2017. Den allmänna VA-anläggningen för 
Skarpö etapp 3 kommer att börja byggas ut 2019 och fastigheterna i området planeras att anslutas 
successivt etappvis. Anläggningen beräknas vara fullt utbyggd under våren 2021.

För att kunna finansiera utbyggnaden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därefter 
kunna tillhandahålla dessa tjänster till boende på Skarpö behöver Vaxholms stad utöka sitt 
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten med berörda fastigheter. Dagvatten ska enligt 
detaljplanen omhändertas lokalt och något verksamhetsområde för dagvatten behövs därför inte.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Edén
Stadsbyggnadschef
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Tjänsteutlåtande
2019-10-30

Änr KS 2019/199.303
2 av 2

Roslagsvatten föreslår att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas enligt bilaga 1.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2019-10-30
Bilaga 1, Föreslaget verksamhetsområde V och S
Bilaga 2, Hemställan verksamhetsområde Skarpö etapp 3
Bilaga 3, Styrelseprotokoll Vaxholmsvatten 2019-09-30

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Roslagsvatten, Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se
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Föreslaget Verksamhetsområde V och S

Description

 
 

Utdrag ur Roslagsvattens VA-karta

MC 

Berörda
fastigheter:
SKARPÖ 1:115
SKARPÖ 1:13
SKARPÖ 1:152
SKARPÖ 1:153
SKARPÖ 1:154
SKARPÖ 1:155
SKARPÖ 1:156
SKARPÖ 1:157
SKARPÖ 1:158
SKARPÖ 1:16
SKARPÖ 1:160
SKARPÖ 1:161
SKARPÖ 1:162
SKARPÖ 1:163
SKARPÖ 1:164
SKARPÖ 1:165
SKARPÖ 1:167
SKARPÖ 1:170
SKARPÖ 1:173
SKARPÖ 1:174
SKARPÖ 1:176
SKARPÖ 1:177
SKARPÖ 1:178
SKARPÖ 1:179
SKARPÖ 1:18
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Roslagsvatten 
 
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
Terees.vonStedingk@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se 

 

Förslag till verksamhetsområde för Skarpö 

Förslag till beslut  

Vaxholmsvattens styrelse föreslår kommunfullmäktige 

att fastställa verksamhetsområde för drickvatten och spillvatten enligt bilaga 1, att gälla från 
och med 2020-01-01.  

Sammanfattning 

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän vatten- och 
avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av verksamhetsområde och 
Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom verksamhetsområdet. Det finns ett 
verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-
fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att ta ut de 
avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Vaxholms Stad utöka sitt verksamhetsområde 
på Skarpö i samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut. 

Ärendet 

Kommunen ska enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljö ordna vatten- och avloppsförsörjning i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse. Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen 
har beslutat att kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. 

Fastighetsägare har inom verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet 
att betala anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Kommunens rätt att ta ut avgift 
regleras i Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), även kallad vattentjänstlagen. Vaxholm har idag 
verksamhetsområden för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten 
från gata.  

Detaljplanerna för Skarpö etapp 3 vann laga kraft den 17 mars 2017. Den allmänna VA-anläggningen för 
Skarpö etapp 3 kommer att börja byggas ut 2019 ut och fastigheterna i området planeras att anslutas 
successivt etappvis. Anläggningen beräknas vara fullt utbyggd under våren 2021.  

Ärende 

För att kunna finansiera utbyggnaden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och därefter 
kunna tillhandahålla dessa tjänster till boende på Skarpö behöver Vaxholms stad utöka sitt 
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verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten med berörda fastigheter. Dagvatten ska enligt 
detaljplanen omhändertas lokalt och något verksamhetsområde för dagvatten behövs därför inte.  

Roslagsvatten föreslår att verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas enligt bilaga 1.  

Med vänliga hälsningar 

Terees von Stedingk 
Kommunansvarig VA Vaxholm 
 
 
 
Bilaga 1. Fastigheter som föreslås tas in i verksamhetsområde för vatten och spillvatten
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2019/207.259
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 153 Riktlinjer för exploateringsavtal

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Riktlinjer för exploateringsavtal i Vaxholms stad antas.

En översyn ska göras så att riktlinjerna för exploateringsavtal ska innehålla en skrivelse som informerar 
om kommunens hållning gällande social och ekologisk hållbarhet. 

Ärendebeskrivning
Sedan den 1 januari 2015 behöver kommuner som vill ingå exploateringsavtal upprätta och anta 
riktlinjer för exploateringsavtal. Dessa riktlinjer behöver antas senast i samband med att det första 
exploateringsavtalet beslutas. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att kommunen nu bör anta riktlinjer för exploateringsavtal. 
Detta eftersom kommunen i dagsläget saknar sådana riktlinjer, samtidigt som exploateringsavtal 
behöver kunna ingås för att få till stånd ett bra genomförande av nya detaljplaner.

Yrkanden
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

Sara Strandberg (V) yrkar att ett tillägg görs till beslutsförslaget: En översyn ska göras så att riktlinjerna 
för exploateringsavtal ska innehålla en skrivelse som informerar om kommunens hållning gällande social 
och ekologisk hållbarhet.

Peter Lindqvist (-) samt Adrian Brunkhorst (C)instämmer i Sara Strandbergs (V) tilläggsyrkande.

Anna-Lena Nordén (WP) yrkar att ett tillägg görs till beslutsförslaget: I riktlinjerna för exploateringsavtal 
ska skrivas in att en årlig översyn av riktlinjerna ska göras.

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre yrkanden föreligger. 

Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen bifaller planeringsutskottets beslutsförslag, i enlighet 
med Lars Lindgrens (M) yrkande och finner bifall till detta.

Ordföranden konstaterar att två tilläggsyrkanden kvarstår och ställer proposition på de båda 
tilläggsyrkandena var för sig och finner bifall till Sara Strandbergs (V) tilläggsyrkande.

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som avslår Anna-Lena Nordéns (WP) tilläggsyrkande.

Nej röstar: den som bifaller Anna-Lena Nordéns (WP) tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Lars Lindgren (M), Adrian Brunkhorst (C), Michael Baumgarten (L), 
Tina Runhem (M), Per-Eric Grön (M) samt Malin Forsbrand (C). 
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Protokoll
2019-11-21

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Nej= Anna-Lena Nordén (WP), Peter Lindqvist (-), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt 
Sara Strandberg (V).

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 4 nej-röster avslår Anna-Lena Nordéns 
(WP) tilläggsyrkande.

Ordföranden konstaterar att Sara Strandbergs (V) tilläggsyrkande kvarstår och finner bifall till detta.

Reservationer
Anna-Lena Nordén (WP) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande 
(bilaga 2 till protokollet). 

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 49
Tjänsteutlåtande, Göran Persson, 2019-10-28
Förslag till - Riktlinjer för exploateringsavtal

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Göran Persson, Stadsbyggnadsförvaltningen
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-11-13

Änr KS 2019/207.259
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 49 Riktlinjer för exploateringsavtal

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

Riktlinjer för exploateringsavtal i Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning
Sedan den 1 januari 2015 behöver kommuner som vill ingå exploateringsavtal upprätta och anta 
riktlinjer för exploateringsavtal. Dessa riktlinjer behöver antas senast i samband med att det första 
exploateringsavtalet beslutas. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att kommunen nu bör anta riktlinjer för exploateringsavtal. 
Detta eftersom kommunen i dagsläget saknar sådana riktlinjer, samtidigt som exploateringsavtal 
behöver kunna ingås för att få till stånd ett bra genomförande av nya detaljplaner.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Göran Persson, 2019-10-28
Förslag till - Riktlinjer för exploateringsavtal

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Göran Persson, Stadsbyggnadsförvaltningen

72



Tjänsteutlåtande
2019-10-28

Änr KS 2019/207.259
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

Riktlinjer för exploateringsavtal

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsens tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta:

Riktlinjer för exploateringsavtal i Vaxholms stad antas.

Sammanfattning
Sedan den 1 jan 2015 behöver kommuner som vill ingå exploateringsavtal upprätta och anta riktlinjer 
för exploateringsavtal. Dessa riktlinjer behöver antas senast i samband med att det första 
exploateringsavtalet beslutas. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att kommunen nu bör anta 
riktlinjer för exploateringsavtal. Detta eftersom kommunen i dagsläget saknar sådana riktlinjer, 
samtidigt som exploateringsavtal behöver kunna ingås för att få till stånd ett bra genomförande av nya 
detaljplaner.

Bakgrund
I och med den lagändring som, den 1 jan 2015, genomfördes i 6 kap. plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, så behöver kommuner för genomförandet av nya detaljplaner anta riktlinjer för 
exploateringsavtal, innan kommunerna tecknar exploateringsavtal mellan kommun och exploatör. 

Syftet med riktlinjerna är att skapa en tydlighet för byggaktörer och fastighetsägare gällande under 
vilka förutsättningar och med vilka krav som kommunen generellt ingår exploateringsavtal.

I 1 kap. 4§ PBL definieras exploateringsavtal som ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en 
kommun och en byggaktör eller fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte 
ett avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. Benämningen 
exploatör används som ett gemensamt begrepp för en byggaktör eller fastighetsägare.

Kommuner som avser att ingå exploateringsavtal ska alltså, som ovan nämnts, anta riktlinjer som anger 
utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning 
av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, medfinansiering om kommunen avser 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Persson
Exploateringsingenjör
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Tjänsteutlåtande
2019-10-28

Änr KS 2019/207.259
2 av 3

avtala om sådan ersättning och andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. Detta framgår av 6 kap. 39 § PBL. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads Riktlinjer för exploateringsavtal ska skapa en tydlighet för byggaktörer och 
fastighetsägare gällande under vilka förutsättningar och med vilka krav som kommunen generellt ingår 
exploateringsavtal. Riktlinjerna gäller för samhällsbyggnadsprojekt som påbörjas från och med att dessa 
riktlinjer är antagna av kommunfullmäktige i Vaxholms stad.  

Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att Riktlinjer för exploateringsavtal ska antas eftersom 
kommunen i dagsläget saknar sådana riktlinjer. 

Förslagets konsekvenser
Konsekvensen av att riktlinjer för exploateringsavtal antas är dels att kommunen därefter uppfyller de 
krav som lagstiftningen ställer på en kommun för att få ingå exploateringsavtal, dels att kommunen är 
transparent och utåt tydliggör för byggaktörer och fastighetsägare vilka förutsättningar som gäller och 
med vilka krav som kommunen generellt ingår exploateringsavtal.

Riktlinjer för exploateringsavtal reglerar bland annat:

- Vad ett exploateringsavtal ska innehålla
 Avtalsområdets avgränsning, 
 Parternas åtaganden inom och i anslutning till avtalsområdet 
 Kostnads- och ansvarsfördelning för exploateringens genomförande 
 Administrativ ersättning 
 Ekonomisk garanti för avtalets fullföljande 
 Villkor för avtalets giltighet 
 Villkor för överlåtelse av avtalet

- Vad ett exploateringsavtal vid behov ska innehålla
 Etappindelning 
 Exploateringens utbyggnadstakt 
 Krav på samordning och tidplan 
 Marköverlåtelser 
 Kommunens krav på utformning och standard av allmän plats 
 Gestaltningsprinciper kopplade till plangenomförandet

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Göran Persson, 2019-10-28
Förslag till - Riktlinjer för exploateringsavtal
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Tjänsteutlåtande
2019-10-28

Änr KS 2019/207.259
3 av 3

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Göran Persson, Stadsbyggnadsförvaltningen
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Änr: KS 2019/207.259

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: 165411-0

Riktlinjer för exploateringsavtal i Vaxholm 
 
Beslutade av kommunfullmäktige den XX månad
2019, § xx
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Inledning

Kommuner som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer som anger 
utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer 
för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, 
medfinansiering om kommunen avser avtala om sådan ersättning och andra 
förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå 
exploateringsavtal. Detta framgår av 6 kap. 39 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Vaxholms stad har beslutat att anta riktlinjer för exploateringsavtal. Riktlinjerna syftar till 
att skapa en tydlighet för byggaktörer och fastighetsägare gällande under vilka 
förutsättningar och med vilka krav som kommunen generellt ingår exploateringsavtal.  

Riktlinjerna gäller för samhällsbyggnadsprojekt som påbörjas från och med att dessa 
riktlinjer är antagna av kommunfullmäktige i Vaxholms stad. 

Vad är ett exploateringsavtal?
I 1 kap. 4§ PBL definieras exploateringsavtal som ett avtal om genomförande av en 
detaljplan mellan en kommun och en byggaktör eller fastighetsägare avseende mark 
som inte ägs av kommunen, dock inte ett avtal mellan en kommun och staten om 
utbyggnad av statlig transportinfrastruktur. Benämningen exploatör används nedan som 
ett gemensamt begrepp för en byggaktör eller fastighetsägare. 

Syftet med exploateringsavtal är att så långt som möjligt säkerställa att detaljplaner kan 
antas och genomföras på ett sådant sätt att kraven på ett välfungerande 
bebyggelseområde tillgodoses. 

I de fall exploatering sker på mark som ägs av kommunen tecknar kommunen 
markavisningsavtal och köpeavtal för exploatering där genomförande och 
marköverlåtelser regleras. Vaxholms stad har för dessa avtal tagit fram riktlinjer för 
markanvisningar i Vaxholms stad. Dessa ingår i Markförsäljningspolicy  för Vaxholms 
stads markområden för bebyggande.

I genomförandet av exploateringsprojekt med ömsesidiga marköverlåtelser mellan 
kommunen och en exploatör används riktlinjerna för exploateringsavtal i tillämpliga 
delar.

Vaxholms stads exploateringsavtal omfattar inte genomförandefrågor avseende 
anslutning till vatten och avlopp. Dessa frågor hanteras i särskilda va-exploateringsavtal 
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mellan exploatören och va-huvudmannen, Vaxholmsvatten AB. Utformningen av dessa 
va-exploateringsavtal ingår inte i dessa riktlinjer.  

Övriga kommunala avtal i exploateringsprocessen
Planavtal 
I ett planavtal förbinder sig exploatören att ersätta kommunen för kostnader avseende 
detaljplaneläggning inklusive utredningar. 

Intentionsavtal 
Det förekommer att kommunen tecknar intentionsavtal i tidiga skeden av en 
planläggning för att säkra vissa genomförandefrågor och/eller principer för kommande 
exploateringsavtal. Detta avtal ersätts senare med exploateringsavtal innan detaljplanen 
antas. 

Riktlinjer för exploateringsavtal

Upprättande av exploateringsavtal
Vaxholms stad ska i varje geografiskt område av kommunen säkerställa genomförandet 
av detaljplaner (på annan mark än kommunens) genom att ingå exploateringsavtal. Om 
kommunen bedömer att det är uppenbart onödigt behöver exploateringsavtal inte 
upprättas. Under arbetet med pågående detaljplan ska berörda parter informeras om 
kommunens avsikt att ingå exploateringsavtal, dess huvudsakliga innehåll och 
konsekvenserna av att detaljplanen helt eller delvis genomförs med stöd av 
exploateringsavtal.

Exploateringsavtalets innehåll 
Exploateringsavtalet ska reglera:

 Avtalsområdets avgränsning 
 Parternas åtaganden inom och i anslutning till avtalsområdet 
 Kostnads- och ansvarsfördelning för exploateringens genomförande 
 Administrativ ersättning 
 Ekonomisk garanti för avtalets fullföljande 
 Villkor för avtalets giltighet 
 Villkor för överlåtelse av avtalet
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Vid behov regleras även:

 Etappindelning 
 Exploateringens utbyggnadstakt 
 Krav på samordning och tidplan 
 Marköverlåtelser 
 Kommunens krav på utformning och standard av allmän plats 
 Gestaltningsprinciper kopplade till plangenomförandet

Grund för kostnadsfördelning
Exploatören ska bekosta eller vidta åtgärder som är nödvändiga för att detaljplanen ska 
kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt. I enlighet med PBL:s bestämmelser om 
vad som får regleras i ett exploateringsavtal kommer kostnaderna för anläggandet av 
gator, vägar och andra allmänna platser samt andra nödvändiga åtgärder att fördelas 
skäligt mellan kommunen och exploatören. Dessa åtaganden ska stå i rimlig proportion 
till exploatörens nytta av detaljplanen.

Kostnader och ersättningar som exploatören normalt ansvarar för
Exploatören ansvarar för och bekostar alla utredningar och åtgärder som krävs för 
utbyggnad på kvartersmark, t.ex. att utföra arkeologisk utredning eller undersökning, 
dagvattenhantering, utföra markförstärkning, marksanering, iordningställa parkering, 
vidta bullerdämpande åtgärder och ansöka om nödvändiga tillstånd. 

För gator och annan allmän platsmark är det kommunen som projekterar, utför och 
beställer om- och/eller utbyggnad av allmän plats på exploatörens bekostnad (i enlighet 
med lagen om offentlig upphandling, LOU). Mindre åtgärder kan vidtas av exploatören 
enligt PBL 6 kap. 40 §. 

Mark som överlåts till kommunen för att bli allmän plats ska vara fri från belastningar. 
Det innebär att exploatören bekostar lantmäteriförrättningar, ledningsomflyttningar, 
marksanering, arkeologi och övriga utredningar och åtgärder som krävs. 

Exploatören bekostar även el, telefoni och bredband samt annan teknisk infrastruktur. 

Exploateringsavtalet kan även avse ersättning eller avgifter för åtgärder som har utförts 
före avtalets ingående om detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad eller om 
det är fråga om medfinansieringsersättning. 

Kommunen kan även fastställa en fördelning av exploateringskostnader för en etappvis 
utbyggnad av ett större område, exempelvis ett planprogramområde eller område som 
omfattas av en fördjupad översiktsplan. Exploatören betalar då en ersättning för en 
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fastställd andel av områdets beräknade totalkostnad för allmänna anläggningar. Även 
andra åtgärder som kan krävas utanför ett planområde för att genomföra detaljplanen 
kan exploatören komma att få stå för.

Ersättningsformer och erläggande av ersättning 
Exploateringsersättning 
För den ut- eller ombyggnad av allmän plats som är nödvändig för ett projekts 
genomförande ska exploatören erlägga en exploateringsersättning till kommunen. 
Ersättningen erläggs normalt i flera delbetalningar. 

Självkostnadsprincipen ska gälla, det vill säga att ersättningen ska svara mot de 
faktiska kostnaderna för de åtgärder som kommunen genomför. En preliminär 
exploateringsersättning anges i exploateringsavtalet och ligger till grund för de olika 
delbetalningarna. Efter avslutat projekt görs en slutjustering mot faktisk kostnad.

Administrativ ersättning 
Med hänvisning till självkostnadsprincipen ska exploatören också ersätta kommunen för 
den handläggningstid som inte kan hanteras inom ramen för exploateringsersättningen. 
Det kan handla om kostnader för framtagande av exploateringsavtal och administrativt 
arbete kopplat till genomförandet av detaljplaner, t.ex. fakturahantering.
 
Medfinansieringsersättning/värdeåterföring 
Om kommunens medfinansiering av statlig eller landstingskommunal infrastruktur eller 
finansiering av egen transportinfrastruktur medför att fastigheter ökar i värde får 
exploateringsavtalet avse åtagande för en fastighetsägare att ersätta hela eller del av 
värdeökningen till kommunen (värdestegringsersättning). Värdestegringsersättningen 
ska användas för att finansiera den infrastruktur som ger värdeökningen.

Marköverlåtelser från exploatör till kommunen 
Mark som enligt detaljplanen ska utgöra allmän platsmark ska överlåtas till kommunen.  
Kommunen ska som huvudregel ersätta exploatören i enlighet med expropriationslagen. 
Ersättningen och övriga kostnader i samband med förvärvet av denna mark kommer 
sedan att ingå som en del i de kostnader för allmänna anläggningar för vilka ersättning 
tas ut av samtliga exploatörer inom utbyggnadsområdet som har nytta av detaljplanen. 

Annan mark för allmän byggnad eller anläggning inom kvartersmark, t.ex. förskola, 
pumpstation, kan komma att lösas in av kommunen. Kommunen ersätter då berörda 
fastighetsägare i enlighet med expropriationslagens ersättningsbestämmelser. 
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Marköverlåtelser från kommunen till exploatör 
I det fall kommunen säljer kvartersmark, så kallad tillskottsmark, till exploatören ska 
kommunen anses vara delexploatör och stå för del av exploateringsersättningen. 

Kommunens försäljning av mark ska i varje enskilt fall ske till marknadsmässigt pris. 

Säkerställande av exploateringsavtal 
För att säkerställa detaljplanens genomförande kräver kommunen att exploatören 
lämnar en ekonomisk säkerhet motsvarande kostnaden för de åtgärder som krävs på 
allmän plats. Kommunen beslutar om vilken typ av säkerhet som ska gälla, som regel 
begär kommunen bankgaranti eller pantbrev med bästa rätt. Säkerheten ska minst 
motsvara den preliminära exploateringsersättning som anges i exploateringsavtalet och 
vara kommunen tillhanda innan detaljplanen antas. Säkerheten kan, efter kommunens 
godkännande, skrivas ned i den takt som exploateringsavgiften erläggs. 

I exploateringsavtalet finns vitesförpliktelser för de fall exploatören inte håller sina 
åtaganden. 

Handläggning av exploateringsavtal 
Arbetet med att upprätta och förhandla om exploateringsavtal pågår parallellt med 
detaljplaneläggningen. Under arbetet med detaljplanen ska det av planbeskrivningen 
och redovisningar under samrådet framgå om kommunen har för avsikt att ingå 
exploateringsavtal. I dessa ska avtalets huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av 
att planen helt eller delvis genomförs med stöd av exploateringsavtalet redovisas. Innan 
detaljplanen antas ska förhandlingarna vara slutförda och exploateringsavtalet vara 
undertecknat av alla parter.  

Beslut om exploateringsavtal 
Beslut om att ingå exploateringsavtal tas av kommunfullmäktige. 

Överlåtelse av exploateringsavtal 
Exploatören får inte överlåta exploateringsavtalet till annan part utan kommunens 
skriftliga godkännande. Som underlag för ett eventuellt medgivande om överlåtelse av 
exploateringsavtal ska exploatören överlämna material som styrker överlåtelsen av 
marken och att de åtaganden som reglerats i exploateringsavtalet överförs till 
nästkommande ägare. 
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Avsteg från riktlinjer 
Den nämnd eller det utskott som vid varje tidpunkt har ansvaret för att ingå 
exploateringsavtal får frångå riktlinjerna i enskilda fall när det krävs för att 
ändamålsenligt kunna genomföra en detaljplan.

Uppföljning

Uppföljning av dessa riktlinjer kommer att ske när behov uppstår.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2019/213.251
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 154 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal 
Kulan 6, Dp 418

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Akelius Holmen AB avseende 
exploatering inom detaljplan Kulan 6, Dp 418 godkänns samt avtal tecknas.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Kulan 6, enligt beslut 
av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPLU) den 24 maj 2017 § 28. 

Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (väg 274). Fastighet 
Kulan 6 ägs av Akelius Holmen AB.

Syftet med planarbetet för fastighet Kulan 6, är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt 
flerbostadshus inom kvarteret Kulan. Förslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från 
fastighetsägaren.

Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter. 

Planförslaget var utställt på granskning under tiden 5 juni – 26 juni 2019 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 22 maj § 24. Under granskningen inkom totalt 16 yttranden 
varav 1 från boende i området. Efter granskningen har planhandlingarna reviderats efter inkomna 
yttranden. Yttrandena samt vilka ändringar som utförts finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

I samband med framtagandet av detaljplanen har ett förslag på exploateringsavtal upprättats.

Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen uppfylls och 
kan genomföras samt att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 50
Tjänsteutlåtande, Göran Persson, 2019-10-30
Exploateringsavtal Kulan 6, Dp 418, inklusive bilagor.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Göran Persson, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-11-13

Änr KS 2019/213.251
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 50 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal 
Kulan 6, Dp 418

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Akelius Holmen AB avseende 
exploatering inom detaljplan Kulan 6, Dp 418 godkänns samt avtal tecknas.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Kulan 6, enligt beslut 
av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPLU) den 24 maj 2017 § 28. 

Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (väg 274). Fastighet 
Kulan 6 ägs av Akelius Holmen AB.

Syftet med planarbetet för fastighet Kulan 6, är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt 
flerbostadshus inom kvarteret Kulan. Förslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från 
fastighetsägaren.

Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter. 

Planförslaget var utställt på granskning under tiden 5 juni – 26 juni 2019 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 22 maj § 24. Under granskningen inkom totalt 16 yttranden 
varav 1 från boende i området. Efter granskningen har planhandlingarna reviderats efter inkomna 
yttranden. Yttrandena samt vilka ändringar som utförts finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

I samband med framtagandet av detaljplanen har ett förslag på exploateringsavtal upprättats.

Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen uppfylls och 
kan genomföras samt att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad. 

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

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande, Göran Persson, 2019-10-30
2. Exploateringsavtal Kulan 6, Dp 418, inklusive bilagor.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Göran Persson, sbf
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Tjänsteutlåtande
2019-10-30

Änr KS 2019/213.251
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

Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal     
Kulan 6, Dp 418.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta:

Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Akelius Holmen AB avseende 
exploatering inom detaljplan Kulan 6, Dp 418 godkänns samt avtal tecknas.

Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Kulan 6, enligt beslut 
av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPLU) den 24 maj 2017 § 28. 

Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (väg 274). Fastighet 
Kulan 6 ägs av Akelius Holmen AB.

Syftet med planarbetet för fastighet Kulan 6, är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt 
flerbostadshus inom kvarteret Kulan. Förslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från 
fastighetsägaren.

Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter. 

Planförslaget var utställt på granskning under tiden 5 juni – 26 juni 2019 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 22 maj § 24. Under granskningen inkom totalt 16 yttranden 
varav 1 från boende i området. Efter granskningen har planhandlingarna reviderats efter inkomna 
yttranden. Yttrandena samt vilka ändringar som utförts finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

I samband med framtagandet av detaljplanen har ett förslag på exploateringsavtal upprättats.

Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen uppfylls och 
kan genomföras samt att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad. 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Persson
Exploateringsingenjör
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Tjänsteutlåtande
2019-10-30

Änr KS 2019/213.251
2 av 3

Bakgrund
Planuppdraget initierades av beslut om positivt planbesked i kommunstyrelsen den 9 februari 2017 § 8. 
Sökande var fastighetsägaren Akelius Holmen AB. Den 10 januari 2017 skrev fastighetsägaren Akelius 
Holmen AB och Vaxholms stad en avsiktsförklaring om att bygga hyresrätter.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott den 24 maj 2017 § 
28 att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Kulan 5 och 6. Under arbetets gång har det 
bedömts lämpligast att det nya förslaget endast ska innefatta fastighet Kulan 6.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 21 november-12 december 2018 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 14 november § 41. Under samrådet inkom totalt 26 yttranden 
varav 7 från boende i området. Inkomna yttranden och synpunkter, samt förslag till ändringar som 
föreslås av planförslaget efter samrådet framgår av samrådsredogörelsen. 

För fastighet Kulan 6 gäller idag detaljplan Dp 313 för kvarteret Kulan mm, laga kraftvunnen 21 
december 1989. I planen anges berört område som Bostäder, Förråd, Parkering och Mark som inte får 
bebyggas.

Ärendebeskrivning
Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (väg 274).

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt flerbostadshus inom kvarteret 
Kulan, på fastighet Kulan 6. Förslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från fastighetsägaren. 
Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter. 

Planbestämmelserna i det nya förslaget är utformade för att medge bostäder med en byggrätt för ca 50 
lägenheter. 

Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att exploatörens åtagande enligt detaljplanen uppfylls 
och kan genomföras samt att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad.

Bedömning
Förslaget har stöd i översiktsplanen, Vaxholm 2030, där Vaxön ska utvecklas till en tät, nära, grön och 
blandad stadsmiljö. Planområdet ligger inom utbredningsområdet för bostäder, park/rekreation, 
verksamheter och service. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslaget exploateringsavtal medför såväl direkt nytta som 
indirekt nytta då avtalet är en förutsättning för att detaljplanen för området ska kunna antas och få laga 
kraft. Genom avtalet säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras samt att 
ansvarsförhållandet samt kostnadsansvaret tydliggörs för kommande utbyggnad.

Måluppfyllelse
Detaljplaneringen och utbyggnaden av området ska uppnå följande mål:

Livsmiljö: En kommande detaljplan ska möjliggöra nya bostäder.
Kvalitet: Detaljplanen ska möjliggöra nya bostäder i ett centralt läge i Vaxholms centrum.
Ekonomi: Nya bostäder innebär tillkommande invånare i Vaxholms stad.
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Tjänsteutlåtande
2019-10-30

Änr KS 2019/213.251
3 av 3

Exploateringsavtalet säkerställer genomförandet av detaljplanen.

Finansiering
Avtalet innebär och säkerställer att exploatören får stå för alla erforderliga kostnader som kopplas 
genomförandet.  

Förslagets konsekvenser
Planen möjliggör cirka 50 nya bostäder vilket är positivt med tanke på bostadsunderskottet i regionen. 
De nya bostäderna får stora kvaliteter i form av goda solförhållanden och trygg utemiljö med närhet till 
park, service, skola/förskola, lekplatser och kollektivtrafik. 

Planens genomförande bidrar till en utemiljö som upplevs som tryggare eftersom fler boende kommer 
att röra sig i området. Planförslaget ökar reseunderlaget för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse 
kan ansluta till befintlig infrastruktur och bidrar till en effektiv markanvändning.

Naturvärdena i planområdet är främst kopplade till berget med en skogsdunge i väster. Träden och 
berghällarna är karaktärsskapande. Påverkan på växt- och djurliv bedöms som liten då det är den öppna 
gräsytan som ska bebyggas.

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Göran Persson, 2019-10-30
2. Exploateringsavtal Kulan 6, Dp 418, inklusive bilagor.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Göran Persson, Stadsbyggnadsförvaltningen
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EXPLOATERINGSAVTAL 
Kulan 6, Vaxholms stad, dp 418

§ 1 PARTER 

Mellan Vaxholms stad, org. nr 212000-2908 (”Staden”) och Akelius Holmen AB, org. nr 556963-8843, 

(”Exploatören”) har träffats följande exploateringsavtal inklusive bilagor (”Avtalet”) för genomförande av 

detaljplan för Kulan 6, Dp 418, med därtill hörande plan- och genomförandebeskrivning, (”Detaljplanen”), se 

bilaga 1.

 

§ 2 BAKGRUND SAMT AVTALETS SYFTE

Exploatören har den 4 maj 2016 ansökt om planbesked för upprättande av ny detaljplan för fastigheterna Kulan 

2, 5 och 6. Den 10 januari 2017 skrev Staden och Exploatören en avsiktsförklaring angående byggande av 

hyresrätter och totalt ca 60 stycken nya bostäder inom dessa fastigheter. Den 2 februari 2017 lämnade Staden 

positivt planbesked.

Staden och Exploatören har den 8 september 2017 tecknat ett planavtal rörande upprättande av Detaljplanen. 

Syftet med Avtalet är ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av Detaljplanen. 

Exploatören äger fastigheterna Kulan 2, 5 och 6, nedan kallad Fastigheten.

§ 3 ÖVRIGA HANDLINGAR 

Till Avtalet hör följande handlingar. 

Bilaga 1  Förslag till detaljplan med bestämmelser och beskrivning (beskrivningen biläggs inte Avtalet), 

Bilaga 2 Dagvattenutredning, daterad 2018-10-29

Bilaga 3 Riktlinjer för garage, daterad 2017-01-26

Bilaga 4 PM genomförande bygg, daterad 2019-10-25

Bilaga 5 Leveransanvisningar för inmätningar

§ 4 VILLKOR OCH GILTIGHET 

Avtalet är endast giltigt under förutsättning att följande villkor uppfyllts; 

att kommunfullmäktige i Vaxholms stad antar förslaget till Detaljplan genom beslut som senare får laga kraft; 

och 

att kommunfullmäktige i Vaxholms stad beslutar att godkänna Avtalet genom beslut som senare får laga kraft. 
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Om ovanstående villkor inte uppfyllts är Avtalet till alla delar förfallet utan ersättningsskyldighet för någondera 

parten. 

§ 5 LANTMÄTERIKOSTNADER SAMT GEMENSAMHETSANLÄGGNING OCH SERVITUT

Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta erforderlig fastighetsbildning. 

Exploatören svarar för eventuella lagfartskostnader, inskrivnings- och inteckningskostnader, stämpelskatt, med 

anledning av Detaljplanens genomförande och den fastighetsbildning som blir konsekvensen därav.

Exploatören ska ansöka om, och bekosta de lantmäteriåtgärder som krävs för upprättande av det avtalsservitut 

som är nödvändigt för hantering av sopor för den intilliggandes fastigheten Kulan 2. 

Exploatören ska ansöka om, och bekosta de lantmäteriåtgärder som krävs för inrättande av den 

gemensamhetsanläggning för väg som är nödvändig för att tillgängliggöra entréer på fastighet Kulan 6 och den 

intilliggande fastigheten Kulan 2.

§ 6 MILJÖANSVAR 

Exploatören ansvarar för eventuella markmiljöutredningar samt har kostnadsansvaret för sanering av det 

markföroreningar som erfordras för genomförande av Detaljplanen. 

§ 7 ANLÄGGNINGAR OCH BEBYGGELSE PÅ KVARTERSMARK 

Exploatören ansvarar för att uppföra bostäder, markanläggningar, m.m. på kvartersmark i enlighet med 

Detaljplanen inklusive dess bilagor och tillhörande handlingar. 

Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd lov och godkännanden följs.

Dagvatten ska hanteras i enlighet med framtagen dagvattenutredning, bilaga 2, samt vad som framgår av 

Detaljplanen och i enlighet med ”VA-Exploateringsavtal” som träffats mellan Exploatören och Vaxholmsvatten 

AB. 

Exploatören ansvarar för att anordna erforderliga parkeringsplatser för bebyggelsen. Vid utbyggnad av 

parkeringsplatser för olika typer av fordon ska Exploatören uppfylla Stadens parkeringsnorm. 

För parkeringsplatser i garage och områden som kräver oljeavskiljare ska Roslagsvattens föreslagna normer 

”Riktlinjer för garage”, bilaga 3, följas. 
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§ 8 TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Exploatören ska inom rimlig tid inför genomförandet av Detaljplanen ingå avtal med VA-huvudmannen, 

huvudmannen för el- och fjärrvärmenätet samt huvudmannen för telenätet, för att säkerställa respektive 

huvudmans rätt att utan ersättning utföra anläggningar nödvändiga för att Detaljplanen ska kunna genomföras 

samt för all framtid underhålla, förnya och bibehålla ledningar och tillhörande anordningar. 

Exploatören ska tillhandahålla ritningar och tidsplan samt svara för samordning med Stadens tekniska enhet, 

Vaxholmsvatten AB (Roslagsvatten AB), fjärrvärmeleverantör m. fl. så att erforderliga ledningsarbeten kan 

bedrivas utan inbördes hinder och vara utförda när inflyttning ska ske inom Detaljplanen.

§ 9 AVFALL 

Nödvändiga utrymmen för att möjliggöra erforderlig sophantering ska säkerställas. Detta gäller såväl ovan som 

under jord. Exploatören ska säkerställa att transportvägar för renhållningsfordon och hämtningspersonal är 

framkomliga samt i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Stadens framtagna avfallsföreskrifter.

§ 10 MARK OCH ÅTGÄRDER UTANFÖR PLANOMRÅDET 

Om Exploatören behöver åtkomst till mark utanför planområdet ska Exploatören inhämta skriftligt tillstånd från 

markägaren.

Innan byggstart ska Exploatören tillsammans med Staden inspektera markanläggningar, träd och annan 

vegetation inom och invid planområdet. Exploatören kallar till inspektionen. Vid denna inspektion ska status 

och eventuella skyddsåtgärder säkerställas. 

Krävs sprängarbeten ska dessa särskilt riskbedömas, planeras och utföras så att skador på grund av sprängning 

förebyggs.

Exploatören ansvarar för återställande av skador på till planområdet intilliggande fastigheter. Innan skada 

åtgärdas ska godkännande inhämtas från drabbad fastighetsägare. 

§ 11 INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN 

Exploatören ska se till att såväl projektering som arbeten för genomförande av Detaljplanen samordnas mellan 

parterna. Resultatet av samordningen ska dokumenteras och finnas tillgänglig för parterna.

Exploatören förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera allmänheten med skyltar om 

pågående byggnadsarbeten och andra arbeten som har samband med genomförandet av detaljplanen.

Exploatören och Staden ska gemensamt komma överens om vilken information som ska förmedlas till 

allmänheten. 
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§ 12 BULLER SAMT BYGGTRAFIK M.M. 

Byggtrafik till och från ska ske i den ordning som är angiven i ”PM genomförande bygg”, se bilaga 4. 

Exploatören ska svara för att det under byggtiden finns erforderliga trafikanordningar, skyltar etc. uppsatta 

enligt gällande lagstiftning. Exploatören ska i god tid före anläggningsarbetenas påbörjan, till Staden, inlämna 

förslag till trafikanordningsplan (TA-plan) för granskning och godkännande. 

Bullerskydd under byggtiden ska beaktas med hänsyn till boende och verksamheter inom och i anslutning till 

planområdet. Åtgärder, krav och riktlinjer som finns angivna i ”PM genomförande bygg”, se bilaga 4 ska följas 

för att minimera och skydda mot buller under byggtiden. Även Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från 

byggplatser, NFS 2004:15, eller motsvarande råd som träder i dess ställe ska följas.

Eftersom planområdet idag endast försörjs via en väg, Eriksövägen, måste denna väg vara framkomlig under 

hela byggtiden. 

Myndigheters krav för transport, hantering och förvaring av explosiva ämnen samt arbetsskydd i samband med 

hantering och utförande av sprängarbeten ska följas. Likaså ska Exploatören ansöka om samtliga nödvändiga 

tillstånd som erfordras i samband med dylika arbeten. 

§ 13 ETABLERING 

Exploatörens och/eller Exploatörens entreprenörs byggbodar ska vara i fint och ordnat skick. Klotter ska inte 

förekomma på bodar, arbetsfordon eller liknande, dessutom ska Exploatören vidta nödvändiga åtgärder för att 

förhindra detta. Om skadegörelse ändå sker ansvarar Exploatören för att snarast vidta de åtgärder som krävs 

för att återställa det som skadats. 

 

§ 14 KARTUNDERLAG ENSKILDA ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER 

För att Stadens primärkarta ska vara uppdaterad förbinder sig Exploatören att senast tre veckor efter 

slutbesiktning av enskilda anläggningar och byggnader inom kvartersmark, skicka in data från detaljmätning 

och lägeskontroller omfattande samtliga förekommande detaljer för respektive etapp. Anvisningar om hur och 

vad som ska inskickas och redovisas framgår av ”Leveransanvisningar för inmätningar”, bilaga 5. Syftet med att 

leverera dessa inmätningar till Staden, är att Stadens primärkarta ska vara uppdaterad. 

I det fall detta inte sker, har Staden rätt att utföra inmätningarna på Exploatörens bekostnad. 
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§ 15 STOM- OCH GRÄNSPUNKTER 

I de fall stompunkter eller gränspunkter förstörs eller måste tas bort i samband med exploateringen är 

Exploatören skyldig att omgående informera Staden om detta. Stadens samtliga kostnader för att fastställa nya 

punkter ska ersättas av Exploatören.

§ 16 KOSTNADSANSVAR 

Alla kostnader förenade med genomförandet av Detaljplanen bekostas av Exploatören. Staden svarar inte för 

några kostnader i samband med genomförandet av Detaljplanen.

§ 17 SÄKERHET 

Exploatören har ställt säkerhet i form av ovillkorlig moderbolagsborgen i form av proprieborgen genom 

moderbolagets påskrift på borgensförbindelsen på sista sidan, efter signatursidan, på Avtalet. 

§ 18 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET OCH FÖRBEHÅLL VID MARKFÖRSÄLJNING 

Exploatören ska i samband med överlåtelse av hela eller del av Fastigheten till annan part, tillse att tillräcklig 

säkerhet utställs, till ersättande av säkerhet enligt § 17 ovan. Kommunen avgör vad som utgör tillräcklig 

säkerhet.

Vid en överlåtelse av fastigheten under detta exploateringsavtals giltighetstid ska samtliga rättigheter och 

förpliktelser enligt detta exploateringsavtal kvarbli hos Exploatören såvida inte Exploatören erhåller Stadens 

skriftliga godkännande till överlåtelse av avtalet. 

Sådant godkännande ska inte skäligen vägras under förutsättning att Exploatören tillser att den nye ägaren 

övertar exploateringsavtalet och samtliga rättigheter och skyldigheter som däri stadgas samt att den 

övertagande parten har förutsättningar att uppfylla exploateringsavtalets villkor. Staden är skyldig att lämna 

besked i frågan om godkännande så fort som sammanträde hållits där frågan ska behandlas enligt 

delegeringsordningen.

§ 19 KONTAKTORGAN 

Exploatören ska kontinuerligt samråda med Staden under tiden från det att Detaljplanen har fått lagakraft fram 

till slutförd exploatering. Stadens kontaktorgan vad gäller Avtalet är exploateringsenheten. För 

myndighetsfrågor hänvisas till respektive myndighet. 

Eventuella ändringar eller tillägg till Avtalet beslutas av kommunfullmäktige i Vaxholms stad. Ändringar eller 

tillägg av mindre karaktär beslutas av stadsbyggnadschef enligt Vaxholms stads gällande delegationsordning. 
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§ 20 TVIST 

Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol enligt svensk rätt.

_________________________________ 

Avtalet är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Vaxholm den ............                          ..................den ............ 

För Vaxholms stad                                                 För Akelius Holmen AB

____________________                          ____________________ 

Namn:                            Namn:

____________________                          ____________________ 

Namn:                            Namn:
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Ett nybyggnadsprojekt för bostäder planeras i Vaxholm av Akelius Lägenheter AB. Projektet planeras 
på fastigheten Kulan 6 och som i dagsläget består av obebyggd gårdsmark som angränsar till ett 
större område med flerfamiljshus.  

WSP har fått i uppdrag att genomföra en dagvattenutredning som underlag till ett pågående 
detaljplanearbete. Dagvattenutredningen har som syfte att undersöka hur den planerade bebyggelsen 
kommer påverka flöden av dagvatten inom och från planområdet, samt föroreningsbelastningen från 
dagvattnet. Nuvarande och framtida förutsättningar i området undersöks och kartläggs. För att 
säkerställa en hållbar framtida dagvattenhantering föreslås lämpliga åtgärdsförslag. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

I dagsläget är planen för området inte antagen och detaljplanens gränser inte fastställda. Efter 
diskussion med Akelius används fastigheten Kulan 6 som gräns till undersökningsområdet i denna 
utredning. 

Planområdet ligger längs med Eriksövägen i Vaxholm. Området består idag av en grönyta i relativt 
brant lutning, berg i dagen och träd, en asfalterad mindre väg, en parkeringsyta samt en mindre 
förrådsbyggnad. Omgivande mark söder om Eriksövägen avrinner norrut genom planområdet och 
består av grönområden, berg i dagen och flerfamiljshus (Figur 1) Den omgivande marken norr om 
Eriksövägen består av grönområden, enfamiljshus och en parkeringsyta (Figur 2). Området norr om 
planområdet sluttar ner mot recipienten Norra Vaxholmsfjärden som ligger ungefär 200 m från 
planområdet. 

I ett uppdaterat förslag ska detaljplanen utformas så att ett underjordiskt garage kan anläggas på 
tomten. Detta tas med i dagvattenberäkningarna. 

 
Figur 1. Bild tagen från Eriksövägen, från den norra sidan av området, i sydlig riktning. 
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Figur 2. Bild tagen från södra sidan av området, i nordlig riktning mot Eriksövägen. 

Den planerade bebyggelsen inom planområdet består av två flerfamiljshus, ett planerat med skevt tak 
och ett med grönt tak. Hårdgjorda ytor och ett fåtal parkeringsytor planeras i anslutning till 
flerfamiljshusen. De södra delarna av området ska förbli grönområden men med en gemensamhetsyta 
av grus. I den norra delen av området, intill Eriksövägen planeras en dagvattenanläggning anläggas. I 
det undersökta förslaget planeras ett parkeringsgarage under flerfamiljshusen samt under 
grönområdet i södra delen av området. Se Figur 3. 

Det finns inga markavvattningsföretag inom planområdet. 

 
Figur 3. Planerad bebyggelse. 
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2.1 GEOLOGI OCH TOPOGRAFI 
Enligt jordartskarta från SGU (Figur 4) består det undersökta området huvudsakligen av urberg täckt 
av ett tunt och osammanhängande lager av morän. Norra delen av området består av postglacial lera. 
Efter platsbesök antas den postglaciala leran finnas i större utsträckning än vad som framgår av 
jordartskartan. Dessa geologiska förutsättningar ger väldigt begränsade infiltrationsmöjligheter och 
resulterar i huvudsakligen en ytlig avrinning av dagvatten. 

 
Figur 4. Jordartskarta från SGU där svart markering visar ungefärlig placering av planområdet. 

Topografin varierar inom området men med en generell sluttande lutning i nordlig riktning mot 
Eriksövägen. De västra och södra delarna har den högsta topografin med de lägst belägna delarna i 
områdets norra del. 

Figur 5 visar den ytliga dagvattenavrinningen till och i utredningsområdet idag. Bedömning av 
flödesriktningar gjordes baserat på karta med höjdkurvor, samt bedömning från platsbesök. De ytor 
som har ytlig avrinning mot planområdet består i huvudsak av gräsmatta i relativt brant lutning. Då 
ytan är liten och det finns öppna flödesvägar bedöms det inte utgöra någon risk för ansamling av 
dagvatten som kan orsaka skada på planerad bebyggelse. Det finns inga lågpunkter eller instängda 
områden inom planen. 
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Figur 5. Blå pilar visar flödesriktning av dagvatten till planområdet enligt plan idag. Flödet kan med fördel riktas mot den 
planerade växtbädden i nordväst. Notera att pilarna i svart visar lutning uppåt, alltså motsatt vattnets flödesväg. 

 

I en översvämningsanalys utförd av Tyréns (2013) visas att planområdet inte ligger inom ett instängt 
område, och har ingen direkt översvämningsrisk (Figur 6). Planområdets plats i landskapet resulterar i 
att vatten avrinner bort från området. Det är viktigt att infarten till ett eventuellt garage ligger högre än 
det lägsta utloppet ur planområdet så att det inte riskerar översvämmas vid skyfall. Det lägsta utloppet 
ut ur planområdet utgörs, enligt skiss i Figur 5, av en ytlig rinnsträcka med marknivån 13,20 m som 
lägsta punkt.  

101



 
 

 
8 | 10267036 • Akelius - Dagvattenutredning Eriksövägen 

 
Figur 6. Instängda områden samt markavrinning till och från dessa (Tyréns, 2013). Planområdet och dess närmsta omgivning är 
markerat med rött. 

2.2 AVRINNINGSOMRÅDET 
Planområdet är beläget inom ett delavrinningsområde tillhörande Norra Vaxholmsfjärden (Figur 7). 
Avrinningsområdet sträcker sig över nio öar där Vaxholm är den mest tätbebyggda ön. Resterande öar 
består mestadels av naturområden med enfamiljshus längs med vattenkanten. 

 
Figur 7. Delavrinningsområdet som planområdet mörkblått. Planområdets ungefärliga plats är utmarkerat med en röd cirkel.  

2.3 RECIPIENTEN 
Norra Vaxholmsfjärden (SE592468-182000) ligger norr om planområdet. Enligt den senaste 
statusklassificeringen är vattenförekomstens ekologiska status måttlig baserad på kvalitetsfaktorn 
växtplankton. Den kemiska statusen uppnår ej god status då den är baserad på kvicksilver och 
bromerade difenyleter (flamskyddsmedel), så kallade överallt överskridande ämnen, som bedöms 
överskrida gränsvärden över hela landet. Den kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen är 
fastställd till god. Huvudsakliga miljöproblem i Norra Vaxholmsfjärden är övergödning, syrefattiga 
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förhållanden och miljögifter. Som en följd av att recipienten är utsatt för övergödning är fosfor ett viktigt 
ämne att beakta. 

Påverkanskällor som har en betydande påverkan på Norra Vaxholmsfjärden är reningsverk, enskilda 
avlopp, jordbruk och urban markanvändning som bidrar med näringsämnen. Atmosfärisk deposition 
tillför mindre partiklar, däribland kvicksilver. 

Miljökvalitetsnormer för recipienten är beslutade till att en god ekologisk status ska vara uppnådd till 
2027. För den kemiska statusen ska god kemisk ytvattenstatus uppnås med mindre stränga krav för 
kvicksilver och bromerad difenyleter. 

2.4 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING 
Merparten av dagvattenledningarna på Vaxholm är från 1960-talet, består av betong och det finns 
totalt ca 17 600 meter dagvattenledningar (Vaxholms stad, 2014). Befintlig dagvattenledning inom och 
i närheten av området redovisas i Figur 8. Underlag för ledningens lutning och belastning idag har 
ännu inte hittats, men då ledningen är relativt liten antags det att den går full vid större regn. BTG300-
ledningen belastas idag av hela området via en gatubrunn som tar emot allt flöde från tomten. Det 
bedöms därför som ett rimligt mål att efter exploateringen inte öka flödet från detaljplanen vid 
dimensionerande regn. 

 
Figur 8. Befintliga ledningar inom och strax utanför planområdet. Dagvattenledningen är utmarkerad med en grön streckad linje. 

 
Befintlig dagvattenhantering inom området utgörs av avvattning genom dagvattenbrunnar längs med 
Eriksövägen. Eriksövägen är längs med planområdets gräns skevad mot söder vilket resulterar i att 
dagvatten från planområdet inte avrinner till gräsytan på andra sidan vägen, utan stannar på vägen 
och avvattnas genom dagvattenbrunnarna (Figur 9). 
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Figur 9. Eriksövägen och angränsande område norr om planområdet. 
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2.5 VAXHOLMS STADS DAGVATTENSTRATEGI 
I den VA-policy som är antagen för Vaxholms stad (2011) är följande två stycken fastställda för 
dagvatten: 

Æ En klimatanpassad, långsiktig hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vid all planering för 
ny och befintlig bebyggelse. 

Æ Dagvatten som når Vaxholms vattenförekomster ska i största mån hålla sådana 
föroreningsnivåer att det inte försvårar arbetet med att uppnå god status enligt gällande 
miljökvalitetsnormer. 

I dagvattenstrategin som finns för Vaxholms stad (2014) fastslås att begreppen kvantitet, kvalitet och 
gestaltning ska utgöra grunden för och integreras i dagvattenhanteringen. Relaterat till kvantiteten 
förespråkas långsiktig hållbar kvantitet som innebär att problem relaterat till översvämningar samt 
fuktskador på anläggningar ska undvikas samtidigt som den naturliga vattencykeln med naturliga 
avrinningsförlopp utan stora flödestoppar ska eftersträvas. Detta uppnås genom bl.a. lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). En långsiktig hållbar kvalitet ska även eftersträvas som ska 
resultera i att dagvatten inte utgör en för stor belastning på recipienten. Detta ska uppnås genom bl.a. 
reningsåtgärder vid källan och avledning av dagvatten via diken, översilning och infiltration. En öppen 
dagvattenhantering förespråkas för att uppnå en långsiktig hållbar gestaltning där målet är att 
dagvattenlösningar ska fungera som tillskott i den urbana miljön. 

3 BERÄKNINGAR 

I väntan på nya riktlinjer och en dagvattenstrategi från Roslagsvatten följer Vaxholms stad den 
åtgärdsnivå för dagvatten som har utvecklats av Stockholms stad flödesberäkningar och rening. 
Grundprincipen är att dagvatten ska fördröjas och renas inom området där det uppstår och att 
fördröjningsåtgärder ska utföras med kapacitet att magasinera en sammanlagd volym som motsvarar 
dagvattenavrinningen vid 20 mm nederbörd. Flöden överstigande 20 mm ska även kunna hanteras, 
vilket bör säkerställas genom att bräddfunktioner införs i dagvattenanläggningar. 

Som grund för utförda beräkningar ligger flygfoto, situationsplan för området och Google Earth. En 
ytkartering utfördes i ArcGIS för nuvarande samt den planerade markanvändningen i referenssystemet 
SWEREF 99 18 00. Karteringen har delats in i följande markatyper: takyta (byggnad), asfalterad yta 
(hårdgjord yta och parkering) och blandat grönområde, se Figur 10. 
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Figur 10. Planområdet med den planerade markanvändningen. 

3.1 FLÖDESBERÄKNINGAR 
Beräkningar av dagvattenflöden har utförts för nuvarande markanvändning för jämförelse med 
dagvattenflöden genererade från den planerade markanvändningen. Som grund för 
flödesberäkningarna i denna utredning ligger Svenskt Vattens publikation P110 (2016) – ”Avledning av 
dag-, drän-, och spillvatten”. I linje med P110 har en klimatfaktor på 1,25 använts vid beräkning av 
dagvattenflöden för den planerade markanvändningen i syfte att ta hänsyn till förväntade 
klimatförändringar. Avrinningskoefficienter för de olika typerna av markanvändning har valts med stöd 
av P110 och StormTac. Rinntiden inom området beräknas vara under 10 minuter och regnets 
varaktighet har satts till 10 minuter vilket är vad som minst rekommenderas att användas vid 
flödesberäkningar enligt P110. En återkomsttid för nederbörd på 20 år har använts, vilket är standard 
enligt P110 för områden med tät bebyggelse. Flödesberäkningar har även utförts för regn med en 
återkomsttid på 5 år respektive 100 år. 

För nederbörd med en återkomsttid på 20 år och en varaktighet på 10 minuter är den 
dimensionerande nederbördsintensiteten 286,7 l/s ha. För att beräkna dimensionerande 
dagvattenflöden från området har den rationella metoden använts enligt nedan. 

 
Q 𝑑 𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∙ 𝜙 ∙ 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝐶 

Där: 
Qd dim = dimensionerande flödet (l/s) 
A = avrinningsområdets area (ha) 
𝜙 = avrinningskoefficient 
i (tr) = dimensionerande nederbördsintensiteten (l/s ha) 
tr = regnets varaktighet (min) 
C = klimatfaktor 
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Nedan i tabell 1 och 2 redovisas resultat från beräkningar av dagvattenflöden från planområdet före 
och efter exploatering utan fördröjande åtgärder. 

Tabell 1. Dimensionerande dagvattenflöden som genereras vid ett 20-årsregn med en varaktighet på 10 minuter under 
nuvarande förhållanden i området. 

Delområde 
Area  
m2 

Avr. koeff. 
- 

Reducerad area  
m2 

20-årsregn  
l/s 

Asfalterad yta 326 0,85 277 8 
Grönområde 1880 0,15 282 8 
Takyta 28 0,90 25 1 
Total 2234 0,26 580 17 

 

Tabell 2. Dimensionerande dagvattenflöden som genereras vid ett 20-årsregn med en varaktighet på 10 minuter efter den 
planerade exploateringen i området, inklusive en klimatfaktor på 1,25. 

Delområde 
Area  
m2 

Avr. koeff. 
- 

Reducerad area  
m2 

20-årsregn  
l/s 

Asfalterad yta 593 0,85 504 18 
Grönområde 974 0,15 146 5 
Grusyta 120 0,40 48 2 
Takyta 546 0,90 491 18 
Total 2234 0,52 1189 43 

 

Den totala ytan för planområdet är 0,22 ha. Den yta som bidrar till avrinningen från området (den 
reducerade ytan) är för nuvarande förhållanden ca 0,06 ha (580 m2), och ökar till ca 0,119 ha (1189 
m2) efter den planerade exploateringen. Denna ökning beror på att antalet hårdgjorda ytor ökar. 

Det dimensionerande dagvattenflödet för regn med en återkomsttid på 20 år blir efter exploatering, 
utan fördröjande åtgärder ca 43 l/s. En klimatfaktor på 1,25 är inkluderad i beräkningarna för att ta 
hänsyn till förväntade klimatförändringar. Detta är en ökning med ca 60 % från det dimensionerande 
dagvattenflödet för nuvarande förhållanden på 17 l/s. Dimensionerande dagvattenflöden för regn med 
en återkomsttid på 5 år blir för nuvarande förhållanden 11 l/s och ökar till 27 l/s efter exploatering. 

För regn med en återkomsttid på 100 år är det dimensionerande dagvattenflödet för nuvarande 
förhållanden 29 l/s och ökar till 73 l/s efter exploatering. Gällande dimensionerande dagvattenflöden 
för regn med en återkomsttid på 100 år eller mer omhändertas det generellt inte med ledningar och 
dagvattenanläggningar för fördröjning. Istället bör man ha en genomtänkt höjdsättning av området, 
och skapa lutningar så att dessa större dagvattenflöden kan avrinna utan att orsaka skada. 

Den erforderliga magasinsvolymen för området, dvs. behovet av magasinering/fördröjning, vid ett 20-
årsregn och en klimatfaktor på 1,25 beräknades till ca 16 m3. För att rena de första 20 mm vid regn för 
den planerade markanvändningen i området krävs en total volym på ca 24 m3. 

 
Den erforderliga magasinsvolymen beräknades med följande formel (Svenskt Vatten, 2016): 

𝑉 = 0,06 × [𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛 × 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑛 − 𝐾 × 𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛 +
𝐾2×𝑡𝑟𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑟𝑒𝑔𝑛

]  

Där: 
V = specifik magasinsvolym (m3/hared) 
iregn = regnintensitet för aktuell varaktighet (l/s ha) 
tregn = regnvaraktighet (min) 
trinn = rinntid (min) 
K = specifik avtappning från magasinet (l/s hared) 
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3.2 FÖRORENINGSBERÄKNINGAR 
Föroreningsberäkningar har utförts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac. För att uppskatta 
mängden föroreningar som kommer från planområdet med befintliga förutsättningar och efter den 
planerade bebyggelsen används schablonhalter för specifika typer av markanvändning. Dessa 
föroreningshalter tillsammans med avrinningskoefficienter och areor för de olika typerna av 
markanvändning och den årliga nederbörden för området ger mängden föroreningar som området 
genererar på ett år. Värden erhållna från StormTac bör därför ses som en uppskattning av 
föroreningssituationen i området, snarare än exakta värden. En årsnederbörd på 636 mm/år har 
använts vilket är en korrigerad årsmedelnederbörd baserad på uppmätt nederbörd i 
Stockholmsområdet av SMHI (Stockholms stad, 2018). 

Resultat från beräkningar av föroreningsbelastningen från området före och efter exploatering, utan 
renande åtgärder, redovisas nedan i Tabell 3 och Tabell 4. Det är värt att notera att föroreningshalter 
som i Tabell 4 kan vara missvisande, det är möjligt att sänka halterna men öka flödet och på så vis 
öka områdets miljöbelastning. Halter redovisas dock i enlighet med kommunens checklista för 
utredningar. 

Tabell 3. Beräknad föroreningsbelastning i dagvatten (kg/år) för området med befintlig markanvändning och efter exploatering 
av området. Den procentuella förändringen av föroreningsbelastning redovisas även. 

Ämne (kg/år) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS* Olja 

Före 0,05 0,6 0,007 0,01 0,03 0,0002 0,003 0,003 0,00001 35 0,2 

Efter 0,08 1,0 0,01 0,02 0,06 0,0004 0,006 0,006 0,00002 56 0,3 

Förändring 38% 40% 30% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 38% 33% 
*suspenderad substans 

Tabell 4. Beräknade halter (ug/l) av undersökta ämnen för området med befintlig markanvändning och efter exploatering av 
området. 

Ämne (ug/l) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS* Olja 

Före 85 1100 12 18 57 0,3 6 5,5 0,02 64000 320 

Efter 86 1200 12 19 63 0,5 7 7 0,02 63000 300 

Förändring 1% 8% 0% 5% 10% 40% 14% 21% 0% -2% -7% 
*suspenderad substans 

Föroreningsbelastningen (kg/år) i dagvatten från området förväntas öka för samtliga undersökta 
ämnen. Detta beror på att området idag består av en stor andel grönområden och den planerade 
markanvändningen består av en större andel hårdgjorda ytor och bebyggelse och att en större 
föroreningsmängd då kan förväntas genereras från området. 

Halterna av föroreningar förväntas även öka för majoriteten av de undersökta ämnena, med undantag 
för Ph och Hg där halten förblir oförändrad samt suspenderad substans och olja där halten förväntas 
minska. 
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4 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING 

För att säkerställa en långsiktig hållbar dagvattenhantering är det viktigt att planera utefter 
höjdsättningen i området där grönytor placeras i lågpunkter och bebyggelse på höjdpartier. 
Dagvattenflöden ska begränsas genom fördröjning och infiltration och föroreningsbelastning från 
dagvatten ska begränsas genom naturlig rening innan det når recipienten. 

4.1 NEDSÄNKT VÄXTBÄDD 
Växtbäddar, även kallade biofilter, bidrar med både fördröjning och rening av dagvatten. De är 
vegetationsbeklädda markbäddar med fördröjnings- och översvämningszon där dagvatten tillåts 
infiltrera och behandlas (Figur 11). Målet med växtbäddarna är att efterlikna naturens förlopp och att 
med hjälp av fysisk, kemisk och biologisk aktivitet omhänderta och rena dagvatten och bidra till att en 
naturlig hydrologi uppnås i området. Genom att låta dagvatten ledas ut över vegetationsbeklädda ytor 
upptas framförallt fosfor och kväve av växterna. Men de bidrar även med avskiljning av partikulärt 
bundna föroreningar. För denna utredning har en fördröjningsyta med ett djup på 0,2 m under 
marknivå antagits för den nedsänkta växtbädden. Ett stort antal exempel på växtbäddar med bra och 
dålig funktion har tagits fram av Sweco och LTU, följ länk. 1 

 

 
Figur 11. Exempel på en upphöjd växtbädd/biofilter (Tengbomgruppen AB) och en nedsänkt växtbädd (Portland, USA). 

4.2 FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING INOM PLANOMRÅDET 
I samråd med arkitekt föreslås en växtbädd anläggas i den norra delen av planområdet, längs med 
Eriksövägen. Som grund för detta förslag ligger de planerade förändringarna i markanvändning 
tillsammans med områdets geologiska och topografiska förhållanden som visar på att vattnets 
naturliga avrinningsväg är i nordlig riktning. Vatten från de södra delarna av området samt från 
byggnaderna leds dit via ytlig avrinning och dagvattenanläggningen kopplas på den befintliga 
dagvattenledning som går längs med den norra sidan av planområdet vid Eriksövägen. En 
genomtänkt höjdsättning inom området är av stor vikt för att inte skapa lågpunkter intill byggnaderna 
där vatten kan ansamlas och orsaka skada vid större regnmängder. 

  

                                                      
1 Gestaltning av dagvatten: Exempel och framgångsfaktorer (2015) 
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För att uppnå åtgärdsnivån på 20 mm och för att uppnå tillräcklig fördröjning av vatten vid ett 20-
årsregn är en växtbädd med en area på ca 60 m2 och ett ytmagasin på 0,2 m tillräcklig. Dessa 
dimensioner ger en total fördröjningsvolym på ca 30 m3 vilket täcker behovet av fördröjning av 
dagvatten från området. I Tabell 5 och Tabell 6 redovisas den rening denna dagvattenanläggning 
skulle bidra med på dagvatten från området enligt beräkningar i StormTac. För samtliga ämnen bidrar 
dagvattenanläggningen med tillräcklig rening för att minska belastningen av föroreningar från området 
på recipienten. Reningen av undersökta ämnen är som resultat tillräcklig för att inte ha en negativ 
påverkan på miljökvalitetsnormerna för recipienten. 

Tabell 5. Jämförelse av beräknad föroreningsbelastning i dagvatten (kg/år) för befintliga förhållanden samt för planerad 
markanvändning utan och med rening. Den procentuella reningen visar skillnaden mellan föroreningsbelastning från planerad 
markanvändning med rening och föroreningsbelastning från befintliga förhållanden. 

Ämne (kg/år) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja 

Före 0,05 0,6 0,007 0,01 0,03 0,0002 0,003 0,003 0,00001 35 0,2 

Efter, utan rening 0,08 1,0 0,01 0,02 0,06 0,0004 0,006 0,006 0,00002 56 0,3 

Efter, med rening 0,04 0,6 0,001 0,004 0,007 0,00004 0,002 0,001 0,000007 11 0,09 

Rening -20% -17% -86% -60% -77% -80% -33% -67% -30% -69% -55% 

 

Tabell 6. Jämförelse av föroreningshalt (ug/l) för befintliga förhållanden samt för planerad markanvändning utan och med rening. 
Den procentuella reningen visar skillnaden mellan föroreningshalter från planerad markanvändning med rening och 
föroreningshalter från befintliga förhållanden. 

Ämne (ug/l) P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja 

Före 85 1100 12 18 57 0,3 6 5,5 0,02 64000 320 

Efter, utan rening 86 1200 12 19 63 0,5 7 7 0,02 63000 300 

Efter, med rening 40 600 0,9 3 5 0,03 2,4 1 0,0067 6200 100 

Rening -53% -41% -87% -72% -86% -83% -50% -73% -55% -80% -69% 

 

I befintlig situationsplan planeras en växtbädd med en area på 78 m2 anläggas i områdets norra del 
(Figur 12). Om växtbädden dimensioneras med ett ytmagasin som beskrivet ovan kommer den bidra 
med tillräcklig rening och fördröjning för att uppnå åtgärdsnivån på 20 mm. Det är då viktigt för 
reningseffekten att vattnet faktiskt leds till växtbädden. I första hand gäller det de hårdgjorda ytorna 
som tak och asfalt. Då området har god lutning så borde det inte utgöra något problem, och kan göras 
med exempelvis ledningar till växtbäddens övre kant, eller ytliga rännor under nedfarten till garaget. 
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Figur 12. Planområdet med planerad bebyggelse samt föreslagen yta för dagvattenhantering markerad med blå cirkel. 

4.3 DAGVATTEN PÅ BJÄLKLAG 
Vid det eventuella anläggandet av ett bilgarage kan stora delar av planområdet i söder komma att 
läggas på bjälklag. För att undvika fuktskador krävs ett tätskikt med dränering för vattnet som filtrerar 
igenom ovanliggande jordmassor. I planen kommer nästan hela ytan på bjälklaget bestå av grönytor, 
och vattnet som filtrerar igenom till dräneringen kommer redan i praktiken vara renat. Därför behöver 
det dagvattnet inte ledas till biofiltret, och kan istället gå via ledning till befintlig dagvattenledning i den 
norra delen av området vid Eriksövägen. Lutningen på en dränledning från garaget har översiktligt 
beräknats till 3-4%, vilket väl överstiger miniminlutning rekommenderad av Svenskt Vatten (2016) på 
ca 0,4 %. 
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Figur 13. Översiktlig skiss över dagvattenledning med 3% lutning från garage till befintlig dagvattenledning, med antaget djup. 

 

WSP har tagit del av den geotekniska undersökningen för området, där det utförts mätningar på 
grundvattennivåer inom området. För att säkerställa grundvattennivån krävs en längre mätserie.  

Eftersom planområdet är beläget nära Mälaren är det sannolikt att grundvattennivån ligger på ungefär 
samma nivå som Mälarens vattenyta. I fortsatt arbete bör grundvattenmätningar utföras i områdets 
lägsta punkt intill Eriksövägen, i syfte att ta reda på om dagvattenanläggningarna behöver tätas eller 
inte, för att minska risker för dränering av grundvattnet. 

5 KOSTNADER OCH PLANBESTÄMMELSER 

Det finns begränsat utrymme för dagvattenhantering inom planområdet på grund av de stora 
höjdskillnaderna. Ytan som är bäst lämpad för dagvattenhantering ligger i det nordvästra hörnet, intill 
vägen och nära det existerande ledningsnätet. Det kan vara bra att i planbestämmelserna reservera 
denna yta för dagvattenhantering. Då Akelius för närvarande driftar hela kvarteret, och tillkommande 
skötsel för de rekommenderade dagvattenlösningarna är relativt liten anses det rimligt att Akelius 
ansvarar för skötseln av de rekommenderade lösningarna. 

En grov kostnadsuppskattning för växtbädden har utförts med hjälp av ”Kostnadsberäkningar av 
exempellösningar för dagvatten” av WRS 2016 för Stockholm Stad. 

• Växtbädd – 1050 kr/m2 ger en anläggningskostnad på ca 63 000 kr. 
• Skötselkostnaden är enligt WRS ca 25 kr/m2 och år, 1500 kr/år för hela ytan. 

Anläggningen av diket är mer komplicerad att kostnadssätta då den beror på geologiska 
förutsättningar. Det finns berg i dagen i västra delen av området, och diket kan kräva viss sprängning. 
Detta är bara rimligt att utföra om sprängning utförs på tomten i samband med grundläggning, och 
kostnaderna av detta bedöms bättre i samband med den geologiska utredningen. Normalskötseln av 
diket är begränsad till gräsklippning och lövrensning och bör därför inte ändras markant från 
dagsläget. 
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6 SLUTSATS 

Exploateringen av fastigheten Kulan 6 leder till ökade dagvattenflöden och föroreningar i framtiden. 
Området ligger i brant lutning, har begränsade möjligheter till infiltration och allt vatten går idag direkt 
till en rännstensbrunn i Eriksövägen. För att förbättra områdets miljöpåverkan föreslås en 
dagvattenlösning av minst 60 m2 växtbädd, som fördröjer och renar vattnet innan det ansluts till 
kommunala ledningar. För att lösningen ska ha god effekt är det viktigt att flöden kan nå växtbädden, 
vilket i planen inte borde vara ett problem då det har god lutning. 

Den föreslagna dagvattenhanteringen går efter diskussion med kommunen i linje med Stockholm 
Stads åtgärdsnivå där dagvattenavrinning vid 20 mm nederbörd ska kunna magasineras och renas. 
Föreslagen dimensionering av dagvattenanläggningar har även kapacitet att bidra med tillräcklig 
rening av dagvattnet för att minska belastningen på recipienten. 

Det är av stor vikt att marken inom planområdet höjdsätts och skevas så att dagvatten inom området 
leds till föreslagna dagvattenanläggningar, och inte ansamlas intill byggnader. 

I samband med den planerade geologiska undersökningen gjordes mätningar av grundvattennivån. 
Den geologiska undersökningen bör kompletteras med en undersökning av den rekommenderas 
placeringen av dagvattenlösningar samt ytterligare mätningar av grundvattennivåer. 
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Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 
medarbetare. wsp.com 
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Österåker 2017-01-26

Riktlinjer för garageRiktlinjer för garage

Dessa krav gäller för alla garage under tak, såsom parkeringshus, bussgarage, samfällighetsgarage,

bostadsrättsgarage och liknande. För parkeringsdäck utan tak gäller samma riktlinjer som för

parkeringsplatser. Information till privata villaägare hittas längre ner på denna sida.

Garage i anslutning till bostäder, som t ex samfällighets- eller bostadsrättsgarage, utan spolmöjligheter

eller tappkran, ska i första hand vara avloppslösa. Dessa har i allmänhet få fordonsrörelser och

eventuellt smältvatten hinner avdunsta. En avdunstningsränna kan ta hand om mindre mängder

vatten.

Alla garage med spolmöjlighet/tappkran, eller där större mängder smältvatten kan uppstå, ska vara

utrustade med slam- och oljeavskiljare. Avloppsvattnet ska efter oljeavskiljare ledas till spillvattennätet.

Offentliga garage, parkeringshus, bussgarage och liknande ska, om det finns avlopp, ha oljeavskiljare

och vara anslutna till spillvattennätet.

Oljeavskiljaren ska vara dimensionerad så att utgående vatten till spillvattennätet maximalt innehåller

50 mg olja per liter mätt som oljeindex.

Larm ska finnas till oljeavskiljaren, både optiskt och akustiskt. Larmet ska kontrolleras varje månad.

Tömning av hela oljeavskiljaren, d.v.s. topp- och bottentömning/sugning (olja, slamoch vatten), ska ske

minst 1 gång varje år. Efter tömning ska oljeavskiljaren återfyllas med vatten för att avskiljaren ska

fungera som det är tänkt. Bedömning om förändrad tömningsfrekvens eller enbart toppsugning kan

ske i det enskilda fallet.

Tömningskontrakt ska tecknas med godkänd entreprenör. Tömningskontrakt innebär att man

skriftligen gör ett avtal om tömning av slam- och oljeavskiljaren med en tömningsentreprenör som är

godkänd av länsstyrelsen att transportera farligt avfall.

Avskiljarsystemet, d.v.s. slam- och oljeavskiljare ska besiktas minst vart femte år av fackkunnig personal

enligt SS EN 858-2.

Om garagegolvet behöver rengöras ska detta i första hand ske genom torrstädning. Om garagegolvet

behöver skuras ska skurvattnet samlas upp och renas innan det leds till avloppet, alternativt tas

omhand för rening externt.

Mindre privata garageMindre privata garage

Mindre privata garage, exempelvis villagarage, som nyuppförs och som har plats för ett fåtal fordon ska som

regel inte ha golvbrunn. Eftersom fordon ska tvättas hos fordonstvättar med extra reningssteg finns det

ingen anledning för garage att ha golvavlopp kopplat till det kommunala spillvattennätet. Smältvatten som

uppkommer i garaget ska inte avledas till spillvattennätet eftersom det inte innehåller några

behandlingsbara näringsämnen. Det finns också en risk att dagvatten kan tränga in i källaren/garaget vid

kraftigt regn. Garage ska i första hand torrstädas genom sopning. Är det blött kan man skrapa ut vatten och

grus.

Alternativ till golvbrunn kan istället vara att installera en golvränna där vattnet samlas upp och sedan

avdunstar.

� Hämta webbsidan som PDF (för utskrift) [1]
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https://roslagsvatten.se/printpdf/1128


Med reservation för förändringar

https://roslagsvatten.se/osteraker/riktlinjer-garage/1128

LänkarLänkar

[1] https://roslagsvatten.se/printpdf/1128
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Exploateringsavtal Kulan 6, Dp 418 

PM genomförande bygg, 
2019-10-25 

 
 

PM – Kv. Kulan 6 
Vaxholm 

Genomförande Bygg 
Property Developer:  
Myr Ullhammar 
Mobil +46702777128 
 
 
 

Bakgrund 

Akelius lägger till ett bostadshus inom sin mark inom Kv. 
Kulan. 

Huset har entré plan, fem våningar plus takvåning. 

Byggnadernas utförande 

Huset planeras att utföras med prefabricerad stomme, 
tegelfasad och tak av plåt. Ett underjordiskt garage är 
projekterat. 

Byggnadernas utförande och utformning av miljön ska följa 
gällande samråds presentation daterad 2018-10-17. 

Genomförande 

Buller under byggnation utgör ett problem. Naturvårdsverket 
har därför tagit fram riktvärden för buller från 
byggarbetsplatser, NFS 2004:15. Dessa riktvärden är 
rekommenderade tillåtna bullervärden för byggarbetsplatser. 

Projektet kommer att följa dessa värden. 

Ett antal kritiska moment i byggnationen av området kommer 
att skapa buller och olägenhet för den närmaste omgivningen. 

Momenten begränsas i tid och omfattning. 

Transporter till och från byggarbetsplatsen kommer att ske 
under hela produktionen i mer eller mindre omfattning. 
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Vi kommer alltid garantera att boende inte kommer att hindras 
att komma till och från sina fastigheter via lokalgata eller gång 
och cykelstråk. 

Personalutrymmen och dess tillhörande upplag, samt 
parkeringsplatser för personbilar förväntas ej behöva speciella 
åtgärder beträffande buller. 

Information lämnas till boende i god tid före störande 
arbetsmoment utförs. 

Byggetablering 

Byggetablering så som bodar, containers och upplag ordnas 
och inhägnas med staket. Byggetablering anordnas inom vår 
fastighet 

Sprängning 

Vid sprängning ska riskområdet för aktuell sprängning stängas 
av för obehöriga personer samt riskanalys och 
vibrationsmätningar genomföras. 

Information lämnas till boende i god tid före 
sprängningsarbeten. 

Transporter 

Byggtrafiken kommer angöra byggarbetsplatsen via lokalgatan. 
För att uppnå hög säkerhet och minska bullret kommer 
fartbegränsande åtgärder att införas generellt under hela 
byggperioden.  

Skydd av vegetation och värdefulla träd. 

Ett träd, en bok som i detaljplanen  skyddas med en n- 
bestämmelse kommer att skyddad och bevaras under 
byggtiden. Den yta där den står får inte användas som 
etableringsyta under byggtiden 

Information till boende 

De boende och övriga boende hålls löpande informerade om 
kommande störningar i form av exempelvis buller och 
begränsningar i framkomlighet. De boende ska även 
informeras om det blir några förändringar i förhållande till vad 
som redovisas i detta PM. Om önskan finns kan en 
kontaktperson utses av de boende för löpande dialog och 
samråd med projektledningen beträffande störningar från 
byggprocessen. 

Genomförande 
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Området kommer att hägnas in under tiden arbete pågår.  

Omkringliggande miljö såsom gångstråk kommer att 
färdigställas efter att byggnation är klart med undantag av 
grönytor som kan behöva dröja viss tid efter färdigställande av 
hus beroende på väderlek och årstid. 
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Leveransanvisningar för inmätningar  

1. Syfte  
Denna anvisning är objektanpassad och reglerar inmätningar som ska levereras till Vaxholms stad 
(Staden).  

2. Leverans 
Ska tas fram av Exploatören och levereras till Staden senast tre veckor efter slutbesiktning av 
enskilda anläggningar och byggnader.  

3. Omfattning  
Samtliga inmätningar ska levereras i koordinatsystemet SWEREF99 18 00 och höjdsystemet RH2000.  

Samtliga nya och aktuella objekt ska koordinatsättas och anges med x, y, z  koordinater.   

Inmätning ska ske av såväl nya som befintliga anläggningar, dessutom ska befintliga objekt som 
behålls och har direkt samband med nya anläggningar mätas in.  

Objekt som tas bort ska rapporteras om till Staden.  

Mätningar av följande objekt ska ske enligt den senaste versionen av lantmäteriets mätanvisningar 
(HM  K): 
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4. Format  
Samtliga filer ska levereras i formatet DWG, innefattande lager lista, och objekten ska namnges 
tydligt. All måttsättning ska anges i meter med två decimaler.  

Behövlig mätdata härrörande ledningar ska även rapporteras till Ledningskollen (Post- och 
telestyrelsen). 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2017/86.214
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 155 Detaljplan för Kulan 6, Dp 418 - antagande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Detaljplan för Kulan 6, Dp 418, antas.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Kulan 6, enligt beslut 
av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPLU) den 24 maj 2017 §28. 

Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (väg 274). Fastighet 
Kulan 6 ägs av Akelius Holmen AB.

Syftet med planarbetet för fastighet Kulan 6, är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt 
flerbostadshus inom kvarteret Kulan. Förslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från 
fastighetsägaren.

Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter. Parkering för den nya 
byggrätten bedöms kunna lösas inom fastigheten i garage under mark. Höjder är satta för att medge en 
högre volym mot gata och en lägre volym mot gården. Bottenvåning mot Eriksövägen får nyttjas för 
centrumändamål av mindre besökstät karaktär. Den planerade bebyggelsen ska utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet och avvägningar har gjorts för att anpassa förslaget till den befintliga miljön med 
bebyggelse och gård och den befintligt terrängen.  Planens genomförande bidrar till en utemiljö som 
upplevs som tryggare då fler boende kommer att röra sig i området. Planförslaget ökar reseunderlaget 
för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse kan ansluta till befintlig infrastruktur och bidrar till en 
effektiv markanvändning.

Planförslaget var utställt på granskning under tiden 5 juni – 26 juni 2019 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 22 maj § 24. Under granskningen inkom totalt 16 yttranden 
varav 1 från boende i området. Efter granskningen har planhandlingarna reviderats efter inkomna 
yttranden. Yttrandena samt vilka ändringar som utförts finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 51
Tjänsteutlåtande, 2019-10-24
Plankarta, 2019-10-24
Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-10-24
Granskningsutlåtande, 2019-10-24
Samrådsredogörelse, 2019-05-09

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Anna Rhedin, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-11-13

Änr KS 2017/86.214
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 51 Detaljplan för Kulan 6, Dp 418 - antagande

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Granskningsutlåtandet för Detaljplan för Kulan 6, Dp 418, godkänns.

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Detaljplan för Kulan 6, Dp 418, antas.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Kulan 6, enligt beslut 
av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPLU) den 24 maj 2017 §28. 

Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (väg 274). Fastighet 
Kulan 6 ägs av Akelius Holmen AB.

Syftet med planarbetet för fastighet Kulan 6, är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt 
flerbostadshus inom kvarteret Kulan. Förslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från 
fastighetsägaren.

Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter. Parkering för den nya 
byggrätten bedöms kunna lösas inom fastigheten i garage under mark. Höjder är satta för att medge en 
högre volym mot gata och en lägre volym mot gården. Bottenvåning mot Eriksövägen får nyttjas för 
centrumändamål av mindre besökstät karaktär. Den planerade bebyggelsen ska utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet och avvägningar har gjorts för att anpassa förslaget till den befintliga miljön med 
bebyggelse och gård och den befintligt terrängen.  Planens genomförande bidrar till en utemiljö som 
upplevs som tryggare då fler boende kommer att röra sig i området. Planförslaget ökar reseunderlaget 
för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse kan ansluta till befintlig infrastruktur och bidrar till en 
effektiv markanvändning.

Planförslaget var utställt på granskning under tiden 5 juni – 26 juni 2019 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 22 maj § 24. Under granskningen inkom totalt 16 yttranden 
varav 1 från boende i området. Efter granskningen har planhandlingarna reviderats efter inkomna 
yttranden. Yttrandena samt vilka ändringar som utförts finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

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

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande, 2019-10-24
2. Plankarta, 2019-10-24
3. Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-10-24
4. Granskningsutlåtande, 2019-10-24
5. Samrådsredogörelse, 2019-05-09

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Anna Rhedin, sbf
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Tjänsteutlåtande
2019-10-24

Änr KS 2017/86.214
1 av 4

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

Detaljplan för Kulan 6, Dp 418 – antagande 

Förslag till beslut
Granskningsutlåtandet för Detaljplan för Kulan 6, Dp 418, godkänns.

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta: 

Detaljplan för Kulan 6, Dp 418, antas.

Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Kulan 6, enligt beslut 
av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPLU) den 24 maj 2017 §28. 

Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (väg 274). Fastighet 
Kulan 6 ägs av Akelius Holmen AB.

Syftet med planarbetet för fastighet Kulan 6, är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt 
flerbostadshus inom kvarteret Kulan. Förslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från 
fastighetsägaren.

Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter. Parkering för den nya 
byggrätten bedöms kunna lösas inom fastigheten i garage under mark. Höjder är satta för att medge en 
högre volym mot gata och en lägre volym mot gården. Bottenvåning mot Eriksövägen får nyttjas för 
centrumändamål av mindre besökstät karaktär. Den planerade bebyggelsen ska utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet och avvägningar har gjorts för att anpassa förslaget till den befintliga miljön med 
bebyggelse och gård och den befintligt terrängen.  Planens genomförande bidrar till en utemiljö som 
upplevs som tryggare då fler boende kommer att röra sig i området. Planförslaget ökar reseunderlaget 
för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse kan ansluta till befintlig infrastruktur och bidrar till en 
effektiv markanvändning.

Planförslaget var utställt på granskning under tiden 5 juni – 26 juni 2019 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 22 maj § 24. Under granskningen inkom totalt 16 yttranden 
varav 1 från boende i området. Efter granskningen har planhandlingarna reviderats efter inkomna 
yttranden. Yttrandena samt vilka ändringar som utförts finns sammanställda i granskningsutlåtandet.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Anna Rhedin
Planarkitekt
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Tjänsteutlåtande
2019-10-24

Änr KS 2017/86.214
2 av 4

Bakgrund
Planuppdraget initierades av beslut om positivt planbesked i kommunstyrelsen den 9 februari 2017 §8. 
Sökande var fastighetsägaren Akelius Holmen AB. Den 10 januari 2017 skrev fastighetsägaren Akelius 
Holmen AB och Vaxholms stad en avsiktsförklaring om att bygga hyresrätter.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott den 24 maj 2017 §28 
att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Kulan 5 och 6. Under arbetets gång har det bedömts 
lämpligast att det nya förslaget endast ska innefatta fastighet Kulan 6.

Planförslaget var ute på samråd under tiden 21 november- 12 december 2018 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 14 november § 41. Under samrådet inkom totalt 26 yttranden 
varav 7 från boende i området. Inkomna yttranden och synpunkter, samt förslag till ändringar som 
föreslås av planförslaget efter samrådet framgår av samrådsredogörelsen. 

För fastighet Kulan 6 gäller idag detaljplan Dp 313 för kvarteret Kulan mm, laga kraftvunnen 21 
december 1989. I planen anges berört område som Bostäder, Förråd, Parkering och Mark som inte får 
bebyggas.

Ärendebeskrivning
Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (väg 274).

Bild: Planområdets läge på Vaxön. 

Bild: Kvarteret Kulan med planområdet för Kulan 6 markerat i rött.
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Tjänsteutlåtande
2019-10-24

Änr KS 2017/86.214
3 av 4

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt flerbostadshus inom kvarteret 
Kulan, på fastighet Kulan 6. Förslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från fastighetsägaren. 
Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter. 

Planbestämmelserna i det nya förslaget är utformade för att medge bostäder med en byggrätt för ca 50 
lägenheter. Parkering för den nya byggrätten bedöms genom bestämmelser kunna lösas inom 
fastigheten i garage under mark, samt vid entréer. Höjder är satta för att medge en högre volym mot 
gata och en lägre volym mot gården. Bottenvåning mot Eriksövägen får nyttjas för centrumändamål av 
mindre besökstät karaktär. Den planerade bebyggelsen ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och 
avvägningar har gjorts för att anpassa förslaget till den befintliga miljön med bebyggelse och gård och 
den befintligt terrängen. Planområdet utgörs av fastighet Kulan 6. Fastighetsgränserna avses inte 
förändras.

Markanvändningen är reglerad så att dagvattenbelastningen i närområdet minimeras. Höjder är 
anpassade för att möjliggöra byggnation med stomme av trä. 

Exempel på möjlig utformning, vy från Eriksövägen. 
Illustration: ÅWL arkitekter.

Exempel på möjlig utformning, vy från gården. Illustration: 
ÅWL arkitekter.

Exempel på möjlig situationsplan.
 Illustration: ÅWL arkitekter.

Plankarta
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Tjänsteutlåtande
2019-10-24

Änr KS 2017/86.214
4 av 4

Bedömning
Förslaget har stöd i översiktsplanen, Vaxholm 2030, där Vaxön ska utvecklas till en tät, nära, grön och 
blandad stadsmiljö. Planområdet ligger inom utbredningsområdet för bostäder, park/rekreation, 
verksamheter och service. En miljöbedömning har gjorts som visar att en miljökonsekvensbeskrivning 
inte behöver upprättas. 

Måluppfyllelse
Detaljplaneringen och utbyggnaden av området ska uppnå följande mål:

Livsmiljö: En kommande detaljplan ska möjliggöra nya bostäder.
Kvalitet: Detaljplanen ska möjliggöra nya bostäder i ett centralt läge i Vaxholms centrum.
Ekonomi: Nya bostäder innebär tillkommande invånare i Vaxholms stad.

Finansiering
Planarbetet bekostas av fastighetsägaren. Planavtal tecknades 2017-09-08, mellan Fastighetsägaren för 
Kulan 6 och Vaxholms stad. 

Förslagets konsekvenser
Planen möjliggör cirka 50 nya bostäder vilket är positivt med tanke på bostadsunderskottet i regionen. 
De nya bostäderna får stora kvaliteter i form av goda solförhållanden och trygg utemiljö med närhet till 
park, service, skola/förskola, lekplatser och kollektivtrafik. 

Planens genomförande bidrar till en utemiljö som upplevs som tryggare eftersom fler boende kommer 
att röra sig i området. Planförslaget ökar reseunderlaget för kollektivtrafiken, tillkommande bebyggelse 
kan ansluta till befintlig infrastruktur och bidrar till en effektiv markanvändning.

Naturvärdena i planområdet är främst kopplade till berget med en skogsdunge i väster. Träden och 
berghällarna är karaktärsskapande. Påverkan på växt- och djurliv bedöms som liten då det är den öppna 
gräsytan som ska bebyggas.

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, 2019-10-24
2. Plankarta, 2019-10-24
3. Plan- och genomförandebeskrivning, 2019-10-24
4. Granskningsutlåtande, 2019-10-24
5. Samrådsredogörelse, 2019-05-09

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Anna Rhedin, Stadsbyggnadsförvaltningen
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 Granskningsutlåtande
2019-10-24

Änr 2017/86.214
1 av 15

Detaljplan för Kulan 6, Dp 418 

Vaxholms stad, Stockholms län

Granskningsutlåtande

Detaljplanen har varit ute på granskning. Granskningen ägde rum under tiden den 5 juni – 26 juni 2019.
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om granskning den 22 maj 2019 § 24. 

Granskningshandlingar samt information om granskningen sändes till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning, remissinstanser enligt sändlista, samt sattes upp i trapphusen till berörda boende 
i Kulan 2, 5 och 6. Handlingarna visades under granskningstiden på kommunhuset, Eriksövägen 27, på 
stadsbiblioteket, Hamngatan 19B, samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se.

Under granskningen inkom 16 yttranden varav 1 stycken från boende inom området. Inkomna yttranden 
är redovisade i sin helhet och finns även samlade i planakten, vilken går att ta del av på 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

Beslut i ärendet
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om samråd den 14 november 2018 § 41. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om planuppdrag den 24 maj 2017 § 26. Inför 
plansamrådet utarbetades förslaget till detaljplan. 

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked den 9 februari 2017 § 8.

Inkomna yttranden
Remissinstanser och föreningar Anmärkning

G 1. Länsstyrelsen Ingen erinran

G 2. Lantmäteriet Synpunkter

G 3. Skanova Ingen erinran

G 4. Storstockholms brandförsvar (SSBF) Synpunkter

G 5. Bygglov- och GIS-enheten Synpunkter

G 6. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor Synpunkter

G 7. Luftfartsverket Ingen erinran

G 8. Vänsterpartiet Synpunkter

G 9. Trafikförvaltningen Ingen erinran

G 10. E.ON Elnät Stockholm AB Synpunkter
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G 11. Vaxholms Villaägarförening Synpunkter

G 12. Trafikverket Ingen erinran

G 13. SPF Seniorerna i Vaxholm Synpunkter

G 14. Tekniska enheten Synpunkter

G 15. Roslagsvatten AB Synpunkter

Fastighetsägare, boende och övriga

Namn Fastighet/Adress Anmärkning

G 16. Boende Kulan 2, Idrottsvägen 2B Synpunkter

Inkomna yttranden i sin helhet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
Nedan följer alla inkomna skrivelser i sin helhet med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i 
ljusgrått.

Remissinstansernas synpunkter 
G 1. Länsstyrelsen i Stockholms län : 
Länsstyrelsen har mottagit rubricerad detaljplan för granskning enligt 5 kap. 18 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
Planens syfte är att möjliggöra ett nytt flerbostadshus med cirka 50 lägenheter.
För närvarande har Länsstyrelsen inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL.

G 2. Lantmäteriet: 
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar (daterade
2019-05-31) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Plankarta och bestämmelser
Markreservat för gemensamhetsanläggning (g1 och g2) är administrativa bestämmelser som enligt 
Boverkets rekommendationer avgränsas av administrativ-, användnings- eller planområdesgräns. Dvs 
inte av egenskapsgräns. Det framgår inte av planhandlingarna
att något annat manér än Boverkets används. Det innebär att bestämmelserna g1 och g2 kan tolkas gälla 
i hela planområdet förutom i användningsområdena E1 och BC1 och att de därför kan förhindra bygglov 
från att beviljas inom övriga användningsområden, en konsekvens
som inte framgår av planbeskrivningen. Planförslaget måste därför förbättras för att uppfylla kraven på 
redovisning av konsekvenserna enligt 4 kap 33 § tredje stycket plan- och bygglagen
(PBL)(2010:900), antingen genom ändring av avgränsningarna i plankartan eller genom förtydligande av 
konsekvenserna i planbeskrivningen.

130



 Granskningsutlåtande

2019-10-24
Änr 2017/86.214

3 av 15
SBF:s kommentar 
Markreservat för gemensamhetsanläggning ska avgränsas av administrativgräns. Vi ändrar till 
administrativa gränser i plankartan. 

Planbeskrivning
Bestämmelser om fastighetsindelningen ska enligt 4 kap. 18 § tredje stycket PBL vara förenlig med 3 
kap. 1 § och 5 kap. 4 § första stycket fastighetsbildningslagen (FBL)(1970:988). I planbeskrivningen finns 
ingen redogörelse över den i planförslaget aktuella bestämmelsens förenlighet med FBL och 
Lantmäteriet måste därför framföra att planförslaget i den delen inte kan anses vara förenligt med 4 
kap. 18 § tredje stycket PBL.

SBF:s kommentar 
Planområdet ska utgöra en fastighet. Fastigheten bedöms bli varaktigt lämpad för sitt ändamål. Den har 
tillgång till behövliga vägar utanför sitt område och godtagbara anordningar för vatten och avlopp. 
Övriga behov som krävs för ändamålet har hanterats så att det kan lösas inom området, så som tex 
avfallshantering, dagvatten och parkering. Fastighetsindelningen är förenlig med 3 kap. 1 § och 5 kap. 4 
§ första stycket fastighetsbildningslagen (FBL)(1970:988).

På s. 25 i planbeskrivningen anger kommunen att de inte avser ingå något exploateringsavtal. Samtidigt 
anges på s. 26 att kostnader för planens framtagande och genomförande regleras i exploateringsavtal. 
Det finns därmed motsägelsefulla upplysningar i planbeskrivningen som gör att det inte går att få en god 
bild av konsekvenserna av planförslagets genomförande. Planen uppfyller därför inte de krav på 
redovisning av konsekvenser och exploateringsavtal som krävs enligt 4 kap. 33 § tredje stycket PBL.

SBF:s kommentar 
Stadsbyggnadsförvaltningen avser att ingå exploateringsavtal. Texten i plan- och 
genomförandebeskrivningen ändras till:
Detaljplanens genomförande ska regleras i ett exploateringsavtal mellan Vaxholms 
stad och exploatören. 
Avtalet ska godkännas av kommunfullmäktige i samband med att detaljplanen antas. I avtalet regleras 
bland annat: de tekniska anläggningar och de anslutningar till befintliga anläggningar utanför 
planområdet som behövs för att planen ska bli varaktigt lämpad för sitt ändamål. 

På s. 25-26 i planbeskrivningen anges att gemensamhetsanläggning(ar) måste bildas. Avseende 
gemensamhetsanläggning(arna) har Lantmäteriet följande synpunkter:
• Eftersom det inte finns några bestämmelser som styr vilka gemensamhetsanläggningar
som ska finnas, är planbeskrivningens angivelse om att gemensamhetsanläggning måste inrättas 
felaktig.
• Med tanke på att Kulan 2 i befintlig plan ligger i anslutning till allmän plats för lokalgata kan det vara 
svårt att hävda att en gemensamhetsanläggning för dess utfart över Kulan 6 är av
väsentlig betydelse enligt 5 § anläggningslagen (AL)(1973:1149). I så fall krävs Kulan 6s medgivande till 
gemensamhetsanläggningens inrättande (16 § första stycket 1 AL). 
Detsamma gäller sophuset inom Kulan 6.
Enligt Lantmäteriet är det som anges om gemensamhetsanläggningar
därmed antingen felaktigt alternativt att viktiga förhållanden
för inrättande av gemensamhetsanläggning inte tas upp. Planbeskrivningen
måste därför förbättras avseende redovisningen enligt 4
kap. 33 § tredje stycket PBL av åtgärder och konsekvenser som genomförande
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av planförslaget medför. 

SBF:s kommentar 
Texten i plan- och genomförandebeskrivningen ändras till:
Gemensam väg
Öster om planområdet på fastighet Kulan 2, Eriksövägen 23, ligger ett flerfamiljshus. Angöringen till 
flerfamiljshuset sker över det nya planområdet, Kulan 6. Vägen anlades för det befintliga 
flerbostadshuset som har sin enda entré här. Vägen kommer med det nya planförslaget också användas 
av de boende i det nya huset på Kulan 6. Det är av väsentlig betydelse att de boende i Kulan 2 och Kulan 
6 får tillgängliga entréer och en ny gemensamhetsanläggning för vägen behöver bildas. För att inrätta en 
gemensamhetsanläggning ska berörda fastighetsägare medge det. Fastigheterna har samma ägare och 
frågan om gemensamhetsanläggningen regleras i ett exploateringsavtal.  Markområdet för vägen 
reserveras för att möjliggöra en väg för tillgängliga entréer för de båda flerfamiljshusen, g1.  Exploatören 
ansvarar för erforderliga ansökningar. 
Möjlighet för Kulan 2 att nyttja sophuset på Kulan 6 regleras med avtal med fastighetsägare. 

G 3. Skanova:
Yttrande om samråd om detaljplan för Dp 418, Kulan 6,
Vaxholms stad, Stockholms län 
Bakgrund
Skanova AB har tagit del av detaljplanen enligt ovan, och låter framföra följande:
Yttrande
Skanovas teleanläggningar/rättigheter anses inte beröras av rubricerat ärende. 
Vi har därför inget att invända.
Vi förväntar oss dock att åtgärder för nya serviser till att kunna ansluta
dessa fastigheter till Skanovas nät meddelas, möjliggörs och bevakas
under lednings-samordningen i kontakter med Skanovas representant för
området.
Om så önskas kan översiktsritningar skickas digitalt i dwg-format för att
infogas på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se
För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätägare för det aktuella
området Anders Holmberg på tfn (vxl) 08-604 04 90.

G 4. Storstockholms brandförsvar (SSBF):
Storstockholms brandförsvar (SSBF) har tidigare yttrat sig i ärendet (2018-12-03 ) och önskar i enlighet 
med tidigare yttrande att ett förtydligande avseende utrymningsmöjligheter görs. Detta för att tydliggör 
att Tr2 trapphus eller räddningstjänstens utskjutsstegar inte utgör enda utrymningsalternativen. SSBF 
rekommenderar att skrivelse avseende utrymning ändras till att fastighetens utrymningsmöjligheter 
utformas med alternativa utrymningslösningar som inte erfordrar räddningstjänstens medverkan om 
byggnaden överstiger 4 våningar (11 meter). Detta eftersom Vaxholms brandstation i dagsläget inte har 
något höjdfordon och räddningstjänsten därför inte kan vara behjälplig som alternativ utrymningsväg 
för byggnader över fyra våningar (11 meter).
SBF:s kommentar
Texten i planbeskrivningen ändras till: Fastighetens utrymningsmöjligheter ska utformas med alternativa 
utrymningslösningar som inte erfordrar räddningstjänstens medverkan om byggnaden överstiger 4 
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våningar (11 meter). Detta eftersom Vaxholms brandstation i dagsläget inte har något höjdfordon och 
räddningstjänsten därför inte kan vara behjälplig som alternativ utrymningsväg för byggnader över fyra 
våningar (11 meter). För hus högre än 4 våningar kan trapphus med klass Tr2 vara ett alternativ. 
Byggrätten medger en högre höjd än 4 våningar och alternativ utrymningslösning hanteras i 
bygglovskedet.

G 5. Bygglov- och GIS-enheten:
Delegeringsbeslut
Stadsbyggnadsnämndens yttrande under Ärendebeskrivning överlämnas.
Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsnämnden har getts tillfälle till yttrande över granskningshandling förslag till
detaljplan för Kulan 6, Dp 418, senast 2019-06-26. Vid stadsbyggnadsnämndens
ordförandeberedning 2019-06-10 uppdrogs till Bygglov- och GIS-enheten att lämna följande
yttrande av redaktionell karaktär:
Texten under plankartans rubrik Fastighetsindelning ändras från "Området omfattar en
fastighet." till "Området ska utgöra en fastighet", så som det står i Plan- och
genomförandebeskrivningen.
 SBF:s kommentar
Texten i plankartan ändras till "Området ska utgöra en fastighet”.

G 6. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:
Yttrande över förslag till detaljplan för Kulan 6, Vaxholms
stad
Förslag till beslut
Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddsnämnd att tillstyrka förslag till detaljplan för Kulan 6,
Vaxholms stad.
Nämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteutlåtande som ett underlag
för det fortsatta planarbetet.
Sammanfattning
Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och
Stockholmsvägen. Kulan 6 ägs av Akelius Holmen AB. Fastighetsägarens
avsikt är att bygga hyresrätter.
Syftet med planen är att pröva lämpligheten att bygga ett nytt flerbostadshus inom
kvarteret Kulan. Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med ca 50
lägenheter.
Kontoret anser att aktuella miljö- och hälsoskyddsfrågor har beaktats i
detaljplaneförslaget men har följande att tillägga:
Dagvattenanläggningen som föreslås i planförslaget ska anmälas enligt
miljöbalken till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Bakgrund
Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och
Stockholmsvägen. Kulan 6 ägs av Akelius Holmen AB. Fastighetsägarens
avsikt är att bygga hyresrätter.
Syftet med planen är att pröva lämpligheten att bygga ett nytt flerbostadshus
inom kvarteret Kulan. Förslaget innebär ett tillskott på ett flerbostadshus med
ca 50 lägenheter.
Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande
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miljöpåverkan.
Detaljplanen medför i viss mån ökad trafik då fler boende ökar antalet bilar.
Ökad trafik leder till ökade halter av växtgasutsläpp samt ökade bullernivåer.
Trafikökningen bedöms dock inte påverka varken buller eller luftkvalitén i
någon större omfattning.
Området berörs av trafikbuller från väg 274 och Eriksövägen. Utförd
bullerutredning visar att när det gäller vägar uppfylls både riktvärdet gällande
ekvivalent och maximal ljudnivå. Utredningen visar att samtliga fasader
utsätts för bullernivåer som är högst 52 dB(A) ekvivalent ljudnivå. På samtliga
sidor om huset förutom mot Eriksövägen innehålls riktvärden för uteplats.
Gemensam uteplats kan anordnas så att riktvärden innehålls enligt
trafikbullerförordningen för samtliga bostäder.
Byggnader ska uppföras radonskyddande/radonsäkra.
Delar av planområdet ligger i utkanten av det rekommenderade
skyddsavståndet på 300 meter från Blynäs reningsverk. Byggrätten på
planområdet regleras för att ligga utanför skyddsavståndet och 
bedömer att föreslagen byggnation inte kommer påverkas
För att uppnå miljökvalitetsnormerna för Norra vaxholmsfjärden är det viktigt
att en hållbar dagvattenhantering inom planområdet säkerställs. Detaljplanen
kommer att medföra ökad andel hårdgjord yta, minskad möjlighet till naturlig
infiltration, samt i viss mån ökad trafik vilket i sin tur medför utsläpp av
växthusgaser. En dagvattenlösning föreslås med minst 60 m2 växtbädd som
fördröjer och renar vattnet innan det ansluts till kommunala ledningar.
Till detaljplanen har en geoteknisk undersökning tagits fram för att klargöra
mark- och grundläggningsförhållanden inom planområdet. Marken bedöms
inte vara förorenad.
Kontorets synpunkter
Kontoret anser att aktuella miljö- och hälsoskyddsfrågor har beaktats i
detaljplaneförslaget men har följande att tillägga:
Dagvattenanläggningen som föreslås i planförslaget ska anmälas enligt
miljöbalken till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
SBF:s kommentar
Plan-och genomförandebeskrivningen kompletteras under Tekniska anläggningar, Vatten, spillvatten 
och dagvatten med; Dagvattenanläggningen ska anmälas till Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd, i enligt med miljöbalken.

G 7.  Luftfartsverket:
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot förslaget till detaljplan.

G 8. Vänsterpartiet:
Vänsterpartiet lämnade synpunkter på ”samrådet” vars innehåll i princip inte förändrats.
För att underlätta för oss som har lämnat synpunkter skulle det vara till stor hjälp om
nytillkomna stycken och ändringar på något sätt markeras.

Historik
Kvarteret Kulan ritades på 1960-talet av Zimdahls arkitektkontor med en mycket stark
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planform med husen runt en innergård, där de naturliga förutsättningarna med berg i dagen
blev väl tillvaratagna. På sent 1980-tal påbyggdes de flesta husen med en takvåning på ett
mycket förtjänstfullt sätt på. Färg- och materialvalet är helt genialt: mot den mörka marken
har husen mörkt tegel och mot den ljusa himlen är den tillbyggda takvåningen vit och delvis
indragen.

Ny bebyggelse
Om den tilltänkta bebyggelsen sägs ”Nockhöjder är satta så att de nya husen ska hålla sig
inom samma skala som intilliggande bostadshus men samtidigt markera att det är ett nytt
hus”. (Vår kursivering.)
Det finns olika sätt att förhålla sig till nya hus: antingen ska det nya sticka ut och bli
iögonenfallande eller så underordnar sig arkitekturen sin omgivning. Nybyggnationen i
Vaxholm på senare år har helt dominerats av idén att ny bebyggelse ska sticka ut: Kullö
terrass, Skutvikshagen och Pålsundstrand. Dessa objekt står något isolerade från annan
bebyggelse och synsättet kan möjligen tolereras.
I detta fall, Kulan 6 med ett ”fill in-hus”, krävs en helt annan följsamhet mot den befintliga
omgivningen. Vi vidhåller att huset ska sänkas till omgivande hushöjd och att färger och
material ska anknyta till kvarterets övriga hus. Att jämföra hushöjden med husen mot
Idrottsvägen är nästan oförskämt. Detta nya hus kan bara jämföras på det här sättet på en
ritning eller möjligen från några våningar upp i högt liggande hus och då på långt håll. I
verkligheten kommer detta hus oftast att upplevas från Eriksövägen och Blynäsområdet där
man står under golvnivå och tittar upp mot fasaderna. Då kommer detta hus att upplevas
som alltför högt och för påtagligt jämfört med omgivningen. I SBF:s kommentar till våra
synpunkter på Samrådet skriver man att ”… vi tar till oss synpunkterna om fasadmaterial för
att anpassa materialet till intilliggande flerfamiljshus. I plankartan anger vi att fasadmaterial i
huvudsak ska vara tegel.” Det tackar vi för och hoppas att färgen – åtminstone nertill - blir
rött tegel.
Vi uppskattar att huset ska ha trästomme, vilket är bra från miljö- och klimatsynpunkt.
Den stora luftiga gården beskrivs i den antikvariska utredningen så här: ”En fortsatt luftig och
öppen karaktär, med äldre träd och berg i dagen, är viktiga att bevara”. När nu gården blir så
konkret avskuren med det nya huset hörn i hörn med ett hus på södra sidan, bildas två mindre gårdar 
med en smal förbindelse emellan, kräver detta att gårdarna blir väl
omhändertagna och får en högre kvalitet på växtlighet och inredning. Dessa gårdar ingår inte
i detaljplanen men det är samma ägare, varför ett påpekande ändå skulle kunna göra nytta.
Särskilda föreskrifter, gjorda med stor kunskap, måste läggas på den stora boken öster om
det nya huset om detta träd ska överleva byggnationen. Trädet ger insynsskydd mellan
husen och är högst väsentligt för trivseln i området.
Det står en ek mitt på gården som på en kartbild i planbeskrivningen anges att den ska bort.
Detta är den lövskugga som ges på en någorlunda plan gräsmatta och det trädet borde man
föreskriva i planen att det ersätts när de underjordiska arbetena är klara.
I underlaget för p-platser måste parkering till dem som arbetar inom fastigheten och deras
besökare räknas in.

Infrastrukturen behöver byggas ut
Att nu bygga 50 stycken små hyreslägenheter är ändå lovvärt, men Vaxholm har en
infrastruktur som är helt underdimensionerad redan nu. Det gäller bl. a. avloppshantering
(där utsläppen nu sker till Norra Vaxholmsfjärden, som ska uppnå god status år 2027),
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värmeverkets kapacitet (som ökar CO2-utsläppen när det körs på olja), elförsörjningen och
kollektivtrafiken. Men även färskvatten är osäkert när Görvälnverket inte hinner leverera
under heta sommardagar, eller när vattenledningar springer läck p.g.a. eftersatt underhåll.
För att släppa fram dessa angelägna hyresrätter anser vi att kommunen ska vara än mer
återhållsam vad gäller att bygga ytterligare bostadsrätter tills dess att VA-frågan är löst.
Vad beträffar värmeverkets kapacitet och ökade CO2-utsläpp bör det faktum att huset skall
förses med nedsprängt underjordiskt garage utnyttjas till att även anlägga en större
bergvärmeanläggning som kan komplettera värmeverket med att förse fastigheterna i Kulan
med värme och varmvatten. Bergvärmeanläggningen bör få så mycket energitillskott som
möjligt av solenergi. Takutformningen bör därför göras så att solpaneler kan monteras i så
gynnsamt läge som möjligt.

Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar
• att konsekvenserna för dem som redan bor där ska minimeras (ianspråktagen mark,
solvärden, utsikt, parkeringsplatser mm)
• att hushöjden måste sänkas till nivå med omgivande hus, samt att färgsättningen ska
anknyta till kvarterets övriga hus.
• att planen omfattar åtgärder för att maximera energibesparingar.
Vi motsätter oss inte att platsen blir bebyggd om ovanstående blir tillgodosett.

SBF:s kommentar
Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att förändring som planens genomförande innebär 
är godtagbar och att planen kan prövas. Det har i bedömningen vägts in den positiva effekten av fler 
hyresrätter i Vaxholm. 

Den nya byggrätten är högre än intilliggande flerbostadshus. Huset ligger i en lågpunkt och de befintliga 
husen ligger på höjder runt omkring. Volymen på den nya byggrätten är högre mot Eriksövägen och 
lägre mot gården. Byggrätten får en bättre kontakt med gatan än intilliggande befintliga flerbostadshus 
och det kan bidra till en tryggare och mer levande gatumiljö. Höjden mot gården är lägre. Där möter den 
nya volymen husen mot Idrottsvägen. Bedömningen att det nya huset kan skilja sig från befintliga hus är 
gjord i samråd med antikvarie.

Den nya byggrätten innebär att solförhållanden, utsikt och dagsljusvärden förändras för boende. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram studier för den föreslagna bebyggelsen samt studier för ett 
alternativ med en våning lägre hus.

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att förändring som planens genomförande innebär 
är godtagbar, att skillnaden mot en våning lägre inte har så stor effekt på utsikt, solvärden eller dagsljus, 
samt att det nya huset har en positiv effekt på miljön i området som helhet 

Avståndet om ca 20 meter mellan det närmsta befintliga och det nya huset har bedömts som ett 
godtagbart avstånd. Vi har tittat på och jämfört med avstånd mellan husfasader inom likvärdiga 
områden. 

Utsikten för de boende i framförallt flerbostadshuset öster om planområdet kommer att förändras. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är en godtagbar förändring i ett område som i 
översiktsplanen anges som ”del av utredningsområde för bostäder, park/rekreation, verksamheter och 
service.”
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Den föreslagna planen för Kulan 6 följer Vaxholms parkeringsnorm för bostäder på Vaxön. Parkering ska 
lösas inom fastighet och medges i garage under den nya byggrätten samt med platser på gården.

Vaxholm har en parkeringsnorm antagen av kommunfullmäktige Vaxholms stad § 77/2014.
Parkeringsnormen för bil är uppdelad i zoner baserat på kollektivtrafiktillgänglighet. Angivna normer 
gäller vid nybyggnad och hanterar både boende/verksamma och besökare. Parkeringsnormen gäller tills 
den ersätts av en ny.

Den föreslagna centrumverksamheten är angiven som icke besökstät och får två öronmärkta 
parkeringsplatser.

En konsekvens av planens genomförande blir att 6 st befintliga platser försvinner. De 6 platserna på 
fastighet Kulan 6 bedöms rymmas inom övrig befintlig parkering inom kv Kulan. Främst med hänsyn till 
att dessa idag är lågt nyttjade.

Bokträdet öster om den föreslagna byggrätten är markerat med n2 plankartan för att stå kvar. 
Återplantering av träd för att ersätta befintliga sker i samråd med fastighetsägaren.

Kapaciteten finns för att ansluta planerade bostäder inom Kulan 6 och andra planerade projekt inom 
kommunen till befintlig infrastruktur. Frågor om kapacitet på infrastruktur är hanterade med berörda 
remissinstanser. 

Solceller medges på tak i planbestämmelserna och husets placering och takvinklar är gynnsamma  i 
förhållande till väderstrecken. En detaljplan reglerar inte val av uppvärmning.

G 9. Trafikförvaltningen:
Trafikförvaltningen har ingen erinran mot föreslagen detaljplan.

G 10. E.ON Elnät Stockholm AB:
E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter.
I planbeskrivningen omnämns E.ON Elnät Sverige AB, skall vara E.ON Elnät Stockholm AB, för Värme
gäller namnet E.ON Energilösningar AB.
Angående ledningsrätt så är den gällande för VA ledning. Vår 0,4 kVs kabel som passerar Kulan 6 har
ingen inskriven rättighet, vilket gör att det bör upprättas ett sådant under projektets genomförande, är
naturligtvis beroende av var kabeln hamnar när den måste flyttas pga byggnationen, kabelns läge i 
kartan är osäkert och bör därför sättas ut i tidigt skede.
Flytta av kabeln bekostas av projektet om inget annat föreskrivs i avtal eller lagstiftning.

 SBF:s kommentar
Texten i Plan och genomförandebeskrivningen ändras och förtydligas i enlighet med yttrandet.

G 11. Vaxholms Villaägare: 
Granskningssynpunkter på förslag till Detaljplan för Kulan 6 , Dp 418, från Vaxholms
Villaägare
Planområdet är vid Eriksövägen.
De synpunkter som framförts i samrådet kvarstår.
Villaägarna i Vaxholm har samlat in granskningssynpunkter från medlemmar runt planområdet på ”
Detaljplan för Kulan 6 , Dp 418”. Enskilda medlemmar kan även ha lämnat in egna synpunkter.
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Förslaget till detaljplan skall möjliggöra byggandet av bostadshus med cirka 50 lägenheter.
Byggnaden skall placeras i det som idag är park och grönområde för boende i Kulan. Byggnaden tillåts
ha en nockhöjd som är cirka 10 meter högra än intilliggande byggnader.
Byggnadens höjd avviker för mycket från intilliggande byggnader.
Villaägare på Eriksövägen får mer skugga från den planerade byggnaden.
Trafik och parkering
Vi har en synpunkt, och det handlar om den ökade trafiken, och framförallt det ökade
parkeringsbehovet. Vår uppfattning är att om man bygger 50 lägenheter så innebär det att betydligt
fler är 32 nya bilplatser kommer att behövas. En bil per lägenhet tror vi är en rimligare uppskattning.
Visserligen har inte alla en bil, men å andra sidan kan visa lägenheter ha två bilar, och till det kommer
behovet av besöksparkeringar som inte nämns någonstans. Tvärtom kommer några befintliga
besöksparkeringar som idag finns på området att försvinna.
Man planerar ett underjordiskt parkeringsgarage, men detta kommer med all sannolikhet att vara
avgiftsbelagt, medan gatuparkering fortsatt inte är det. Detta får till följd att ännu fler väljer att
parkera gratis på Blynäsvägen i stället, och där är redan parkeringssituationen tidvis redan
ansträngd. För att avhjälpa detta så behövs ännu fler parkeringsplatser, över eller under mark, inne
på det detaljplanerade området, och det ska inte innebära någon fördel för boende eller besökande
att parkera på gatan istället för att utnyttja dessa.

 SBF:s kommentar
Vaxholm har en parkeringsnorm antagen av kommunfullmäktige Vaxholms stad § 77/2014.
Parkeringsnormen för bil är uppdelad i zoner baserat på kollektivtrafiktillgänglighet. Angivna normer 
gäller vid nybyggnad och hanterar både boende/verksamma och besökare. Parkeringsnormen gäller tills 
den ersätts av en ny.
Den föreslagna planen för Kulan 6 följer Vaxholms parkeringsnorm för bostäder på Vaxön. Parkering ska 
lösas inom fastighet och medges i garage under den nya byggrätten samt med platser på gården.

En konsekvens av planens genomförande blir att 6 st  befintliga platser försvinner. De 6 platserna på 
fastighet Kulan 6 bedöms rymmas inom övrig befintlig parkering inom kv Kulan. Främst med hänsyn till 
att dessa idag är lågt nyttjade.

Blynäsvägen är en allmän gata. Inom ett område som omfattas av detaljplan, får du parkera och stanna 
på gator och allmänna parkeringsplatser, förutsatt att det inte finns vägmärken som visar något annat.

G 12. Trafikverket:
Granskning. Detaljplan för kulan 6.
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende och har inga kvarstående synpunkter.

G 13. SPF Seniorerna i Vaxholm:
Synpunkter Granskning av förslag till detaljplan för Kulan 6 Dp 418
SPF Seniorerna i Vaxholm har tagit del av samrådsförslag till detaljplan för Kulan 6
och har följande synpunkter på förslaget:
Viktigt är att det tas hänsyn till tillgänglighet för seniorer och individer med
funktionshindervariationer. Detta gäller såväl lägenheter som entréer och
allmänna utrymmen. Givetvis skall hiss finnas.
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Förberedelser bör göras för handikappanpassning av lägenheterna.

SBF:s kommentar
Utformningen av entréer, lägenheter och allmänna utrymmen ska ha god tillgänglighet för de boende 
samt för besökare. Enligt boverkets byggregler ska minst en entré till varje bostad vara tillgänglig. 
Tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser möjliggörs i parkeringsgaraget samt inom 25 m från entréer. 
Byggnader ska vara tillgängliga enligt de krav som framgår av plan- och bygglagen, (PBL) och Boverkets 
byggregler (BBR) och hanteras vidare i bygglovsskedet.

G 14. Tekniska enheten:
Yttrande - Kulan Dp 418 a granskning

Ärendebeskrivning 
Nämnden för teknik, fritid och kultur har genom tekniska enheten getts tillfälle till yttrande över 
granskningshandlingar förslag till detaljplan för Kulan 6, Dp 418, senast 2019-06-26. 

Efter avstämning med ordförande 2019-06-24 lämnas följande yttrande från tekniska enheten. 

Bedömning 
Trafiksäkerhet 
Tekniska enheten förordar att flytta g1 utfarten längre ned på Eriksövägen. Nuvarande utfart ligger 
placerad så att sikten över cykelbanan högre upp på Eriksövägen är skymd av bergsknallar. g1 utfarten 
föreslås istället ligga mitt emot Blynäsvägen, så att en fyrvägskorsning bildas där. På så sätt får både 
bilar och cyklister mer tid och utrymme att upptäcka varandra. 

Dagvatten 
Tekniska enheten föreslår att E1b3 området (för dagvattenhantering) flyttas längre ner i Eriksövägens 
riktning. Med dagens höjdkurvor hamnar dagvattenhanteringen då lägre.

 SBF:s kommentar
Stadsbyggnadsförvaltningen har i avvägningar med det allmänna intresset av planens genomförande 
bedömt att förslaget har en godtagbar lösning för trafiken in och ut från området. Den primära in- och 
utfarten för boende på planområdet kommer bli i det nordvästra hörnet i anslutning till garageutfart där 
siktförhållandena är bättre. Vi har i avvägandet tittat på olika lösningar. En avgörande frågan har varit 
avfallshantering och att komma bort från backande sopbilar. Med föreslagen lösning klarar vi 
avfallshanteringen utan backning och förbättrar situationen i förhållande till dagens lösning. In- och 
utfart sker via Eriksövägen som har en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Texten om biltrafik i 
beskrivningen kompletteras.

Läget för dagvattenanläggning är hanterat i dagvattenutredningen där avvägande om läge har bedömts i 
förhållande till utrymme för avfallshantering.
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G 15. Roslagsvatten AB:
Yttrande över Detaljplan 418 (Kulan 6), Vaxholm Stad
Roslagsvatten AB har fått rubricerat ärende för granskning och har följande
synpunkter/förtydliganden att anföra:
Plan- och genomförandebeskrivning
Allmänt
Sid 5 Miljökvalitetsnormer….
Sista stycket ändras till: ”Efter utbyggnad där dagvatten omhändertas lokalt med
fördröjning och rening, avses bebyggelsen anslutas till allmänt VA för dricksvatten,
dagvatten och spillvatten. Avrinningen från planområdet ska inte öka jämfört med
dagens flöden vid dimensionerande regn.”
Sid 17 Parkering
Dagvatten från garage får inte ledas till dagvattennätet. Garage ska i första hand vara
avloppslösa. En avdunstningsränna kan ta hand om mindre mängder vatten. Om
garagegolvet behöver rengöras, ska detta i första hand ske genom torrstädning.
Se skrift om riktlinjer för garage på Roslagsvattens hemsida.
http://roslagsvatten.se/riktlinjer-garage/1128
Sid 19 Översvämningsrisk
För att undvika ytavrinning till garageplanet, kan infartsrampen förses med en
förhöjning i asfalten.
Sid 21 Skyddsavstånd, reningsverk och luktspridning
Bra att byggrätten på planområdet regleras så att den ligger utanför skyddsavståndet
för avloppsreningsverket.
Teknisk försörjning – specifikt
Sid 22 Dagvatten
Förtydliga att fördröjning- och reningsåtgärder ska utföras enligt förslag i
”Dagvattenutredning Akelius Lägenheter – Kulan 6, WSP rev 2018-10-29”.
Efter fördröjning och rening ansluts fastigheten till allmän anläggning för dagvatten.
Plankarta
Inga synpunkter

 SBF:s kommentar
Texten i Plan- och genomförandebeskrivningen ändras i enlighet med yttrandet.

Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga
G 16. Boende Kulan 2, Idrottsvägen 2B: 
Jag repeterar mina åsikter en gång till med några tillägg eftersom detaljplan innebär ingenting
nytt utan att främja bebyggelsen.
Detaljplanen föreslår att utökad bebyggelse på grönområdens bekostnad.
Vaxholm är en grön stad och den är fin med sina gröna områden. Det är en av de största
anledningarna att man vill flytta hit, nämligen att vara borta från storstadens betong hav. Om
man fortsätter avveckla grönskan och öka befolkningstäthet på miljöns bekostnad blir
Vaxholm inte en attraktiv kommun framöver (kanske redan med tanke på Norrberget).
Vaxholm är väldigt långt från Stockholm. Det finns många betongstadsdelar nära till Stockholm,
och med mycket bättre kollektivtrafik förbindelser än Vaxholm.

140



 Granskningsutlåtande

2019-10-24
Änr 2017/86.214

13 av 15
Om jag kommer ihåg rätt, föreslog gamla planen (från 2017) att bygga mellan Stockholmsvägen
och Eriksövägen (sida 7). Jag tror att det menades att det kunde byggas på parkeringsområde som
står tom hela tiden och det låter väldigt rimligt eftersom det finns nästan aldrig några bilar som
parkeras där.
Dessutom detaljplan Dp 313 för kvarteret Kulan som vann laga kraft 21 december 1989 är
fastighet Kulan 6 planlagd som Mark som inte får bebyggas. Det måsta vara en anledning till
detta och inga granskning rapporter rättfärdigar inte betong aptiten!
Jag tror att ”Dp 418 - Kulan 6” är inte en bra plan för Vaxholm om det ska innebära avverkning
av gamla träd och en stor grönyta. Planen innebär att hällmark förstöras och trän (förmodligen
tall eller tallar) måste avverkas. Med tanke på att i Sverige kan tallen nå en ålder på åtminstone
550 år, låter en sådan avverkning som ett mord!
Mitt Förslag: Jag tror att man bör söka möjligheter eller dispenser för att bygga på den tomma
parkerings område (bygga mellan Stockholmsvägen och Eriksövägen) istället inne i gröna
område. Kommunen och mark ägare kan kontakta med Trafikverket för att den byggs
bullerskydd längs Stockholmsvägen från busshållplatsen Eriksövägen till Pålsundsvägen. Det blir
mycket klockare beslut för kommun och bostadsbolagen som vill skapa attraktiva bostadsområden
samt för miljö. Ev. bullerskydd ökar också kvaliteten av boendemiljö för befintliga hyresgäster.
Man måste tänka sina barn och barnbarn när man fattar ett sådant beslut eftersom vi ärver jorden
från dem. Det är viktigt vad vi lämnar till dem. Jag skulle välja mångåriga tallar 

SBF:s kommentar

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att förändring som planens genomförande innebär 
är godtagbar och att planen kan prövas. Planförslaget är förenligt med stadens översiktsplan. Det har i 
bedömningen vägts in den positiva effekten av fler hyresrätter i Vaxholm. 

Enligt behovsbedömningen kommer innergårdens karaktär och naturvärden påverkas när 
en tillkommande byggnad placeras på parkeringsplats och grönyta.  
Den inverkan på markanvändningen där grönyta 
tas i anspråk kan kompenseras genom att övriga grönytor får en höjd kvalitet. Detaljplanen 
bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan vad gäller naturvärden. 

Den nya byggrätten innebär att solförhållanden, utsikt och dagsljusvärden förändras för boende. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram studier för den föreslagna bebyggelsen samt studier för ett 
alternativ med en våning lägre hus.

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att förändring som planens genomförande innebär 
är godtagbar, att skillnaden mot en våning lägre inte har så stor effekt på utsikt, solvärden eller dagsljus, 
samt att det nya huset har en positiv effekt på miljön i området som helhet.

Avståndet om ca 20 meter mellan det närmsta befintliga och det nya huset har bedömts som ett 
godtagbart avstånd. Vi har tittat på och jämfört med avstånd mellan husfasader inom likvärdiga 
områden. 

Synpunkten om att bygga på parkeringen på Kulan 5 väster om aktuellt planområde är relevant. Vi 
utredde området i ett tidigt skede i samband med att riskutredningen togs fram. På grund av 
parkeringens närhet till Stockholmsvägen/väg 274, som är en primär transportled för farligt gods, har vi i 
samråd med Trafikverket gjort bedömningen att detta läge inte möjligt. Närheten till vägen gör att 
bostäder inte är möjliga med hänsyn till risker för människors hälsa eller miljö.
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Läs gärna mer om riskerna och behovsbedömningen för projektet Dp 418 Kulan 6, i Plan- och 
genomförandebeskrivningen, samt i bilagorna som tagits fram i samband med planarbetet. Alla bilagor 
och utredningar till planhandlingarna för Dp 418, Kulan 6, finns på Vaxholms stads hemsida:
https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/bygga-bo-och-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-
planarbeten/dp-418--kulan-6.html  

Under Relaterad information: 
Riskutredning
Behovsbedömning
mm

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning
Planförslaget är förenligt med stadens översiktsplan. Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort 
bedömningen att förändring som planens genomförande innebär är godtagbar, att skillnaden mot en 
våning lägre inte har så stor effekt på utsikt, solvärden eller dagsljus, samt att det nya huset har en 
positiv effekt på miljön i området som helhet. Det har i bedömningen vägts in den positiva effekten av 
fler hyresrätter i Vaxholm. 

De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. Även 
allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en lämplig 
avvägning mellan olika intressen. 

Förändringar på plankartan efter granskning:

 E1 området har justerats, fått prickmark och bestämmelsen ändras till Mark för fördröjning av 
dagvatten.

 g1 området har fått administrativ gräns.
 g2 området har tagits bort och ersätts med text i beskrivningen om avtal.
 Fastighetsindelning ändras till Området ska utgöra en fastighet
 U-område för allmänna ledningar har lagts till för ledningsrätten för VA.
 Egenskapsbestämmelserna för Utförande är justerade.
 Raster för planterbart bjälklag är justerat för att medge körbart bjälklag vid markparkering. 

Förändringar i plan -och genomförandebeskrivningen efter granskning:

 Avsnittet gällande vilka ledningsrätter som finns inom planområdet har förtydligats.
 Avsnittet gällande fastighetsindelning har förtydligats.
 Texten om exploateringsavtal har förtydligats.
 Avsnittet om gemensamhetsanläggningar har kompletterats med en utförligare beskrivning.
 Texten om sophus har ändrats.
 Texten om brand har kompletterats.
 Texten om dagvattenanläggning har kompletterats.
 Texten om dagvatten från garage har kompletterats. 
 Texten om översvämningsrisk har kompletterats.
 Texten om biltrafik har kompletterats.
 Beskrivningen av de olika egenskapsbestämmelserna är kompletterad.

Därutöver har planhandlingarna generellt setts över och redaktionella ändringar utförts.

142

https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/bygga-bo-och-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-planarbeten/dp-418--kulan-6.html
https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/bygga-bo-och-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-planarbeten/dp-418--kulan-6.html


 Granskningsutlåtande

2019-10-24
Änr 2017/86.214

15 av 15
Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under granskningsskedet (G) eller 
samrådsskedet (S) och inte fått dem tillgodosedda
Följande sakägare, boende, med flera, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen, har inte 
fått sina synpunkter på detaljplaneförslaget tillgodosedda och kommer därför efter ett beslut om 
antagande att informeras om möjligheten att överklaga beslutet:

Fastighet/Boende Skede

Idrottsvägen, Kulan 2 S, G

Eriksövägen, Kulan 2 S

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under granskningsskedet (G) eller 
samrådsskedet (S) och inte fått dem tillgodosedda
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att informeras om 
att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande.

Fastighet/Boende Skede

Rådhusgatan S

Kustjägaregränd S

Sturevägen S

Rådhusgatan S

Fiskaregatan S

Norrbergsgatan S

Organisationer, föreningar
Fastighet/Boende Skede

Vänsterpartiet S, G

Villaägarna i Vaxholm S, G

Tekniska enheten G

Naturskyddsföreningen S

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 24 oktober 2019

Anna Rhedin

Planarkitekt
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TECKENFÖRKLARING
Fastighetsgräns

Traktgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Staket

Mur, stödmur

Slänt

Trappa

Väg

Gångstig

Lövträd/Barrträd

Nivåkurvor

Rutnätspunkt

Grundkartan upprättad 2018-04-26 av
Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad.
Uppdaterad 2019-10-10
Koordinatsystem
Plan: SWEREF99 18 00
Höjd: RH2000

Kartbilden är fullständig endast inom planområdet.

Kartingenjör: Anders Gustafsson

25

26

KULAN 6

Kantsten

Rättighet

Belysningsstolpe/Te-Elstolpe

Gatuhöjd

Byggnader, Fasadlinjer redovisade

Gränspunkt/Brytpunkt

18.11

Pool

Skärmtak/Byggnad övrigt

Räcke

Bro

Mast/Flaggstång

Illustrationslinje

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad. Balkonger medges. Inom
prickmark får skärmtak för entréer och lokaler uppföras med ett
maximalt djup av 0.6 m, minst 2,5 m fri höjd över mark,  4 kap 11 § 1

b1

b2

Marken får endast förses med komplementbyggnad med högsta
nockhöjd 4 meter,  4 kap 11 § 1

+0.0
Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan, därutöver får mindre
uppskjutande byggnadsdelar såsom skorsten,
ventilationsanordningar, hissrum, pergola, solceller och liknande
anordnas,  4 kap 11 § 1Utformning

Balkong får inte glasas in,  4 kap 16 § 1

Balkonger får maximalt kraga ut 1,5 m med minst 2,5 m fri höjd över prickmark,  4 kap 16 § 1

0-7 Takvinkeln får vara mellan 0 och 7 grader,  4 kap 16 § 1

00 Minsta takvinkel i grader,  4 kap 16 § 1

Utförande
Endast 25% av markytan får hårdgöras,  4 kap 16 § 1

Inom 15-25 meter från Eriksövägen, (sekundär transportled), ska fasad utföras i obrännbart
material, alternativt lägst brandteknisk klass EI 30,  4 kap 16 § 1

Fördröjningsmagasin för en volym om 40 m3 får anläggas,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation

Inom 15-25 meter från Eriksövägen, (sekundär transportled), ska friskluftsintag placeras på
taket. Ventilationsaggregat ska utföras med rökdetektorer för automatisk avstängning vid
utvändig brand,  4 kap 16 § 1

Huvudentré och utrymningsvägar ska placeras minst 25 meter från Eriksövägen, (sekundär
transportled), och på fasad som inte är direkt riktad mot Eriksövägen,  4 kap 16 § 1

n1 Marken ska ansluta till befintlig intilliggande marknivå,  4 kap 10 §

n2 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,  4 kap 10 §

n3 Marken ska ha ett minsta jorddjup på 0,5 meter,  4 kap 13 § 1

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap 21 §

Genomförandetid

0.0

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap 10 §

Marklov kvävs för fällning av skyddat träd. Se bestämmelse ''n  '',  4 kap 14 § 2

Villkor för lov
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Marken får byggas över med planterbart bjälklag. Parkering under
bjälklagsnivå. Stödmurar (max 1 m höjd), balkonger, uteplatser,
lekplatser, väderskyddad cykelparkering medges,  4 kap 11 § 1 eller 16 § 1

Fastighetindelning

Våningshöjden på bottenvåning, bortsett från tapphus, ska vara
minst 4 meter hög, 4 kap 16 § 1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för tillträdelseväg,  4 kap 18 §g

Gemensamhetsanläggning
1

2

Området ska utgöra en fastighet,  4 kap 18 § 1

2f Fasadmaterial ska vara i huvudsak av tegel, 4 kap 16 § 1

1f

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 6 §

Markreservat

Marken får byggas över med körbart bjälklag. Parkering under
bjälklagsnivå. Stödmurar (max 1 m höjd), balkonger, uteplatser,
lekplatser, väderskyddad cykelparkering medges. Tre
parkeringsplatser ovan mark medges. 4 kap 11 § 1 eller 16 § 1

Illustrationstextparkering

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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Plan- och genomförandebeskrivning

Planområdets läge vid Eriksövägen. Planområdet är markerat med rött.
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Planens syfte, bakgrund och huvuddrag

Syfte
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett flerbostadshus inom det aktuella markområdet. Den 
planerade bebyggelsen ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet och anpassning till befintlig 
miljö. 

Planförslaget möjliggör bebyggelse för totalt ca 50 lägenheter. 

Föreslagen detaljplan medger byggrätt för att uppföra ett flerbostadshus med gavel mot 
Eriksövägen. Flerbostadshuset ska kunna kombineras med lokal för icke besökstät 
centrumändamål i markplan. Parkering för den nya byggrätten bedöms kunna lösas inom 
fastigheten i garage under mark, samt ovan mark vid entré.

Utbredning i plan med förskjutna volymer och höjder på huset är reglerat i plankartan för att 
huset ska anpassas till befintlig bebyggelse och gård, samt med hänsyn till befintligt terräng. 
Dagvattnet ska omhändertas lokalt för att dagvattenbelastningen av flöden och föroreningar ut 
från planområdet ska minimeras. Höjder är anpassade för att möjliggöra byggnation med 
stomme av trä. 

Huvuddrag
Fastighetsägaren Akelius Holmen AB fick positivt planbesked enligt beslut i Kommunstyrelsen 
den 9 februari 2017 §8. Den 10 januari 2017 skrev fastighetsägaren Akelius Holmen AB och 
Vaxholms stad en avsiktsförklaring om att bygga hyresrätter.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott den 24 maj 
2017 §28 att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Kulan 5 och 6. Under arbetets gång 
har det bedömts lämpligast att det nya förslaget endast ska innefatta fastighet Kulan 6.
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Plandata

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger på Vaxöns västra del, mellan Eriksövägen och Stockholmsvägen (väg 274).
Infart sker från Eriksövägen. Berörd fastighet är Kulan 6.

Planområdet har en areal om drygt 2200 m2.  

Fastigheten Kulan 6 ägs av Akelius Holmen AB sedan 2014-08-26. Akelius Holmen AB äger även 
anslutande fastigheter Kulan 2 och 5. Bostäderna inom hela kvarteret Kulan upplåts idag med 
hyresrätt. 

Bild: Planområdets läge på Vaxön. 

Bild: Planområdets omfattning.

Förenlighet med miljöbalken

Förslaget till detaljplan är förenligt med bestämmelserna i miljöbalkens tredje kapitel avseende 
lämplig användning av mark och vattenresurser. Några riksintressen enligt fjärde kapitlet berörs 
inte. 
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Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap
Vid planering ska kommuner och myndigheter säkerställa vissa miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalkens 5 kap. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om 
kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda 
människors hälsa eller miljön. 

Vattenmyndigheten beslutade den 16 december 2016 om ny förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer  och åtgärdsprogram för perioden 2017-2021, enligt 5 kap. 1 § miljöbalken 
och 4 kap. 8 §  förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 
Vattenförekomsten Norra  Vaxholmsfjärden är huvudsaklig recipient och dess ekologiska status 
är klassad som måttlig enligt den senaste bedömningen.  

Miljökvalitetsnormen har satts till god ekologisk status med tidsfrist till år 2027. Undantaget är  
lämnat till följd av vattenmyndighetens bedömning, att god ekologisk status inte kan uppnås till  
2021, p.g.a. att över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön.  
Åtgärderna för denna vattenförekomst, behöver emellertid genomföras till 2021 för att god  
ekologisk status ska kunna nås till 2027. 

De huvudsakliga miljöproblemen i Norra Vaxholmsfjärden är övergödning och syrefattiga  
förhållanden samt miljögifter. Vad gäller främmande arter är kunskapsbristen stor. Underlaget 
är  för osäkert för att kunna dra några slutsatser om påverkan på ekologisk status. 

Den kemiska statusen är redan idag god, med undantag för överallt överskridande ämnen.  
Undantaget gäller bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. Skälet för  
undantag är att det bedöms vara tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer som 
motsvarar  god kemisk ytvattenstatus. Problemet beror främst på påverkan från långväga 
luftburna  föroreningar och bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget 
saknas tekniska  förutsättningar att åtgärda det. De nuvarande halterna (december 2015) får 
dock inte öka.  Kvalitetskravet är att god kemisk status, utan överallt överskridande ämnen ska 
bibehållas.

I arbetet med kommunens VA-plan har en översvämningsanalys tagits fram för Vaxön (2013-01-
22) med syfte att lokalisera områden där det kan finnas en sannolikhet att översvämningar 
orsakade av dagvatten kan inträffa. I planområdet finns ett huvudstråk för markavrinning som 
leder ut i Norra Vaxholmsfjärden. Idag bedöms planområdet bidra med en liten del av Vaxöns 
totala utsläpp av dagvatten. Efter utbyggnad där dagvatten omhändertas lokalt med
fördröjning och rening, avses bebyggelsen anslutas till allmänt VA för dricksvatten,
dagvatten och spillvatten. Avrinningen från planområdet ska inte öka jämfört med
dagens flöden vid dimensionerande regn. Planens genomförande bedöms med anledning av 
detta kunna bidra till arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormerna.

Tidigare ställningstagande

Riksintresse
Planen berör inga riksintressen.
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Översiktsplan
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Enligt översiktsplanen, Vaxholm 
2030, anges att Vaxön ska utvecklas till en tät, nära, grön och blandad stadsmiljö. Kvarteret 
Kulan anges som en del av utredningsområde för bostäder, park/rekreation, verksamheter och 
service. Fastighet Kulan 6 är en del av kvarteret Kulan.

Planering och gestaltning av framtida bebyggelse ska stärka Vaxholms karaktär och erbjuda en 
variation av boendemiljöer.

Planprogram
Planen överensstämmer med översiktsplanens intentioner och planområdet omfattar endast en 
fastighet. Ett planprogram har bedömts inte behöva upprättas. 

Detaljplan, fastighetsplan, förordnanden och måldokument
Gällande detaljplan Dp 313 för kvarteret Kulan mm, vann laga kraft 21 december 1989. Enligt  
detaljplanen är fastighet Kulan 6 planlagd som Mark som inte får bebyggas. Angränsande 
fastigheter inom detaljplanen är planlagda som Bostäder, Barnstuga, Parkering och Mark som 
inte får bebyggas. Högsta antal våningar för bostäder är 4-5 och takvinkel är högst 15, minst 10 
grader.

Gällande fastighetsplan för området är tomtindelning för Kulan 6, fastställd 1962-12-04. När 
detaljplanen för området ändras eller ersätts upphör tomtindelning/fastighetsplan att gälla inom 
detta område. Planområdet ska utgöra en fastighet.

Tomtindelning Kulan 6, Änr 0187-B169

Planprocessen och förfarande
Planen handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), i sin 
lydelse från 2 januari 2015.
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Miljöbedömning

Följande bedömning utgår från att detaljplanen har påbörjats före den 1 januari 2018 och 
innebär att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för handläggningen och bedömningen enligt 
PBL (Övergångsbestämmelser PBL 2017:965).

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska kommunen göra en miljöbedömning när en 
detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, 
behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens genomförande 
medför en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning 
upprättas. Om en verksamhet enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken kräver tillstånd eller om planen 
förutsätter verksamhet enligt förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar bilaga 2, 
3 och 4 antas planen alltid medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningarna är preliminära. 
Ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att bedömningarna måste omvärderas. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt enligt bilaga 4 till förordningen om MKB 1998:905 ifall 
behov föreligger att göra en miljöbedömning och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. 

Behovsbedömningen har haft en checklista med kriterierna i MKB förordningen bilaga 4 som 
utgångspunkt. I alla planer och program ska miljöaspekter integreras så att hållbar utveckling 
främjas (MKB förordning, bilaga 4). Planen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer därmed inte att upprättas. Värden och risker för 
olika miljöaspekter har identifierats och beskrivits samt positiva och negativa effekter 
tydliggjorts. 

Föreslaget område för ny bebyggelse utgör endast en mindre del av kvarteret Kulan som redan 
är bebyggt med flerbostadshus. Den del som föreslås för bebyggelse är delvis ianspråktaget för 
parkering. Genomförandet bedöms inte innebära någon sådan betydande påverkan på miljön 
som fordrar en miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt 
miljöbalken.

Detaljplanen har liten negativ påverkan på kulturvärden, en kvartersstruktur med gräsbevuxen 
innergård. Påverkan kan åtgärdas genom att hänsyn tas till volym och placering i den föreslagna 
byggnaden. Den negativa påverkan på naturvärden är begränsad och kan kompenseras med en 
förbättring/höjning av omgivande grönytors kvalitet. Detaljplanen har liten positiv påverkan på 
sociala värden, begränsad negativ påverkan på materiella/naturresurser och begränsad 
påverkan för människors hälsa och miljö då andelen grönområden minskar men samtidigt ställs 
höga krav för att uppnå miljökvalitetsnormerna.

Detaljplanen medför både positiva och negativa effekter. Effekterna är samverkande och har en 
kumulativ påverkan när bland annat grönområde tas i anspråk för hårdgjord yta och 
dagvattenflödet ökar. Detaljplanen kommer att ha en liten styrande effekt på trafikmönster och 
flöden. Den nya trafiken kommer varken att förändra flödet eller bullernivåerna märkbart. Den 
totala effekten av planförslaget bedöms vara övervägande positiv. Flera miljöaspekter kräver 
hänsyn och att åtgärder vidtas vid genomförandet. Under förutsättning att detta följs är den 
samlade bedömningen att miljöeffekterna bedöms bli positiva på lokal nivå.
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Förutsättningar 

Naturvärden 
Växt- och djurliv
Området inom hela kvarteret Kulan är en kuperad bergstomt med berg i dagen på flera ställen. 
Vegetationen består i huvudsak av barrträd och gräsbevuxna ytor på den gård som ligger mellan 
bostadshusen. Mot vägarna där angöringen till husen sker består marken till större delen av 
hårdgjorda ytor. 

Naturvärdena i planområdet för Kulan 6 är främst kopplade till berghällen med en skogsdunge i 
väster. Söder om den föreslagna byggnaden finns en stor tall och en stor ek. På områdets östra 
sida finns en stor bok. Boken har bedömts som särskilt bevarandevärt träd och har belagts med 
förbud mot fällning. Mot Eriksövägen finns några stora tallar. Trots att enbart boken är skyddad i 
planen har samtliga träd ett naturvärde då de är karaktärsskapande och utgör en viktig del i en 
grön spridningskorridor. 

Norr om planområdet finns en vegetationsridå ner mot vattnet. Det är viktigt att inte bryta det 
gröna sambandet.

Geotekniska förhållanden
Enligt Geologiska kartbladet (1964) består undergrunden i planområdet av berg samt sandig 
morän och svallad moränyta. 

Till detaljplanen har en geoteknisk undersökning tagits fram för att klargöra mark- och 
grundläggningsförhållanden inom planområdet.

Geologiska kartbladet (1964)

Förorenad mark
Marken bedöms inte vara förorenad. 

Strandskydd
Området omfattas inte av strandskydd, då det ligger mer än 100 meter från strandlinjen.

Kulturvärden 
Fornlämningar
Några kända fornminnen finns inte inom planområdet.
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Bebyggelseområde
Planområdet är en del av kvarteret Kulan. Området är idag bebyggt med en parkering och en 
komplementbyggnad. Förutom detta består området av en klippt gräsyta omgiven av två höjder 
med berg dagen i öster och väster. Inom hela kvarteret Kulan finns idag 14 st flerbostadshus i 4-
5 våningar med cirka 260 lägenheter. Husen är från 1960-talet och byggda i ett nyansrikt rött 
tegel och betong. Flerbostadshusen har en tydligt sammanhängande gestaltning och sluter om 
en stor gräsbeväxt gård. Området ligger i en kuperad terräng med berg i dagen. Träd och 
bergknallar sparades i stor utsträckning när området bebyggdes. Utanför planområdet, på andra 
sidan Eriksövägen, består bebyggelsen av villor och radhus med varierande karaktär och 
utformning. 

Antikvarisk förstudie
De främsta kulturhistoriska värdena är områdets tydliga karaktär som kvarter. Det är framför allt 
byggnadssättet med volymer och placering, den öppna, varierande terrängen och växtligheten. 
Det befintliga kvarterets byggnader har en så tydlig, typisk form och placering att hänsyn 
behöver tas när tillkommande volymer och placering blir aktuell. En fortsatt luftig och öppen 
karaktär, med äldre träd och berg i dagen, är viktiga att bevara. Ytterligare utredning om 
platsens kulturvärden bedöms inte vara nödvändig.   

Volymers placering inom kvarteret Kulan 

Sociala värden 
Service 
Offentlig och kommersiell service finns på nära avstånd till planområdet. Den nybyggda 
högstadieskolan Kronängsskolan åk 7-9 och idrottsanläggningen Campus Vaxholm ligger strax 
öster om planområdet. Söderfjärdsskolan F-6 och förskola finns inom 1 km, öster om 
planområdet.

Livsmedelsbutik med postservice finns ca 1 km öster om planområdet. Brandstation och 
återvinningscentral ligger nordost om området. Bibliotek och övrig service finns på nära avstånd 
i centrala Vaxholm, dit är det ca 1,5 km. 

Friytor, Rekreation, lek och naturmiljö
Utrymme för utevistelse finns idag på den stora gården som bildas mellan bostadshusen på hela 
kvarteret Kulan. Det finns idag två stycken lekplatser på gården.
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Gården inne i kvarteret Kulan 

Eriksö friluftsområde, 2,8 ha, ligger ca 700 meter sydväst om planområdet. Där finns badplats, 
löparspår, utegymn, lekplats m.m. på cykel- och gångavstånd och det ger utrymme för både 
utevistelse och rekreation. 

Avståndet ner till vattnet vid Blynäsviken är ca 200 meter.

Infrastruktur
Biltrafik
Planområdet angörs från Eriksövägen som har en hastighetsbegränsning på 30 km/h.

Kapaciteten i korsningspunkter med väg 274. 
I samband med den gällande översiktsplanen Vaxholm 2030 togs en övergripande 
trafikutredning fram, Trafikutredning Vaxön inklusive väg 274, Sweco, 2014. Enligt utredningen 
är korsningen väg 274- Eriksövägen en fullständig trafikplats med mycket god framkomlighet 
även efter den planerade bebyggelseutvecklingen på Vaxön

I utredningen har man tittat på korsningar längs väg 274 och gjort kapacitetsberäkningar utifrån 
den planerade bebyggelseutveckling som idag delvis är uppförd. Den utförda och planerade 
exploateringen längs Eriksövägen stämmer väl överens med 2014 beräkningar. Skutvikshagen; 
planerad 105 lgh - utförd 102 lgh, Norrberget; planerad 180-300 lgh – förslag till detaljplan ca 
240 bostäder, Blåsippan planerad 40 lgh inte längre aktuell. De planerade bostäderna i Kulan 6 
är 50 lgh och kan ersätta de 40 lgh på Blåsippan som inte längre är aktuella.

Utredningen från 2014 visar att den tillkommande trafikalstringen på grund av den planerade 
exploateringen på Vaxön inte kommer att påverka framkomligheten i trafiksystemet på Vaxön 
negativt. De kapacitetsberäkningar som gjorts i utredning visar inte på några kapacitetsproblem i 
korsningarna med väg 274 Stockholmsvägen trots ökad trafikmängd.

En schablonmässig trafikutredning har tagits fram för planförslaget Kulan 6. Utredningen visar 
att 50 lgh x 3,5 boende per lägenhet (högt räknat) x 3,2 resor per dag i snitt (3,1-3,2 är normal 
schablon) x 0,8 andel bil (högt räknat)/ 1,2 antal personer per bil i snitt (lågt räknat)  = 373 nya 
bilresor per dag som de nya lägenheterna genererar. Detta motsvarar ungefär 37 bilar till i 
maxtimmen.
Den trafik som byggnation och verksamhet inom planområdet genererar bedöms inte påverka 
framkomligheten på väg 274. 

Den 18 juni 2018 tog kommunfullmäktige beslut om översiktsplanens aktualitet. Vaxholms 
översiktsplan 2030, bedöms vara i huvudsak aktuell. Till grund för bedömningen av 
översiktsplanens aktualitet ligger även en sammanfattande redogörelse med synpunkter från 
länsstyrelsen. 
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” Den tillkommande trafikalstringen på grund av den planerade exploateringen på Vaxön 
kommer inte att påverka framkomligheten i trafiksystemet på Vaxön negativt. De 
kapacitetsberäkningar som gjorts i denna utredning visar inte på några kapacitetsproblem i 
korsningarna med väg 274 Stockholmsvägen trots ökad trafikmängd. Kapaciteten i 
kollektivtrafiken förväntas inte heller påverkas negativt av det ökade antalet 
kollektivtrafikresenärer. Belastningsgraderna på korsningarna med dagens trafikflöden är 
mycket låga, vilket gör att korsningspunkterna har hög kapacitet. I vardera riktningen skulle det 
vara möjligt att ha ca tre till fyra gånger så höga trafikflöden innan korsningen får 
kapacitetsproblem.” 
Ur: Trafikutredning till Översiktsplan Vaxholms 2030, Trafikutredning Vaxön inklusive väg 274, 
Sweco, 2014. Sid 19.

De prognosår som tillämpats i gällande översiktsplan är 2030. För att möta upp nya krav har vi 
tagit fram kapacitetsberäkningar och prognoser med hänsyn till prognosår 2040.

Den kapacitetsanalys som tagits fram i samband med kapacitetsutredningen, visar att den nya 
planen inte medför kapacitetsproblem för korsningarna vid väg 274: ”Baserat på de antaganden 
som gjorts om flödet och svängfördelningen i korsningarna råder inga kapacitetsproblem för år 
2040 med beräknad alstring från Dp Kulan medräknad.

=> Belastningsgraderna ligger långt under den önskvärda både för maxtimmen under FM och EM 
vilket innebär att det finns goda marginaler för eventuella underskattningar av trafikalstringen.” 
Kapacitetsanalys Dp Kulan 6, ÅF, 2019. 

Gång- och cykelvägar
Trottoar med separerad gång- och cykelväg finns längs Eriksövägen. På Idrottsvägen finns idag 
en trottoar för fotgängare och cykling sker på gatan. 

Kollektivtrafik
Väg 274 trafikeras av stombuss 670 (Vaxholm-Tekniska högskolan) som har god turtäthet. 
Hållplatser för bussen finns ca 200 meter från planområdet och nås via gång- och cykelväg. 

Eriksövägen trafikeras av buss 681 (Bogesund-Vaxholm). 

Parkering
Inom hela kvarteret Kulan finns det idag 130 st parkeringsplatser inom kvartersmark. 94 platser 
utgör boendeparkering och 36 platser besöksparkering. 32 st av platserna är garageplatser. P-
talet för de boende uppgår till 0,36 bilplatser /lägenhet.

Förändringar

Ny bebyggelse och markanvändning
Planen möjliggör bostadsbebyggelse med ny byggrätt på fastighet Kulan 6. Under byggnaden 
möjliggörs parkering för de boende. De nya volymerna är förskjutna i plan och höjdled för att 
anpassas till terrängen och befintliga hus. För att knyta an till intilliggande flerbostadshus i
tegel, sätts bestämmelsen f2 - Fasadmaterial ska vara i huvudsak av tegel.

Nockhöjder och vinklar är satta så att de nya husen ska få en högre volym mot gatan och en 
lägre mot gården. Avvägningar har gjorts för att anpassa förslaget till intilliggande bebyggelse, 
gård och den befintliga terrängen. Byggnaden utförs med öppna utanpåliggande balkonger.
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Planförslaget innebär att det aktuella området i huvudsak avsätts för bostadsändamål, B. I 
bottenplanet mot Eriksövägen möjliggörs dessutom icke besökstät centrumanvändning, C. 
Tänkta användningsområden är mindre verksamheter så som  t.ex. gym, frisör, café, butik, 
mindre restaurang och förenings- och samlingslokal. För att möjliggöra den typen av verksamhet   
sätts höjden i bottenvåningen i dessa delar till minst 4 meter, f1. De två parkeringsplatserna som 
är illustrerade närmast Eriksövägen är öronmärkta för centrumändamålet.

Prickad mark
På prickad mark får byggnad inte uppföras. Marken reglerar byggnadens läge och utbredning på 
fastigheten för att anpassas till befintlig bebyggelse, gård och terräng. 

Den prickade marken reglerar också avstånd till intilliggande hus och Eriksövägen med hänsyn till 
risker kopplade till brand och sekundär transportled för farligt gods. 

Parkering och gårdsrum 
För att möjliggöra parkering i garage under mark och samtidigt skapa förutsättningar för ett 
grönt gårdsrum, är marken reglerad med raster för ett planterbart samt för ett körbart bjälklag. 
På marken ovan garaget närmast entré får 3 parkeringsplatser anordnas. På marken över 
garaget medges, balkonger, uteplatser, lekplatser och väderskyddad cykelparkering.

Den stora öppna gården är en viktig visuell del av det befintliga kvarteret. Marken över garaget 
ska därför ansluta till intilliggande befintliga marknivåer och återställas till dessa efter 
byggnation. Det är också viktigt att möjliggöra för återplantering av träd och buskar. 
Bestämmelse n1 -Marken ska ansluta till intilliggande marknivå, är angiven på plankartan och  n3 
- Marken ska ha ett minsta jorddjup på 0,5 meter, anges på plankartan. Tillgängligheten till det 
stora gårdsrummet inom hela kvarteret Kulan är viktig och ska inte begränsas med höga murar 
eller staket. Stödmurar upp till en meter medges. Bokträdet öster om den föreslagna byggrätten 
är markerat i plankartan för att stå kvar, bestämmelse n2.

Exempel på möjlig utformning, vy från Eriksövägen. Illustration: ÅWL arkitekter.
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Exempel på möjlig utformning, vy från gården. Illustration: ÅWL arkitekter.

Exempel på möjlig utformning, vy vid entré. Illustration: ÅWL arkitekter.
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Möjlig utformning elevation mot norr och Eriksövägen.

 

Möjlig utformning elevation mot öster.

 

Möjlig utformning elevation mot väster.

Möjlig utformning elevation mot söder och gårdsrum.
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Exempel på möjlig bebyggelse, situationsplan. Illustration: ÅWL arkitekter.
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Solstudier
Kulan 6

Solförhållanden, föreslagen bebyggelse (20 juni). Illustration: ÅWL arkitekter.

Solförhållanden, föreslagen bebyggelse (höst- och vårdagjämning). Illustration: ÅWL arkitekter.
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Sociala värden
Tillgänglighet
Utformningen av entré ska ha god tillgänglighet för de boende samt för besökare som kommer 
till fots, med cykel eller bil. Byggnader ska vara tillgängliga enligt de krav som framgår av plan- 
och bygglagen, PBL, och Boverkets byggregler (BBR). Enligt Boverkets byggregler ska minst en 
entré till varje bostad vara tillgänglig. Tillgänglighetsanpassade parkeringsplatser möjliggörs i 
parkeringsgaraget samt inom 25 m från entréer.  

Trygghet
Entréer, närvaro och ökat flöde av människor är faktorer som är positivt ur ett 
trygghetsperspektiv. Det bidrar till en informell kontroll över platsen. Nya bostäder innebär ett 
ökat flöde av människor. I plankartan föreslås också centrumverksamhet i bottenplan mot 
Eriksövägen för att bidra till detta. 

Informell kontroll utövas av alla människor i samhället. Människor känner sig tryggare med en 
naturlig informell kontroll än utan. Det känns bra att jag från min bostad kan se ut genom 
fönstren på det som händer utanför. Det känns också bra för dem som finns ute att veta att man 
kan bli sedd av dem som är inne — om något skulle hända. Därför är det viktigt med en informell 
kontroll.

Centrumverksamhet ger en blandad bebyggelse, d v s arbetsplatser och bostäder i samma 
område. Detta gör att området är befolkat dygnet runt med informell social kontroll.

Barnkonsekvenser
Sedan 1990 är Sverige skyldig att följa FN:s konvention om barnens rättigheter. I riksdagens 
nationella strategi för att genomföra barnkonventionen (prop1997/98:182) ställs tydliga krav på 
kommunen att bland annat tydliggöra barnperspektivet i den kommunala planeringen. 

En trygg närmiljö är en grundläggande rättighet för barnen. Det handlar både om själva hemmet 
och området däromkring, men också om skolan eller förskolan och platser där barnet tillbringar 
sin fritid. Barns förhållande till sin omvärld förändras i takt med att barnet blir äldre. Yngre barn 
är mest beroende av den närmaste omgivningen runt hemmet och förskolan eller skolan. Sedan 
förändras aktionsradien i takt med att barnet blir äldre och rör sig längre och längre sträckor från 
hemmet. 

Behovet av olika typer av träffpunkter eller mötesplatser förändras också. Det lilla barnet går till 
lekplatsen alldeles i närheten av hemmet, det mellanstora barnet behöver en bollspelsplan och 
en plats att åka inlines eller skateboard på medan tonåringen efterfrågar helt andra 
mötesplatser. 

Planförslaget medger lekplats. För de mellanstora och större barnen ligger idrottsanläggningen 
Campus Vaxholm och högstadieskolan Kronängsskolan med spontanidrottsplats utomhus på 
gång- och cykelavstånd från planområdet.

Planförslaget bedöms inte innebära omedelbara förändringar sett från barnens perspektiv. 
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Friytor, Rekreation, lek och naturmiljö
Planen medger lekplats inom cirkelmarkerat område.

Service och arbetsplatser
Planen medger en mindre icke besökstät centrumverksamhet. En verksamhet bidrar till en 
levande stad med möjlighet till arbetstillfällen om än i mindre skala.

Infrastruktur
Biltrafik
En schablonmässig trafikutredning har tagits fram för planförslaget. Utredningen visar att den 
trafik som förslaget med ca 50 nya lägenheter innebär, varken kommer att förändra flödet eller 
bullernivåerna märkbart.

50 lgh x 3,5 boende per lägenhet (högt räknat) x 3,2 resor per dag i snitt (3,1-3,2 är normal 
schablon) x 0,8 andel bil (högt räknat)/ 1,2 antal personer per bil i snitt (lågt räknat)  = 373 nya 
bilresor per dag som de nya lägenheterna genererar. Detta motsvarar ungefär 37 bilar till i 
maxtimmen. 

Planområdet angörs från Eriksövägen som har en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Den 
primära in- och utfarten för boende är i den nordvästra delen av planen i anslutning till 
garageutfart. Utfarten från planområdet sker över en cykelbana och trafiksäkerheten bör 
beaktas i både bygg- och bruksskedet. 

Parkering
För planområdet gäller Parkeringsnorm Vaxholms stad, zon A. Parkeringsnormen för bil är 
uppdelad i zoner baserat på kollektivtrafiktillgänglighet. Angivna normer gäller för 
boende/verksamma och besökare. För planområdet innebär normen 9 bilplatser och 20-30 
cykelplatser per 1000 m2 BTA. 

Bil- och cykelparkering för boende och besökare ska tillgodoses inom respektive fastighet, på 
kvartersmark.  För att lösa behovet av parkering inom fastigheten medges därför byggrätt för 
garage under bostadshus samt under mark. 

En avvikelse från parkeringsnormen är att endast räkna den yta som kan användas för bostad, 
(enligt BBRs definition av tillgång till dagsljus för bostäder), i beräkningen av parkeringsplatser. Vi 
har inte räknat med själva parkeringsytan, som i sig inte bidrar till ett ökat behov av parkering.
Med avsteget som gjorts från parkeringsnormen behöver de planerade hushållen i planen 
tillgång till minst 32 bilparkeringsplatser för de boende och deras besökare, baserat på 
bruttoarea lägenheter (BTA) i zon A. 

Den nya byggrätten innebär ett behov av ca 32 nya bilparkeringsplatser och ca 60 cykelplatser. 
Parkeringen för bilar är tänkt att lösas i garage under bostadshus och under mark, samt tre 
platser ovan mark vid entré. Cykelparkering är tänkt att lösas i garage och i entréplan. 

Dessutom har vi illustrerat två möjliga besöksparkeringar mot Eriksövägen som är öronmärkta 
för den icke besökstäta centrumändamålet i bottenvåningen.

Dagvatten från garage får inte ledas till dagvattennätet. Garage ska i första hand vara
avloppslösa. En avdunstningsränna kan ta hand om mindre mängder vatten. Om
garagegolvet behöver rengöras, bör detta i första hand ske genom torrstädning.
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Exempel på möjlig lösning för garage, sektion. Illustration: ÅWL arkitekter.

Geotekniska förhållanden
Med anledning av detaljplanen har de geotekniska och hydrogeologiska förhållandena 
undersökts. Undersökningarna har utförts för att ge generella 
grundläggningsrekommendationer. 

Resultatet av upptagna jordprov i kombination med sonderingarna redovisar att jordlagerföljden 
i området överst består av mullhaltig jord följt av ett friktionslager som innehåller sten, grus och 
sand (kan vara en gammal fyllning) följt av ställvis lera på friktionsjord på berg. Djup till berg 
bedöms variera mellan 0,5 - 4,5m från nuvarande markyta. 

Grundvattennivån varierar med nederbörd och årstider. Med anledningen av detta krävs en 
längre mätserie (på ca 1 år). När detta är utfört kan en tillförlitlig dimensionerande 
grundvattennivå ges.

Befintlig okontrollerad fyllning och lösa jordar schaktas bort. Grundläggning av huset bedöms 
kunna utföras på berg. Ställvis kan berget påträffas något under grundläggningsnivån. Då 
rekommenderas att man gräver ut och fyller med packat sprängsten till grundläggningsnivån.

Påverkan på befintlig bebyggelse för både bygg- och bruksskedet hanteras i bygglovsskedet. 
Erforderliga mätningar av grundvatten och geotekniska utredningar bevakas med kontrollplanen 
som byggherren upprättar senast till det tekniska samrådet. Byggnadsnämnden fastställer 
därefter kontrollplanen i startbeskedet.

Väg 274 bedöms inte påverkas av planerade markarbeten.

Risker för människors hälsa eller miljön
Översvämningsrisk
I en översvämningsanalys utförd av Tyréns (2013) visas att planområdet inte ligger inom ett 
instängt område, och har ingen direkt översvämningsrisk. Planområdets plats i landskapet 
resulterar i att vatten avrinner bort från området. Det är viktigt att infarten till ett eventuellt 
garage ligger högre än det lägsta utloppet ur planområdet så att det inte riskerar översvämmas 
vid skyfall. Marken vid garageinfart och mot gatan är höjdsatt i plankartan för att skydda garaget 
mot översvämning. För att undvika ytavrinning till garageplanet, kan infartsrampen förses med 
en förhöjning i asfalten.
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Instängda områden samt markavrinning till och från dessa (Tyréns, 2013). Planområdet och dess närmsta omgivning 
är markerat med rött. Planområdet ligger inte inom instängt område.

Vägtrafikbuller 
Området berörs av trafikbuller från väg 274 och Eriksövägen. Bullerutredning utförd av  ACAD 
2018, visar att när det gäller spårtrafik och vägar uppfylls både riktvärdet gällande ekvivalent och 
maximal ljudnivå. Utredningen tar hänsyn till Trafikverkets prognossiffror för 2040.

Beräkning av ekvivalent och maximal ljudnivå har gjorts vid varje våningsplan samt på 1,5 meters 
höjd över mark. Utredningen visar att samtliga fasader utsätts för bullernivåer som är högst 52 
dB(A) ekvivalent ljudnivå vilket är under den nivå vid vilken man bör ha tillgång till tyst sida. På 
samtliga sidor om huset förutom mot Eriksövägen innehålls riktvärden för uteplats. Gemensam 
uteplats kan anordnas så att riktvärden innehålls enligt trafikbullerförordningen för samtliga 
bostäder.  

Enligt förordningen 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggande med ändringar enligt 
2017:359, gäller följande riktvärden för spårtrafik och vägar.

Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida:

- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad 
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats i anslutning till 
byggnaden. 

Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid 
fasad är istället 65 dBA.

Radon
Berggrunden inom planområdet klassas som högriskområde beträffande radon. Byggnader ska 
uppföras radonskyddande/radonsäkra. Detta hanteras i bygglovskedet.

Transporter med farligt gods
Söder om området sträcker sig väg 274 som är primär led för farligt gods och norr som området 
finns en sekundär led för farligt gods, Eriksövägen. De primära transportvägarna bildar ett 
huvudvägnät för genomfartstrafik. Dessa bör användas så långt som möjligt för transporter av 
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farligt gods. De sekundära transportvägarna är avsedda för lokala transporter till och från de 
primära transportvägarna. 

Länsstyrelsen i Stockholm ställer krav på att riskerna från transportleder för farligt gods 
analyseras vid planläggning och exploatering inom 150 meter. 

Mellan 75-150 meter behöver det vanligtvis inte tas fram någon riskutredning. Den planerade 
bebyggelsen ligger ca 60 meter från väg 274 och ca 15 meter från Eriksövägen och eventuella 
risker behöver beaktas. Därför har det tagits fram en riskutredning. 

Riskbedömning och förslag till åtgärder, kvarteret Kulan

En riskutredning har genomförts under planarbetet, se bilaga 1, ÅF 2018. Resultatet från 
riskanalysen visar att risken är inom acceptabla nivåer på samtliga avstånd från vägen. 
Beräkningar av individrisk och samhällsrisk har utförts med två olika tillvägagångssätt, med 
värden från tidigare statistik samt med värden från en inventering av området. Dessa 
tillvägagångssätt representerar ett värsta scenario och ett troligt scenario. Individrisken bedöms 
vara på acceptabel nivå enligt samtliga beräkningar, för samtliga avstånd från vägarna, både för 
väg 274 och för Eriksövägen. Vidare är även samhällsrisken på acceptabla nivåer för en sträcka 
av 1 km på Vaxön, både enligt dagens förhållanden och enligt den planerade 
befolkningsökningen. Enligt scenariot baserat på statistik ligger risken precis över den nedre 
kriteriegränsen och den härleds till olyckor med brandfarlig vätska. Verkligheten antas ligga 
närmre det troliga scenariot baserat på inventering och med en lägre risk. Det övervägande 
bidraget till samhällsrisken kommer från väg 274.

Kriterierna för individrisk avser en hypotetisk oskyddad person utomhus. I motsats till individrisk 
beräknas samhällsrisken med avseende på de i undersökt område som faktiskt utsätts för risken. 
I beräkningen av samhällsrisk inkluderas även människor som vistas utanför planområdet. 
Anledningen är att skadeområdet i vissa scenerier är större än planområdet vilket gör att 
samhällsrisken inte blir rättvisande om endast människor som befinner sig inom planområdet 
beaktas. Samhällsrisken i denna typ av utredningar vid transportled beräknas för en sträcka av 1 
km enligt kriterier från Räddningsverket.

Med hänsyn till riskutredningen är huset placerat längre bort än 15 meter bort från Eriksövägen. 

Den nya byggnaden ska enligt planerna placeras 60 meter från väg 274 och ca 15 meter från 
Eriksövägen. Med hänsyn till att markanvändningen ska utgöras av bostäder, det korta avståndet 
till Eriksövägen, Stockholm läns riktlinjer samt den observerade förhöjda samhällsrisknivån vid 
små konsekvenser, föreslås att riskreducerande åtgärder bör vidtas för byggnaden. Vid längre 
skyddsavstånd än 15 meter minskar behovet av riskreducerande åtgärder, vilket framgår av 
nedanstående tabell.

Följande riskreducerande åtgärder föreslås i riskutredningen för ny bebyggelse mot Eriksövägen:

15- 25 meter

● Fasad mot väg ska utföras i obrännbart material, alternativt lägst brandteknisk klass EI 30 
● Inget krav ställs på byggnadens fönster. 

● Friskluftsintag ska placeras på taket. Ventilationsaggregat ska utföras med rökdetektorer för 
automatisk avstängning vid utvändig brand. Rökdetektor placeras lämpligen i tilluftskanal på 
trycksidan av tilluftsfläkt. 
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● Byggnaden ska utföras med möjlighet till säker utrymning bort från vägen. Huvudentré ska 
placeras minst 25 meter från Eriksövägen och på fasad som inte är direkt riktad mot vägen.

De föreslagna byggnadstekniska åtgärderna förs in som planbestämmelser.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer med stöd i framtagen riskutredning att den planerade 
bebyggelsen med balkonger är lämplig ur riskhänseende med avseende på transporter av farligt 
gods både på Eriksövägen och på väg 274. 

Skyddsavstånd, avloppsreningsverk luktspridning
Delar av planområdet ligger i utkanten av det rekommenderade skyddsavståndet på 300 meter 
från Blynäs reningsverk. Lukt från reningsverket bedöms inte vara farlig, men kan utgöra ett 
betydande komfortproblem beroende på intensitet och hur ofta de uppträder, vilket i sin tur 
påverkas av de meteorologiska förhållandena. Den förhärskande vindriktningen är från sydväst, 
vilket innebär minskad risk för luktspridning i planområdets riktning. 

Byggrätten på planområdet regleras för att ligga utanför skyddsavståndet och kommunen 
bedömer att föreslagen byggnation inte kommer att påverkas. 

Brand
Fastighetens utrymningsmöjligheter ska utformas med alternativa utrymningslösningar 
som inte erfordrar räddningstjänstens medverkan om byggnaden överstiger 4 våningar 
(11 meter). Detta eftersom Vaxholms brandstation i dagsläget inte har något höjdfordon 
och räddningstjänsten därför inte kan vara behjälplig som alternativ utrymningsväg för 
byggnader över fyra våningar (11 meter).För hus högre än 4 våningar kan trapphus med klass 
Tr2 vara ett alternativ. Byggrätten medger en högre höjd än 4 våningar och alternativ 
utrymningslösning hanteras i bygglovskedet. Brandavstånd till intilliggande hus ska vara minst 8 
meter. Med hänsyn till det regleras utbredningen av byggrätten i plankartan.

Risk för ras och skred
Grundläggning av huset bedöms kunna utföras på berg. Jordens sammansättning och djup har 
kontrollerats i den geotekniska undersökningen. Geotekniska risker såsom sättningar och 
stabilitet har beaktats i rekommendationer för grundläggning i bygg- och bruksskedet.  
Planområdet ligger över den lägsta grundläggningsnivån som Länsstyrelsen rekommenderar på 
+2,7 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000.

Teknisk försörjning av förslaget
Vatten och spillvatten
Området ligger inom verksamhetsområde för VA. Byggnaden ansluts till befintligt vatten och 
spillvatten.

Dagvatten
Området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Utbyggda dagvattenledningar finns i 
fastighetsgräns. En dagvattenutredning har tagits fram med anledning av detaljplanen. 
Utredningen ger förslag på åtgärder för att minska flödena och föroreningarna ut från 
planområdet. Förslaget har även kapacitet att klara en fördröjning av 20 mm regn. 
Dagvattenflödena är beräknade med klimatfaktor 1,25 med hänsyn till förväntade 
klimatförändringar. Fördröjning och rening ska utföras enligt förslag i ”Dagvattenutredning 
Akelius Lägenheter – Kulan 6, WSP rev 2018-10-29”.  Efter fördröjning och rening ansluts 
fastigheten till allmän anläggning för dagvatten.
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Exploateringen av fastigheten Kulan 6 leder till ökade dagvattenflöden och föroreningar i 
framtiden. Området ligger i brant lutning, har begränsade möjligheter till infiltration och allt 
vatten går idag direkt till en rännstensbrunn i Eriksövägen. 

För att förbättra områdets miljöpåverkan föreslås en dagvattenlösning av minst 60 m2 växtbädd, 
som fördröjer och renar vattnet innan det ansluts till kommunala ledningar. För att lösningen ska 
ha god effekt är det viktigt att flöden kan nå växtbädden, vilket i planen inte borde vara ett 
problem då det har god lutning. Den föreslagna dagvattenhanteringen har en åtgärdsnivå där 
dagvattenavrinning vid 20 mm nederbörd ska kunna magasineras och renas. Föreslagen 
dimensionering av dagvattenanläggningar har även kapacitet att bidra med tillräcklig rening av 
dagvattnet för att minska belastning på recipienten. 

Utrymme för växtbädden föreslås i den norra delen av planområdet, längs med Eriksövägen. 
Som grund för detta förslag ligger de planerade förändringarna i markanvändning tillsammans 
med områdets geologiska och topografiska förhållanden som visar på att vattnets naturliga 
avrinningsväg är i nordlig riktning. Vatten från de södra delarna av området samt från 
byggnaderna leds dit via ytlig avrinning och dagvattenanläggningen kopplas på den befintliga 
dagvattenledning som går längs med den norra sidan av planområdet vid Eriksövägen. En 
genomtänkt höjdsättning inom området är av stor vikt för att inte skapa lågpunkter intill 
byggnaderna där vatten kan ansamlas och orsaka skada vid större regnmängder. För att uppnå 
åtgärdsnivån på 20 mm och för att uppnå tillräcklig fördröjning av vatten vid ett 20-årsregn är en 
växtbädd med en area på ca 60 m2 och ett ytmagasin på 0,2 m tillräcklig. Dessa dimensioner ger 
en total fördröjningsvolym på ca 30 m3 vilket täcker behovet av fördröjning av dagvatten från 
området. Det är viktigt för reningseffekten att vattnet faktiskt leds till växtbädden. I första hand 
gäller det de hårdgjorda ytorna som tak och asfalt. Då området har god lutning så borde det inte 
utgöra något problem, och kan göras med exempelvis ledningar till växtbäddens övre kant, eller 
ytliga rännor under nedfarten till garaget.

Vid det eventuella anläggandet av ett bilgarage kan stora delar av planområdet i söder komma 
att läggas på bjälklag. För att undvika fuktskador krävs ett tätskikt med dränering för vattnet som 
filtrerar igenom ovanliggande jordmassor. I planen kommer nästan hela ytan på bjälklaget bestå 
av grönytor, och vattnet som filtrerar igenom till dräneringen kommer redan i praktiken vara 
renat. Därför behöver det dagvattnet inte ledas till biofiltret, och kan istället gå via ledning till 
befintlig dagvattenledning i den norra delen av området vid Eriksövägen. Lutningen på en 
dränledning från garaget har översiktligt beräknats till 3-4%, vilket väl överstiger minimilutning 
rekommenderad av Svenskt Vatten (2016) på ca 0,4 %.
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Översiktlig skiss över dagvattenledning med 3% lutning från garage till befintlig dagvattenledning, med antaget djup.

I samband med den planerade geologiska undersökningen gjordes mätningar av 
grundvattennivån. Den geologiska undersökningen bör kompletteras med en undersökning av 
den rekommenderas placeringen av dagvattenlösningar samt ytterligare mätningar av 
grundvattennivåer. Påverkan på befintlig bebyggelse för både bygg- och bruksskedet hanteras i 
bygglovsskedet. Erforderliga mätningar av grundvatten och geotekniska utredningar bevakas 
med kontrollplanen som byggherren upprättar senast till det tekniska samrådet. 
Byggnadsnämnden fastställer därefter kontrollplanen i startbeskedet.

Planbestämmelse som föreslås för omhändertagande av dagvatten på plankartan är E1, Mark för 
Infiltration av dagvatten. Fördröjningen som ska klaras är minst 30 m3, b2 anger att 
fördröjningsmagasin för en volym om 40 m3 får anläggas. Fördröjning och rening är tänkt att 
hanteras med växtbäddar. För att vatten inte ska ansamlas vid byggnader höjdsätts marken vid 
infart till garage och marken vid gatan. På så sätt skevas marken och dagvatten inom området 
leds till bort från garage till föreslagen dagvattenanläggning med rening och fördröjning. 

Blå pilar visar flödesriktning av dagvatten till planområdet idag. Flödet kan med fördel riktas mot den planerade 
växtbädden, Dagvattenutredning, WSP, 2018.
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Värme
Bebyggelsen har möjlighet att ansluta till befintligt fjärrvärmenät.

El, tele och bredband
Bebyggelse ansluts till befintligt elnät och har möjlighet att ansluta till telenät och bredband.

Avfall
I området finns kommunal avfallshämtning. Infarten till fastigheten korsas av en cykelbana. Det 
påverkar möjligheten till avfallshämtning med krantömning. Förslaget möjliggör plats för 
uppställning av sopbil inom planområdet där in- och utfart kan ske utan backning. Soprummet 
kan placeras åtkomligt från uppställningsplats.

Exempel på möjlig lösning för uppställning av sopbil. Illustration: ÅWL arkitekter.

Närmaste återvinningsstation med flera fraktioner finns norr om planområdet på parkeringen 
vid Eriksövägen/ Blynäsvägen. Vid Eriksövägen/ Petersbergsvägen finns återvinningsstation för 
glas och tidningar.

Genomförandebeskrivning

Organisatoriska frågor
Tidsplan
● Beslut om samråd vinter 2018
● Beslut om granskning 2019
● Beslut om antagande 2019

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Ändras eller 
upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada 
denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla 
men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått 
förlorade.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Allmänna platser
Inga allmänna platser är föreslagna inom planområdet. 
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Påverkan utanför planen.
Planen bedöms inte ha någon påverkan utanför planen.

Vatten, spillvatten och dagvatten
Roslagsvatten AB:s dotterbolag Vaxholmsvatten AB är kommunens huvudman för det allmänna 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten. Huvudmannen äger och ansvarar för 
utbyggnad samt framtida drift och underhåll av allmänna vatten- och avloppsanläggningar. 
Huvudmannen ansvarar för att VA-ledningar och anslutningspunkter upprättas till och vid 
fastighetsgräns. 

Fastighetsägaren ansvarar för VA- och dagvattenutbyggnad inom den egna fastigheten och fram 
till anslutningspunkt.

El
E.ON Elnät Stockholm AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av elnätet. Planområdet korsas av en starkströmsledning till Kulan 5. 
Kabelstråket över fastigheten kommer behöva flyttas utanför planområdet under byggnation. 
Eventuella ändringar på ledningar eller skydd av ledningar för att möjliggöra exploatering ska 
vara i dialog med nätägare och bekostas av exploatören.

Tele
TeliaSonera Sverige AB äger genom Skanova telenätet och ansvarar för utbyggnad samt framtida 
drift och underhåll av telenätet. Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och framtida drift av 
enskilda ledningar in till det egna huset, det s.k. fastighetsnätet. Eventuella ändringar på 
ledningar eller skydd av ledningar för att möjliggöra exploatering ska vara i dialog med nätägare 
och bekostas av exploatören.

Värme
E.ON Energilösningar AB, är nätägare till fjärrvärmenätet inom Vaxholms stad och ansvarar för 
utbyggnad samt framtida drift och underhåll. Eventuella ändringar på ledningar eller skydd av 
ledningar för att möjliggöra exploatering ska vara i dialog med nätägare och bekostas av 
exploatören.

Avtal
Planavtal 
Mellan Vaxholms stad och exploatören finns ett överenskommet  
planavtal, tecknat 2017-09-08. Planavtalet reglerar övergripande frågor kopplade till 
framtagandet av  detaljplanen bland annat fördelningen av parternas åtaganden och kostnader.

Exploateringsavtal
Detaljplanens genomförande ska regleras i exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och 
exploatören. Ett av exploatören undertecknat avtal ska föreläggas kommunfullmäktige innan 
detaljplanen läggs fram för antagande. Exploateringsavtalet klargör bland annat kostnader och 
ansvar för nedanstående:

 Inrättande av gemensamhetsanläggning och avtalsservitut.
 Bygg- och anläggningstekniska åtgärder.
 Avfallshantering.
 Påverkan under byggtid inom och utanför planområdet.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
Den tomtindelning som fastställdes 1962-12-04, (aktbeteckning 0187-B169 ) upphör att gälla 
inom planområdet i och med att en ny plan antas. Genomförandet av planen kräver ingen 
ändring av fastighetsindelningen. Planområdet ska utgöra en fastighet. Fastigheten bedöms bli 
varaktigt lämpad för sitt ändamål. Den har tillgång till behövliga vägar utanför sitt område och 
godtagbara anordningar för vatten och avlopp. Övriga behov som krävs för ändamålet har 
hanterats så att det kan lösas inom området, så som tex avfallshantering, dagvatten och 
parkering. Fastighetsindelningen är förenlig med 3 kap. 1 § och 5 kap. 4 § första stycket 
fastighetsbildningslagen (FBL)(1970:988). 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter
Längs Eriksövägen vid planområdets norra gräns finns en ledningsrätt för VA från 1996-04-23. På 
planområdet finns också ett avtalsservitut från 2005-12-21 för en gatubelysningsledning. Söder 
om planen på Kulan 2, finns en ledningsrätt för fjärrvärme i ett officialservitut från 2006-03-29, 
för drift och underhåll av värmeproduktionsanläggningar. Bestämmelsen u innebär markreservat 
för allmännyttiga underjordiska ledningar och förs in i plankartan för att ge planstöd åt befintlig 
ledningsrätt för VA ledningarna.

Ledningsrätt för VA belastar planområdet.

Befintligt läge för starkströmsledning som korsar 
planområdet.

Förslag på nytt läge för starkströmsledning utanför 
planområdet på Kulan 2 och 5.
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Planområdet korsas av en starkströmsledning, en 0,4 kVs kabel, som utgör matning till Kulan 5. 
Ledningen kommer troligtvis behöva flyttas utanför planområdet vid byggnation av garage. 
Befintliga kabeln ligger på ett djup om ca 30-50 cm. Ledningen behöver ett skyddsavstånd om 
1,5 meter till närmaste byggnad. Kabelns läge i kartan är osäkert och bör därför sättas ut i tidigt 
skede. Kabeln har idag ingen inskriven rättighet och en sådan bör upprättas under projektets 
genomförande. Ledningsägare behöver upprätta ett markupplåtelseavtal med berörd 
fastighetsägare. Rättigheten bör skrivas in i fastighetsregistret. För att få en inskriven rättighet 
behöver ledningsägare göra en ansökan hos lantmäteriet. Alla berörda fastigheter har idag 
samma ägare. Vid eventuell flytt kontaktar exploatören ledningsägaren i god tid. Om 
kabelstråket behöver flyttas pga. kommande byggnation så bekostas det av exploatören.

Ny gemensamhetsanläggning
Gemensam väg
Öster om planområdet på fastighet Kulan 2, Eriksövägen 23, ligger ett flerfamiljshus. Angöringen 
till flerfamiljshuset sker över det nya planområdet, Kulan 6. Vägen anlades för det befintliga 
flerbostadshuset som har sin enda entré här. Vägen kommer med det nya planförslaget också 
användas av de boende i det nya huset på Kulan 6. Det är av väsentlig betydelse att de boende i 
Kulan 2 och Kulan 6 får tillgängliga entréer och en ny gemensamhetsanläggning för vägen 
behöver bildas. För att inrätta en gemensamhetsanläggning ska berörda fastighetsägare medge 
det. Fastigheterna har samma ägare och frågan om gemensamhetsanläggningen regleras i 
exploateringsavtalet.  Markområdet för vägen reserveras för att möjliggöra en väg för 
tillgängliga entréer för de båda flerfamiljshusen. Bestämmelsen g1 förs in i plankartan.  
Exploatören ska ansöka om inrättande av gemensamhetsanläggning.

Servitut
Mot den östra planområdesgränsen ligger idag ett sophus som nyttjas av fastighet Kulan 2, 
framförallt boende på Eriksövägen 23. Sophanteringen klarar idag inte arbetsmiljölagstiftningen 
och sophanteringen för boende på Eriksövägen 23 kommer behöva lösas på annat sätt i 
framtiden. Avtal om rätt att använda sophus ska skrivas mellan fastighetsägare för Kulan 6 och 
Kulan 2 för att säkra sophanteringen tills den lösts på annat sätt inom Kulan 2.  Fastigheterna har 
samma ägare och frågan om servitut regleras i exploateringsavtalet.  

Avtalsservitut skrivs mellan två fastighetsägare där den ena fastigheten ges rätt att använda 
något specifikt på den andra fastigheten, till exempel en väg eller en brunn. Servitutet gäller tills 
rättighetshavaren ansöker om att det ska tas bort. Avtalsservitut kan skrivas in i 
fastighetsregistret. På så sätt kan man säkerställa att servitutet kommer att gälla även mot en ny 
ägare till den tjänande fastigheten.

Ekonomiska frågor
Exploatören står för kostnader för planens framtagande  och genomförande. Detta regleras i 
planavtal och exploateringsavtal mellan exploatören och Vaxholms stad. 

Alla erforderliga kostnader kopplat till exploateringen bekostas av exploatören. Exploatören 
ansvarar också för erforderliga ansökningar kopplat till exploateringen.

Avgifter och taxor
Vatten- och avlopp
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas ut enligt gällande taxa. För närmare upplysningar 
om taxan kontaktas Roslagsvatten AB. 
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Bygglov, bygganmälan och planavgift
För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. 
Planavtal har upprättats varför planavgift enligt taxa inte tas ut.

Lantmäteriförrättning
För åtgärder som utförs av fastighetsbildningsmyndighet såsom avstyckning, servitut och 
fastighetsreglering erläggs avgift enligt lantmäteritaxan. Planområdet ska utgöra en fastighet. 
Exploatören ansvarar för erforderliga kostnader och ansökningar kopplat till förrättningar.

Tekniska frågor
Tekniska undersökningar 

● Riskutredning, ÅF, 2018
● Dagvattenutredning, WSP, rev 2018-10-29
● Geotekniskundersökning, Nora Consulting Engineers AB, 2018
● Bullerutredning, ACAD-international AB, 2019 Rev B.
● Trafikutredning Vaxön, Sweco, 2014. (Från gällande ÖP).
● Trafikutredning schablon, Tekniska enheten Vaxholm, 2018
● Utredning om kapacitet och framtidsscenarier för trafiken, ÅF, 2019

Tekniska anläggningar 
Vägar
Det aktuella området nås från Eriksövägen. 

Vatten, spillvatten och dagvatten
Vaxholmsvatten ansvarar för utbyggnad av det allmänna VA-nätet, exploatören för utbyggnad av 
VA-anläggning inom exploateringsfastigheten. VA-nätet dimensioneras även för 
brandvattenförsörjning. 

Utbyggda vatten- och spillvattenledningar finns i fastighetsgräns. Modellering och beräkningar har 
utförts som visar att tillräcklig kapacitet finns. Nya förbindelsepunkter med större dimensioner 
behöver byggas ut. Beroende på husplacering kan även förbindelsepunkterna behöva flyttas. 

Utbyggda dagvattenledningar finns i fastighetsgräns. Fördröjning krävs inom kvartersmark. En ny 
förbindelsepunkt kan behöva byggas ut, alternativt kan befintlig förbindelsepunkt renoveras. 
Beroende på husplacering kan även förbindelsepunkten behöva flyttas. I enlighet med gällande 
dagvattenpolicy förespråkas att dagvatten omhändertas lokalt. Flöden och föroreningar ska 
minska ut från planområdet efter genomförd byggnation.

En dagvattenutredning har tagits fram. Exploatören ansvarar för att anlägga de 
dagvattenanläggningar som krävs inom planområdet i enlighet med förslag i 
dagvattenutredningen innan det fördröjda och renade dagvattnet leds till befintligt dagvattennät.

Dagvattenanläggningen ska anmälas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, i enligt 
med miljöbalken.

Brandvatten
Vaxholmsvatten ansvarar för att VA-nätet är dimensionerat för brandvattenförsörjning. 
Exploatören ansvarar för att bekosta erforderlig brandvattenförsörjning. 
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Värme
Exploatören ansvarar genom avtal med nätägaren för att bygga ut fjärrvärmenätet inom 
planområdet. 

Bredband/kanalisation
Exploatören ansvarar för att lägga ner tomrör för optofiber i samband med övriga 
schaktningsarbeten. 

Skydd mot olyckor
Idag finns ingen förhöjd olycksrisk inom planområdet.

Konsekvenser av planens genomförande

Område och landskapsbild /Naturvärden, Sociala värden och kulturvärden
Planens genomförande bidrar till bättre förutsättningar för mötesplatser, service och handel i 
området, samt en utemiljö som upplevs som tryggare eftersom fler boende kommer att röra sig i 
området.

Konsekvenser för landskapsbilden blir främst lokala. Utblickar mot vattnet påverkar främst 
boende i flerfamiljshusen inom kvarteret Kulan. Utblickarna från vattnet kommer inte påverkas i 
någon större utsträckning av bebyggelsen. 

Bostäder och verksamheter
Planen möjliggör cirka 50 nya bostäder vilket är positivt med tanke på bostadsunderskottet i 
regionen. De nya bostäderna får stora kvaliteter i form av goda solförhållanden och trygg 
utemiljö med närhet till park, service, skola/förskola, lekplatser och kollektivtrafik. 

Den nya byggnaden kommer samtidigt att skugga och förändra utsikten för befintliga bostäder. 
Framförallt skuggas det befintliga huset öster och norr om planområdet under sen eftermiddag. 
Kvarteret som helhet får dock gynnsamma solförhållanden och god visuell kontakt med gården.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram dagsljusberäkningar för intilliggande flerbostadshus 
öster om planområdet, Eriksövägen 23, på fastighet Kulan 2. Studien jämför den befintliga 
situationen med hur det blir vid föreslagen exploatering. Studien visar att dagsljusvärdena ligger 
inom samma härad som i ett noll alternativ och inte kommer förändras nämnvärt av planens 
genomförande. Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att förändring som planens 
genomförande innebär är godtagbar.  

Avståndet om ca 20 meter mellan det befintliga och det nya huset har bedömts som ett 
godtagbart avstånd. Vi har tittat på och jämfört med avstånd mellan husfasader inom likvärdiga 
områden. Bokträdet öster om den föreslagna byggrätten är markerat i plankartan för att stå
kvar.

Utsikten för de boende i framförallt flerbostadshuset öster om planområdet kommer att 
förändras. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är en godtagbar förändring i ett område 
som i översiktsplanen anges som ”del av utredningsområde för bostäder, park/rekreation, 
verksamheter och service.” Vaxholms översiktsplan 2030.

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen, i samråd med antikvarie, att huset kan 
skilja sig från befintliga hus. ”De främsta kulturhistoriska värdena är områdets tydliga karaktär 
som kvarter. Det är framför allt byggnadssättet med volymer och placering, den öppna, 
varierande terrängen och växtligheten. Det befintliga kvarterets byggnader har en så tydlig, 
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typisk form och placering att hänsyn behöver tas när tillkommande volymer och placering blir aktuell. 
En fortsatt luftig och öppen karaktär, med äldre träd och berg i dagen, är viktiga att bevara.” 
Antikvarisk förundersökning, 2019

Anpassningen till kvarteret handlar dels om husets placering i plan i förhållande till den stora gården 
och de befintliga husen och dels om hur höjderna möter intilliggande befintliga volymer. Terrängen 
och marknivåerna inom kvarteret Kulan har en stor variation och den nya byggrätten är placerad i en 
lågpunkt. Höjder är satta för att medge en högre volym mot gatan och en lägre volym mot det stora 
gårdsrummet. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att genomföra denna plan. Stadsbyggnads-
förvaltningen bedömer också att det allmänna intresset av att tillskapa fler hyresrätter i kollektivnära 
läge motiverar en högre höjd, samt att höjden möjliggör en stomme av trä med bibehållet antal 
våningar.

Friytor och naturmiljö
Det stora gårdsrum som bildas mellan bostadshusen inom kvarteret Kulan delas idag upp i mindre 
delar av den befintliga terrängen och uppvuxna träd. Den föreslagna bebyggelsen kommer förstärka 
denna rumsbildning och göra gårdarna mer definierade.
Naturvärdena i planområdet är främst kopplade till berget med en skogsdunge i väster. Träden och 
berghällarna är karaktärsskapande. Påverkan på växt- och djurliv bedöms som liten då det är den 
öppna gräsytan som ska bebyggas. Omgivande träd bör i möjligaste mån bevaras som 
karaktärskapande element.

Vid uppförande av bebyggelsen och vid markåtgärder som schaktning, släntning och fyllning ska 
hänsyn tas till omkringliggande natur. 

Infrastruktur
En konsekvens av planens genomförande blir att 6 st befintliga parkeringsplatser försvinner. De 6 
platserna på fastighet Kulan 6 bedöms rymmas inom övrig befintlig parkering inom kv Kulan. Främst 
med hänsyn till att dessa idag är lågt nyttjade.
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Administrativa frågor

Bygglovsplikt
Bygglovsplikten behålls på den nivå plan- och bygglagen anger för områden inom detaljplan.

Medverkande
Detaljplaneförslaget är upprättat av stadsbyggnadsförvaltningen. I arbetet har deltagit:

Anna Rhedin, Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Göran Persson, Exploateringsingenjör
Isabelle Eriksson, Kommunekolog
Helen Brunnström, Antikvarie
Ammi Wohlin, Miljö- och vattenstrateg
Madeleine Larsson, Hållbarhetschef

Kristina Henschen

Planchef

Anna Rhedin

Planarkitekt
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Detaljplan för Kulan 6, Dp 418 

Vaxholms stad, Stockholms län

Samrådsredogörelse

Detaljplanen har varit ute på samråd. 

Samrådet ägde rum under tiden den  21 november – 12 december 2018. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om samråd den 14 november 2018 § 41. 

Samrådshandlingar samt information om samrådet sändes till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning, remissinstanser enligt sändlista, samt sattes upp i trapphusen till berörda boende 
i Kulan 2, 5 och 6. Handlingarna visades under samrådstiden på kommunhuset, Eriksövägen 27, på 
stadsbiblioteket, Hamngatan 19B, samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se.

Ett välbesökt samrådsmöte hölls den 26 november 2018. Samrådsmötet hölls som ett öppet hus på 
kommunhuset. Inkomna samrådsyttranden är redovisade i sin helhet i denna samrådsredogörelse under 
respektive remissinstans, förening, fastighetsägare, boende och övriga. Inkomna samrådsyttranden finns 
även samlade i planakten, vilken går att ta del av på stadsbyggnadsförvaltningen. 

Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked den 9 februari 2017 § 8.

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om planuppdrag den 24 maj 2017 § 26. Inför 
plansamrådet utarbetades förslaget till detaljplan. 

Inkomna yttranden

Remissinstanser och föreningar Anmärkning

S 1. Länsstyrelsen Synpunkter

2. Lantmäteriet Synpunkter

3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Avstår från 
yttrande

4. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) Ingen erinran

5. Polismyndigheten i Stockholm Synpunkter

6. Storstockholms brandförsvar (SSBF) Synpunkter

7. Skanova Ingen erinran

8. SPF Seniorerna i Vaxholm Ingen erinran

9. Trafikverket Synpunkter
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10. Roslagsvatten Synpunkter

11. Vänsterpartiet Synpunkter

12. Företagarna i Vaxholm Synpunkter

13. Trafikförvaltningen Ingen erinran

14. E.ON Synpunkter

15. Villaägarna i Vaxholm Synpunkter

16. Naturskyddsföreningen Synpunkter

17. Bygglov och GIS enheten, Vaxholms stad Synpunkter

18. Luftfartsverket, (LFV) Ingen erinran

19. Swedavia Stockholm Arlanda Airport Synpunkter

Fastighetsägare, boende och övriga

Namn Fastighet/Adress Anmärkning

S 20. Boende Eriksövägen 23, Kulan 2 Synpunkter

21. Boende Kustjägaregränd 5 Synpunkter

22. Boende Idrottsvägen 2B, Kulan 2 Synpunkter

23. Boende Sturevägen 8 Synpunkter

24. Boende Rådhusgatan 14 Synpunkter

25. Boende Fiskaregatan 22D Synpunkter

26. Boende Norrbergsgatan 7 Synpunkter
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Inkomna yttranden i sin helhet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
Nedan följer alla inkomna skrivelser i sin helhet med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i 
ljusgrått.

Remissinstansernas synpunkter 

S 1. Länsstyrelsen i Stockholms län:

Vaxholms stad har översänt förslag till detaljplan, upprättat i oktober 2018, till Länsstyrelsen för samråd. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus med cirka 50 lägenheter 
och centrumändamål i markplan. 
Detaljplaneförslaget är upprättat med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
Av 5 kap. 14 § PBL följer att länsstyrelsen under samrådet särskilt ska 
- ta till vara och samordna statens intressen, 
- verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 
kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande 
bestämmelser, 
- verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera 
kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och 
- verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa 
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Under samrådet ska Länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kap. PBL samt i övrigt ge 
råd om tillämpningen av PBL om det behövs från allmän synpunkt. 

Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget, under nu kända förhållanden, inte strider mot de intressen som 
Länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § PBL. Detta under förutsättning att nedanstående 
synpunkter beaktas. 
Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp planen för prövning 
enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas enligt 11 kap. 11 § PBL. 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 
Länsstyrelsen har, i detta skede, följande synpunkter på de områden som Länsstyrelsen har att bevaka 
enligt 11 kap. 10 § PBL. Synpunkterna nedan syftar till att ge kommunen underlag, råd och synpunkter 
inför nästa skede i planprocessen. Kommunen får på så sätt möjlighet att förtydliga och/eller 
komplettera planförslaget, så att ett statligt ingripande kan undvikas. 

Hälsa och säkerhet 

Farligt gods 
Söder om planområdet ligger väg 274 som är en rekommenderad primärled för farligt gods och norr om 
planområdet ligger Eriksövägen som är en sekundärled för farligt gods. 
I planförslaget medges kvartersmark för bostäder och centrum på cirka 60 meter från väg 274 samt cirka 
15 meter från Eriksövägen. Gällande sekundära leder varierar ofta riskbilden mellan olika leder, men 
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Länsstyrelsen anser att det generellt behöver finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 
meter för markanvändning för bostäder och centrum. 
En riskanalys har tagits fram (ÅF 2018-01-09). Utifrån de förutsättningar som råder med riskobjekt, 
topografi samt resultat av beräkningar av individ – och samhällsrisk, så bedömer kommunen att de med 
planförslaget har tagit tillräcklig hänsyn till risken för olycka med farligt gods. Länsstyrelsen delar till stor 
del denna bedömning. Kommunen bör dock ta ställning till lämpligheten med oskyddade balkonger som 
är vända mot Eriksövägen. Vidare anser Länsstyrelsen att kommunen bör reglera plankartan så att 
utrymningsvägar är vända bort från Eriksövägen. 

Behovsbedömning/undersökning 
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

SBF:s kommentar: 

Farligt gods – Oskyddade balkonger 
Enligt den riskutredning som tagits fram för projektet anger att; ”Den planerade förtätningen i 
planområdet är acceptabel med hänsyn till individrisknivåer från de två vägarna, (väg 274 och 
Eriksövägen). Riskutredning Kulan 418, Vaxholms stad, 2018-01-09. 

Eriksövägen är den väg som påverkar projektet mest då byggrättens nordöstra hörn ligger 15 meter den. 
Eriksövägen är sekundär transportled för farligt gods. Enligt den framtagna riskutredningen bedöms 
riskerna för planområdet vara lägre än utförda beräkningar med hänsyn till två faktorer inte bara 
topografin utan också med hänsyn till faktiska transporter, ”Vad som inte beaktats i beräkningarna är 
topografin i området. På platsen där byggnaden är planerad sluttar marken mot Eriksövägen, vilket 
betyder att brandfarlig vätska inte kommer rinna mot byggnaden utan snarare åt andra hållet. Olyckor 
med brandfarlig vätska är de olycksscenarier som föranleder den förhöjda risknivån inom 30 meter, 
vilket betyder att individrisken från Eriksövägen till platsen för den nya byggnaden är lägre vid 
beaktande av topografin. Vidare bör noteras att en stor del av transporterna som sker på Eriksövägen 
utgörs av små mängder farligt gods t.ex. till återvinningscentralen, vilket ytterligare reducerar 
sannolikheten för att en olycka skulle ge konsekvenser för människors säkerhet i området.” 
Riskutredning Kulan 418, Vaxholms stad, 2018-01-09.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer med stöd i framtagen riskutredning att den planerade 
bebyggelsen med balkonger är lämplig ur riskhänseende med avseende på transporter av farligt gods 
både på Eriksövägen och på väg 274. 

Farligt gods - Utrymningsvägar
Plankartan är reglerad så utrymningsvägar är vända bort från Eriksövägen. 

S 2. Lantmäteriet: 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-10-30) har följande noterats:

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att med stöd av detaljplanen 
bilda och ändra fastigheter och inrätta ev gemensamhetsanläggningar, skapa servitut, ledningsrätter 
mm.
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Delar av planen som måste förbättras 

Grundkarta

Gatubeteckningen syns inte. Grundkartan är upprättad 2018-04-26. Lantmäteriets uppfattning är att 
grundkartan inte bör vara äldre än tre månader.

Plankarta och bestämmelser
Kombinationen av prickmark och bestämmelsen e3 är otydlig, den ena bestämmelsen säger att 
underjordisk byggnad får uppföras och den andra säger att exploateringen är 0 kvm bruttoarea.

Plan- och genomförandebeskrivning
Ansvar för förrättningsansökan och förrättningskostnader samt frågan om ersättning för ändring av 
ledningsrätt bör behandlas tydligare i genomförandebeskrivningen.

Redovisningen av exploateringsavtalet uppfyller inte kraven i 4 kap. 33 § PBL.

Hur avses det fastighetsrättsliga genomförandet ske för E-området för det fall att planområdet delas 
upp på flera fastigheter?

Övrigt
Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen.

SBF:s kommentar: 
Grundkartan är uppdaterad och gatubeteckningen justerad i planhandlingarna.

Bestämmelsen e3 tas bort och prickmarken ändras till ”Marken får inte förses med 
byggand.”Prickmarken med kombinatinen e2 och e3 ändras till annan skraffering för att medge garage 
under planterbart bjälklag.

Planområdet ska inte delas på flera fastigheter. Planhandlingarna är justerade. 

Redovisningen av exploateringsavtalet är förtydligat i planhandlingarna.

S 3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): 

MSB avstår från att yttra sig i rubricerat ärende. Det är länsstyrelsens uppgift att tillgodose statens 
intressen i samband med kommunal planering. Av den anledningen kan ni med fördel stryka MSB som 
remissinstans i liknande ärenden. Vi betraktar vår uppgift som att vi stödjer länsstyrelsen i den mån de 
särskilt så önskar.

S 4. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI): 
FTI har inga synpunkter på denna detaljplan.

S 5. Polismyndigheten i Stockholm:

Polismyndigheten önskar att ett brottsförebyggande tänkande finns med i detta tidiga skede av 
planering. Vi önskar också att det i den slutgiltiga planbeskrivningen av området bör få finnas med ett 
stycke som upptar det brottsförebyggande/trygghetsrelaterade tänkandet. Kanske i form av en rubrik av 
typen "Bebyggelseinriktade hinder mot brott". 
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Bakgrund 
Att begå brott underlättas av: 

 enkel och direkt tillgänglighet till objektet 
 säkra och varierade flyktvägar 
 ostörd "arbetsmiljö" där man varken syns eller hörs 
 obefolkade — eller överbefolkade — platser 
 anonymitet och diffust ansvar för miljön 
 dåligt underhållen miljö. 

Inom kriminologin finns något som kallas beslutsteorin. Enkelt uttryckt tar denna upp fyra olika 
inriktningar på hur vi kan bekämpa brottslighet: 

 öka upptäcktsrisken 
 försvåra genomförandet av brott 
 minska utbytet av brott 
 försvåra bortförklaringar 

Polismyndigheten tar här fram förslag på de två första punkterna — Öka 
upptäcktsrisken och försvåra genomförandet av brott. En ökad upptäcktsrisk försvårar också 
genomförandet av brott. 

Informell kontroll 
Informell kontroll utövas av alla människor i samhället. 
Människor känner sig tryggare med en naturlig informell kontroll än utan. Det känns bra att jag från min 
bostad kan se ut genom fönstren på det som händer utanför. Det känns också bra för dem som finns ute 
att veta att man kan bli sedd av dem som är inne — om något skulle hända. Därför är det viktigt med en 
informell kontroll. 

Brottsförebyggande tänkande. 
Polismyndigheten är för en blandad bebyggelse, d v s arbetsplatser och bostäder i samma område. Detta 
gör att området är befolkat dygnet runt med informell social kontroll. Gärningsmännen vill inte bli 
sedda. En blandad bebyggelse med informell kontroll dygnet runt gör att chansen för upptäckt ökar. 

Byggnaderna bör utformas och placeras så att gärningsmän inte kan gömma sig eller begå brott på 
insynsskyddade ställen. Som exempel kan nämnas att fastigheterna inte utformas med prång utan insyn, 
att garagen placeras så att en gärningsman kan observeras vid garaget (och bostaden) av den boende 
eller dess grannar, att parkeringsplatserna (med målade rutor) placeras så att man kan se mellan 
parkerade bilar. 
Då det byggs nytt är det också bra om det redan från början installeras ett ordentligt skalskydd. Med 
skalskydd menar vi från fabriken monterade låsbara terrass- och fönsterhandtag- samt dörrlås med 
hakregel. Dörrar bör vara försänkta i huslivet så att en negativ brytvinkel uppstår. 

Det är också viktigt att området får överblickbarhet och rätt belysning. Den informella kontrollen stärks 
genom visuella samband och siktlinjer mellan rörelsestråk och byggnader och omvänt. Eftersträva därför 
att platser och stråk är väl överblickbara för att inte skapa lägen gynnsamma för rån och överfall. Undvik 
nischer, vrår, hörn eller vegetation intill gångvägar där det går att gömma sig. Platser och stråk ska vara 
ändamålsenligt belysta, utan att blända, för att undvika känslan av utsatthet och otrygghet. Belysningen 
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ska vara utformad så att mötande personer kan känna igen varandra samt så att människor kan urskiljas 
från den omgivande bebyggelsen. Belysning utomhus behöver inte vara stark och energikrävande. Även 
ytor vid sidan av rörelsestråk bör belysas så att gående kan överblicka området de rör sig igenom och så 
att de inte enbart själva blir belysta "måltavIor". 

Människor är i högre grad observanta på vad som sker och även beredda att ingripa om de känner en 
personlig tillhörighet till och ansvar för det egna området. Vid planeringen av området är det därför en 
fördel att försöka dela in området i privata, halvprivata, halvoffentliga eller offentliga rum genom 
portaler, häckar och dylikt. De boende bör få möjlighet att sätta personlig prägel på sin miljö och 
därmed signalera sin "hemvist". Känslan av att vara på privat mark kan få en gärningsman 
att avstå från att begå brott. 

Koncentrera trafiksystemen. Samla gärna olika trafikslag såsom bilar, cyklar och gående synliga intill 
varandra i parallella stråk för att stärka den informella bevakningen. Minimera gångvägarnas antal och 
längd. Lokalisera dessa till angränsande stadsdelar för att höja närvaron av människor. Förbindelse 
mellan kollektivtrafik och bostad, arbete och service bör ske längs bostadsbebyggelse. 
En in- och utfart till området, för biltrafik, ökar upptäcktsrisken. 

Detta är ett relativt omfattande byggprojekt. Alltså en längre byggperiod. Här bör man tänka på att 
denna tid är en riskfaktor för omgivningen. Området kan upplevas som ett område med mindre social 
kontroll och eventuell oordning på platsen kan bidra till ökad risk för brott och 
otrygg miljö. "Broken windows teorin" kan vara en passande beskrivning för denna period. En planering 
och beskrivning bör finnas med även gällande byggperioden. 

Vi som er polis, i Lokalpolisområde Täby, ställer oss självklart till ert förfogande om ni önskar få 
ytterligare synpunkter vad gäller trygghet och brottsförebyggande åtgärder. 
Polismyndigheten önskar, i ett senare skede, även ha en brottsförebyggande dialog med utsedd 
byggherre. 

SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen har justerat planbeskrivningen med rubriken Sociala värden och 
underrubriken Trygghet. Vi har fört in text om den informella kontrollen och vikten av en blandad 
bebyggelse som är befolkat dygnet om.

S 6. Storstockholms brandförsvar (SSBF): 

Storstockholms brandförsvar (SSBF) har av Vaxholms stad fått möjlighet till yttrande avseende rubricerat 
ärende. Detta yttrande behandlar hantering av olycksrisker samt möjlighet till räddningsinsatser. 

Hantering av olycksrisker1

När ett planärende inkommer som remiss för första gången till SSBF utförs en övergripande 
riskidentifiering avseende olycksrisker inom planområdet och i dess närhet. Denna riskidentifiering utgår 
ifrån de databaser2 SSBF har till förfogande samt den lokalkännedom SSBF har kring området. Följande 
typer av olycksrisker har SSBF beaktat vid denna riskidentifiering: 

 Transport av farligt gods (väg/järnväg) 
 Riskfylld verksamhet3
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 Spårbunden trafik och urspårningsrisk 
 Suicidrisk 

Utifrån riskidentifieringen har SSBF funnit att aktuellt planområde ligger i närheten av väg 274 samt 
Eriksövägen vilka är primär respektive sekundär transportleder för farligt gods. Detta är även känt för 
kommunen och en riskutredning har utförts för planområdet. SSBF anser att det är positivt att 
kommunen har tydliggjort sitt beslut kring risknivån. SSBF har inget att erinra kring detta. 

Möjlighet till räddningsinsatser 
Vaxholms brandstation har i dagsläget inte någon stegbil och därför kan inte räddningstjänsten vara 
behjälplig som alternativ utrymningsväg för byggnader över fyra våningar (11 meter). 
Detta har uppmärksammats av kommunen vilket är mycket bra. Det finns alternativ som att bygga med 
Tr2-trapphus där räddningstjänsten inte behöver vara alternativ utrymning. Det finns även andra 
alternativa lösningar med exempelvis två separat trapphus. I planbeskrivningen anges att huset ska 
byggas med Tr2-trapphus. SSBF undrar om det skulle vara lämpligare att skriva att huset måste byggas 
med alternativ utrymningslösning som inte erfordrar räddningstjänstens medverkan? Detta för att inte 
låsa projekteringen vid Tr2-trapphus eftersom det finns andra alternativ som skulle kunna fungera. 
I övrigt har SSBF inget att anmärka på planerad bebyggelse ur ett räddningsinsatsperspektiv. 
Framkomlighet, tillgänglighet och tillgång till brandvatten vid händelse av en räddningsinsats måste 
beaktas i det fortsatta planarbetet och i projekteringen. 

Övrigt 
SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring frågorna om det finns osäkerhet i hur ovanstående 
yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen. 

_____________________________________________________________________________
1 Vad gäller termer och definitioner gällande riskhantering utgår SSBF från SS-ISO 31000:2009.
2 SSBF:s databaser Daedalos och Helios samt Länsstyrelsens GIS-databas (tillgänglig via internet), utdrag 
2018-11-28.
3 Med riskfylld verksamhet menas verksamheter som innefattas av lag om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381), lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § 
(SFS 2003:778) eller verksamheter som hanterar större mängder brandfarliga eller explosiva varor enligt 
lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).

SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen tar bort bestämmelsen Tr2 i plankartan och beskriver problematiken med 
utrymning i beskrivningen. Frågan hanteras i bygglovskedet. 

Texten om brandvatten är justerad i genomförande delen. Framkomlighet, tillgänglighet och tillgång till 
brandvatten hanteras i bygglovsprocessen och i projekteringen. 

S 7. Skanova: 
Bakgrund 
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan och låter 
framföra följande: 

Yttrande 
Skanova har inga ledningar som berörs av planen och vi har inget att erinra mot densamma. 

För eventuell ledningssamordning i samband med exploateringen kontakta Skanova.
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SBF:s kommentar
Texten om eventuell ledningssamordning i samband med exploateringen är justerad i 
genomförandbeskrivningen.

S 8. SPF Seniorerna i Vaxholm: 
SPF Seniorerna i Vaxholm har tagit del av samrådsförslaget till detaljplan för Kulan 6, 
DP 418 Vaxholms stad och har inga synpunkter på det förelagda innehållet. 

 SBF:s kommentar
Ingen erinran.

S 9. Trafikverket: 

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende som syftar till att möjliggöra ett flerbostadshus för totalt 
ca 50 lägenheter. 

Trafikverket vill framföra följande. 

Allmänt 
Det är positivt att nya bostäder planeras i närhet till kollektivtrafik. 

Väg 274 
Väg 274 är en primär länsväg och har särskild betydelse för kollektivtrafik, godstransporter och dagliga 
personresor. Det är viktigt att kommunens planer inte påverkar vägens funktion negativt. I 
planhandlingarna hänvisas till en trafikutredning som genomfördes 2014 samt en schablonmässig 
trafikutredning som tagits fram för planförslaget. Det vore önskvärt om trafikalstringen planen kan 
innebära framgår i planhandlingarna samt att en mer utförlig redovisning görs av underlag som visar att 
kapacitetsproblem i korsningspunkter med väg 274 inte uppstår. 

Vad gäller prognosår för kapacitetsbedömning anser Trafikverket att prognosår 2040 bör tillämpas. 
Prognosen bör även relatera till Trafikverkets basprognos. 

Risk 
Vad gäller riskfrågan så hänvisar Trafikverket till Länsstyrelsens bedömning. 

Buller 
Det är bra att en bullerutredning tagits fram. Trafikverket anser att prognos för 2040 bör vara 
utgångspunkt. I aktuell bullerutredning är prognosåret 2030. Det bör göras en bedömning av hur 
prognossiffror för 2040 påverkar bullervärdena. 

Luftfart 
Byggnader över 20 meter kan påverka luftfarten. Om byggnader planeras som är över 20 meter ska 
samråd med LFV och berörd flygplats ske om behov av flyghinderanalys och bedömning av eventuell 
påverkan på teknisk utrustning.

Markarbeten 
I planhandlingar och PM geoteknik framgår att markarbeten i form djupa schakter kan bli aktuellt. Det 
bör bedömas om väg 274 riskerar att påverkas av planerade markarbeten. Om risk för påverkan finns 
behöver underlag tas fram som visar att arbete kan ske utan att väg 274 påverkas negativt.
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SBF:s kommentar:

Väg 274
Vaxholms stad delar den bedömningen som Trafikverket gör om att ”trafikpåverkan inte kommer leda 
till stor påverkan av framkomligheten på 274”. Planbeskrivningen kompletteras med beräknad 
trafikalstring från föreslagen bebyggelse samt bedömning av kapacitetsproblem i korsningspunkter med 
väg 274. Vidare bifogas utredningarna som ligger till grund för detta till ärendet.

Trafik och kapacitet
Kapaciteten i korsningspunkter med väg 274. 
I samband med den gällande översiktsplanen Vaxholm 2030 togs en övergripande trafikutredning fram, 
Trafikutredning Vaxön inklusive väg 274, Sweco, 2014. Enligt utredningen är korsningen väg 274- 
Eriksövägen en fullständig trafikplats med mycket god framkomlighet även efter den planerade 
bebyggelseutvecklingen på Vaxön

I utredningen har man tittat på korsningar längs väg 274 och gjort kapacitetsberäkningar utifrån den 
planerade bebyggelseutveckling som idag delvis är uppförd. Den utförda och planerade exploateringen 
längs Eriksövägen stämmer väl överens med 2014 beräkningar. Skutvikshagen; planerad 105 lgh - utförd 
102 lgh, Norrberget; planerad 180-300 lgh – förslag till detaljplan ca 240 bostäder, Blåsippan planerad 
40 lgh inte längre aktuell. De planerade bostäderna i Kulan 6 är 50 lgh och kan ersätta de 40 lgh på 
Blåsippan som inte längre är aktuella.

Utredningen från 2014 visar att den tillkommande trafikalstringen på grund av den planerade 
exploateringen på Vaxön inte kommer att påverka framkomligheten i trafiksystemet på Vaxön negativt. 
De kapacitetsberäkningar som gjorts i utredning visar inte på några kapacitetsproblem i korsningarna 
med väg 274 Stockholmsvägen trots ökad trafikmängd.

En schablonmässig trafikutredning har tagits fram för planförslaget Kulan 6. Utredningen visar att 50 lgh 
x 3,5 boende per lägenhet (högt räknat) x 3,2 resor per dag i snitt (3,1-3,2 är normal schablon) x 0,8 
andel bil (högt räknat)/ 1,2 antal personer per bil i snitt (lågt räknat)  = 373 nya bilresor per dag som de 
nya lägenheterna genererar. Detta motsvarar ungefär 37 bilar till i maxtimmen.

Den trafik som byggnation och verksamhet inom planområdet genererar bedöms inte påverka 
framkomligheten på väg 274. 

Den 18 juni 2018 tog kommunfullmäktige beslut om översiktsplanens aktualitet. Vaxholms översiktsplan 
2030, bedöms vara i huvudsak aktuell. Till grund för bedömningen av översiktsplanens aktualitet ligger 
även en sammanfattande redogörelse med synpunkter från länsstyrelsen. 

” Den tillkommande trafikalstringen på grund av den planerade exploateringen på Vaxön kommer inte 
att påverka framkomligheten i trafiksystemet på Vaxön negativt. De kapacitetsberäkningar som gjorts i 
denna utredning visar inte på några kapacitetsproblem i korsningarna med väg 274 Stockholmsvägen 
trots ökad trafikmängd. Kapaciteten i kollektivtrafiken förväntas inte heller påverkas negativt av det 
ökade antalet kollektivtrafikresenärer. Belastningsgraderna på korsningarna med dagens trafikflöden är 
mycket låga, vilket gör att korsningspunkterna har hög kapacitet. I vardera riktningen skulle det vara 
möjligt att ha ca tre till fyra gånger så höga trafikflöden innan korsningen får kapacitetsproblem.” 
Ur: Trafikutredning till Översiktsplan Vaxholms 2030, Trafikutredning Vaxön inklusive väg 274, Sweco, 
2014. Sid 19.

186



 Samrådsredogörelse 
2019-05-31

Änr 2017/86.214
11 av 33

De prognosår som tillämpats i gällande översiktsplan är äldre än det som efterfrågas i Trafikverkets 
yttrande (2030 vs 2040).  

Trafikverkets mail om kompletterande utredningar 2019-04-26:
” Redovisa nuläge genom kvantitativ bedömning av trafikströmmar, framförallt korsningarna 
274/Eriksövägen. 
Redovisa framtidsscenario (2040) utan exploatering från aktuell DP, uppräkningstal kan användas (1,43 
bil; 1,64 lastbil)
Framtidsscenario (2040) med exploatering från aktuell DP.
Capcalberäkningar för maxtimme i korsningarna Eriksövägen/274.”

Den kapacitetsanalys som tagits fram i samband med kapacitetsutredningen, visar att den nya planen 
inte medför kapacitetsproblem för korsningarna vid väg 274: ”Baserat på de antaganden som gjorts om 
flödet och svängfördelningen i korsningarna råder inga kapacitetsproblem för år 2040 med beräknad 
alstring från Dp Kulan medräknad.

=> Belastningsgraderna ligger långt under den önskvärda både för maxtimmen under FM och EM vilket 
innebär att det finns goda marginaler för eventuella underskattningar av trafikalstringen.” 
Kapacitetsanalys Dp Kulan 6, ÅF, 2019. 

Alla utredningar om trafik och kapacitet finns som bilagor till planhandlingarna.

Luftfart 
LFV har nu tagit del av planförslaget. Se svar nr S18.

Buller
Planbeskrivningen är justerad med prognossiffror för 2040 enl den reviderade bullerutredningen.

Markarbeten
Väg 274 bedöms inte påverkas av planerade markarbeten. Bedömning har skett i samråd med 
geotekniker och bygglovsenheten. Planbeskrivningen är justerad enligt detta. Påverkan på befintlig 
bebyggelse för både bygg- och bruksskedet hanteras i bygglovsskedet. Erforderliga mätningar av 
grundvatten och geotekniska utredningar bevakas med kontrollplanen som byggherren upprättar senast 
till det tekniska samrådet. Byggnadsnämnden fastställer därefter kontrollplanen i startbeskedet. Se även 
svar nr S10 till Roslagsvatten.

S 10. Roslagsvatten: 
Roslagsvatten har fått rubricerad remiss för samråd och har följande att anföra: 
VA 
Plan- och genomförandebeskrivning 

• S.5, Dagvatten kommer att fördröjas och renas innan avledning till befintligt dagvattennät, inte 
infiltreras. Infiltration kommer möjligen att ske i grönytor och svackdike. 

• S.8, Vattenkvalitet. Dagvatten ska inte tas omhand i markbädd utan fördröjning och rening ska 
ske i växtbädd. 

• S.17, Parkering. Observera att garage i anslutning till bostäder bör vara avloppslösa och i första 
hand ska städning ske genom torrstädning. Behöver garagegolvet skuras ska skurvattnet samlas 
upp och renas innan det leds till avloppet, alternativt tas omhand för rening externt. Dessa har i 
allmänhet få fordonsrörelser och eventuellt smältvatten hinner avdunsta. En avdunstningsränna 
kan ta hand om mindre mängder vatten. Om garaget ska ha spolmöjlighet, krävs det även att 
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garaget förses med en oljeavskiljare som avloppsvattnet ska passera innan det leds vidare till 
det allmänna dagvattennätet. 

• S.17, Geotekniska förhållanden. Vid grundläggning kan det bli frågan om stora jord- och 
bergschakt. Kan det innebära tillfällig grundvattensänkning med risk för sättningar på befintlig 
bebyggelse som följd? Risk för höga grundvattennivåer i bruksskedet kan innebära upplyftning 
av ledningar om detta inte har beaktats. 

• S.18, Översvämningsrisk. För att förhindra ytavrinning som når garageplanet, kan infartsrampen 
förses med en förhöjning som får fungera som fysiskt skydd mot ytavrinningen. 

• S. 21, Dagvatten. Det finns även en uppgift om 78 m2 i dagvattenutredningen. Vilket gäller - 60 
m2 eller 78 m2? Vore det inte bättre med planbestämmelse: ”Dagvattenanläggning”? 
Den sista meningen är otydligt formulerad. Observera vikten av att utföra fortsatta 
grundvattenmätningar, i syfte att ta reda på om dagvattenanläggningen (växtbädden) behöver 
tätas eller inte, så att inte grundvatten kommer att dräneras ut från området via denna. 

• S. 23. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap. Förslagsvis ändras rubriken ”Vatten och 
spillvatten” till ”Vatten och avlopp”, alternativt läggs en ny rubrik för dagvatten till här där det 
framgår samma förutsättningar som under Vatten och spillvatten, dvs. att Vaxholmsvatten är 
ansvarig för allmänna ledningar och att fastighetsägaren är ansvarig inom den egna fastigheten. 

• S. 25 Dricksvatten, spillvatten och brandvatten. Byt ut ordet ”förgreningspunkt” mot 
”förbindelsepunkt”. 

• S. 25 Dagvatten. Byt ut ordet ”förgreningspunkt” mot ”förbindelsepunkt”. Byt ut sista meningen 
mot: ”Exploatören ansvarar för att anlägga de dagvattenanläggningar som krävs inom 
planområdet i enlighet med förslag i dagvattenutredningen innan det fördröjda och renade 
dagvattnet leds till befintligt dagvattennät.” 

Plankarta 
• Bör E1 benämnas ”Dagvattenanläggning” i stället?

Avfall 
Avfallsavdelningen har inget att erinra.

SBF:s kommentar:
Dagvatten
Texten i planbeskrivningen om rening ändras.

Vattenkvalitet
Texten i planbeskrivningen ändras.

Parkering
Texten i beskrivningen är förtydligad.

Geotekniska förhållanden
Texten i beskrivningen är förtydligad. Påverkan på befintlig bebyggelse för både bygg- och bruksskedet 
hanteras i bygglovsskedet. Erforderliga mätningar av grundvatten och geotekniska utredningar bevakas 
med kontrollplanen som byggherren upprättar senast till det tekniska samrådet. Byggnadsnämnden 
fastställer därefter kontrollplanen i startbeskedet. 
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Översvämningsrisk
I plankartan är marken utanför garaget höjdsatt för att skydda garaget från ytavrinning. Texten i 
beskrivningen är förtydligad.

Dagvatten
Texten i beskrivningen är förtydligad.
Vi har ändrat texten i plankartan. Mark för rening och fördröjning av dagvatten. 
Utbredning i plankartan är ca 60 m2, för att klara kraven behövs en växtbädd med en volym om minst 30 
m3. En växtbädd med en area på ca 60 m2 och ett ytmagasin med ett djup på ca 0,2 m klarar kraven. I 
plankartan har vi angett planbestämmelsen ”Fördröjning för en volym om minst 30 m3”. Volymen är det 
viktiga.
”För att uppnå åtgärdsnivån på 20 mm och för att uppnå tillräcklig fördröjning av vatten vid ett 20-
årsregn är en växtbädd med en area på ca 60 m2 och ett ytmagasin på 0,2 m tillräcklig. Dessa 
dimensioner ger en total fördröjningsvolym på ca 30 m3 vilket täcker behovet av fördröjning av 
dagvatten från området”. Dagvattenutredning, WSP, Rev 2018-10-29

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Texten i beskrivningen är förtydligad.

Dricksvatten, spillvatten och brandvatten
Texten i beskrivningen är förtydligad.

Dagvatten
Texten i beskrivningen om förbindelsepunkt och exploatör är förtydligad i samråd med Roslagsvatten.

Plankartan
Texten i plankartan om dagvatten är förtydligad till att reglera Mark för rening och fördröjning av 
dagvatten.

S 11. Vänsterpartiet i Vaxholm: 
Det är utmärkt att det finns någon som vill bygga hyresbostäder i Vaxholm, eftersom det är stor brist på 
sådana. 

Historik
Kvarteret Kulan ritades på 1960-talet av Zimdahls arkitektkontor med en mycket stark planform med 
husen runt en innergård, där de naturliga förutsättningarna med berg i dagen blev väl tillvaratagna. På 
sent 1980-tal påbyggdes de flesta husen med en takvåning på ett mycket förtjänstfullt sätt på. Färg- och 
materialvalet är helt genialt: mot den mörka marken har husen mörkt tegel och mot den ljusa himlen är 
den tillbyggda takvåningen vit och delvis indragen. Ett hus bevarades orört för att visa hur husen 
ursprungligen sett ut.

Ny bebyggelse
Om den tilltänkta bebyggelsen sägs ”Nockhöjder är satta så att de nya husen ska hålla sig inom samma
skala som intilliggande bostadshus men samtidigt markera att det är ett nytt hus”. (Vår kursivering.)
Det finns olika sätt att förhålla sig till nya hus: antingen ska det nya sticka ut och bli iögonenfallande eller 
så underordnar sig arkitekturen sin omgivning. Nybyggnationen i Vaxholm på senare år har helt 
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dominerats av idén att ny bebyggelse ska sticka ut: Kullö terrass, Skutvikshagen och Pålsundstrand. 
Dessa objekt står något isolerade från annan bebyggelse och synsättet kan möjligen tolereras.
I detta fall, Kulan 6 med ett ”fill in-hus”, krävs en helt annan följsamhet mot den befintliga omgivningen. 
Vi anser att det nya huset ska ta upp och på ett bättre sätt anknyta till kvarteret Kulans höjd, färg- och
materialval om det ska göra anspråk på att smälta in i miljön. Ett vitt hus som är mycket högre än alla i 
sin omgivning blir oerhört dominant. Vi anser att huset ska sänkas till omgivande hushöjd och att färger 
och material bättre ska anknyta till kvarterets övriga hus.

Infrastrukturen behöver byggas ut
Att nu bygga 50 stycken små hyreslägenheter är ändå lovvärt, men Vaxholm har en infrastruktur som är
helt underdimensionerad redan nu. Det gäller bl. a. avloppshantering, värmeverkets kapacitet,
elförsörjningen och kollektivtrafiken. Men även färskvatten är osäkert med rör som brister både nu och 
då. Vi anser att kommunen ska vara än mer återhållsam vad gäller att bygga ytterligare bostadsrätter till 
dess att VA-frågan är löst.

Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar
• att konsekvenserna för dem som redan bor där ska minimeras (ianspråktagen mark, solvärden,

utsikt, parkeringsplatser mm)

• att hushöjden måste sänkas till nivå med omgivande hus, samt att färger och material ska 
anknyta till kvarterets övriga hus.

Vi motsätter oss inte att platsen blir bebyggd om ovanstående blir tillgodosett.

SBF:s kommentar
Vi samråder i tidigt skede med berörda remissinstanser för att planera för ett hållbart samhälle. 

Översiktsplanen
I gällande Översiktsplan är området utpekat som ”utredningsområde för bostäder, park/rekreation, 
verksamheter och service”. ”Nya bostäder ska placeras i lägen med bra kommunikationer och 
pendlingsmöjligheter. Genom att bygga tätare stadsmiljöer kan Vaxholm bli mer resurs- och 
energieffektivt”. ”En variation av bostäder i olika storlekar och med olika upplåtelseformer prioriteras i 
stadens utveckling.”
Se även svar nr S 9. till Trafikverket angående Översiktsplanens aktualitet.

Hushöjd/byggnadshöjd/nockhöjd
Vi har gjort bedömningen i samråd med antikvarie att huset kan skilja sig från befintliga hus. 
”De främsta kulturhistoriska värdena är områdets tydliga karaktär som kvarter. Det är framför allt 
byggnadssättet med volymer och placering, den öppna, varierande terrängen och växtligheten. Det 
befintliga kvarterets byggnader har en så tydlig, typisk form och placering att hänsyn behöver tas när 
tillkommande volymer och placering blir aktuell. En fortsatt luftig och öppen karaktär, med äldre träd 
och berg i dagen, är viktiga att bevara.” Antikvarisk förundersökning, 2019

Anpassningen till kvarteret handlar dels om husets placering i plan i förhållande till den stora gården och 
de befintliga husen och dels om hur höjderna möter intilliggande befintliga volymer. Terrängen och 
marknivåerna inom kvarteret Kulan har en stor variation och den nya byggrätten är placerad i en 
lågpunkt. Höjder är satta för att medge en högre volym mot gatan och en lägre volym mot det stora 
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gårdsrummet. Tittar man på fasaderna som redovisas i planbeskrivningen i elevationen mot norr så ser 
man att höjdskillnaden mellan den högre volymen i den nya byggrätten och de befintliga husen söder 
om Kulan 6 knappt är en hel våning.  

I elevationen mot öster och väster ser man att volymen mot gården har en lägre höjd som är anpassad 
mot befintliga hus. Detta har varit en viktig del i arbetet med husens utformning.

Vi bedömer att det är möjligt att pröva denna plan. Vi bedömer också att det allmänna intresset av att 
tillskapa fler hyresrätter i kollektivnära läge motiverar en högre höjd, samt att höjden möjliggör en 
stomme av trä med bibehållet antal våningar.
Se även svar nr S24 boende Rådhusgatan.

Solvärden och skugga
Detaljplanen prövar en ny byggrätt på fastighet Kulan 6. Den nya byggrätten innebär att solförhållanden 
och utsikten förändras för boende. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram solstudier för den 
föreslagna bebyggelsen samt solstudier för ett alternativ med en våning lägre hus.

Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att förändring som planens genomförande innebär 
är godtagbar, att skillnaden mot en våning lägre inte har så stor effekt på utsikt och solvärden, samt att 
det nya huset har en positiv effekt på miljön i området som helhet. Det har också i bedömningen vägts 
in den positiva effekten av fler hyresrätter i Vaxholm. 

Dagsljus och utsikt 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram dagsljusberäkningar för intilliggande flerbostadshus öster om 
planområdet, Eriksövägen 23, på fastighet Kulan 2. Studien jämför den befintliga situationen med hur 
det blir vid föreslagen exploatering. Studien visar att dagsljusvärdena ligger inom samma härad som i ett 
noll alternativ och inte kommer förändras nämnvärt av planens genomförande. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att förändring som planens genomförande innebär 
är godtagbar.  

Avståndet om ca 20 meter mellan det befintliga och det nya huset har bedömts som ett godtagbart 
avstånd. Vi har tittat på och jämfört med avstånd mellan husfasader inom likvärdiga områden. 
Bokträdet öster om den föreslagna byggrätten är markerat i plankartan för att stå kvar. 

Utsikten för de boende i framför flerbostadshuset öster om planområdet kommer att förändras. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är en godtagbar förändring i ett område som i 
översiktsplanen anges som ”del av utredningsområde för bostäder, park/rekreation, verksamheter och 
service.” Vaxholms översiktsplan 2030. Översiktsplanen är aktualitets prövad av kommunfullmäktige den 
18 juni 2018. 
Se även svar nr S 9 till Trafikverket beträffande översiktsplanens aktualitet.

Färger och material
Vi har gjort bedömningen i samråd med antikvarie att huset kan skilja sig från befintliga hus. I ett tidigt 
skede tittade vi på ett hus helt i trä. Vi vill inte låsa planen för mycket med tanke på framtida 
miljövänliga material och byggnadssätt men vi tar till oss synpunkterna om fasadmaterial för att anpassa 
materialet till intilliggande flerfamiljshus. I plankartan anger vi att fasadmaterial i huvudsak ska vara 
tegel. 

Avlopp
Kapacitet finns i Blynäs reningsverk för att ansluta planerade bostäder inom detaljplanen för Kulan 6 och 
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andra planerade projekt inom kommunen. Reningsverket har tillstånd och kapacitet att ta emot 8000 
personekvivalenter, pe. Idag är ca 5000 pe anslutna.
Se även svar S16 till Naturskyddsföreningen om spillvatten och reningsverkets kapacitet.

Värmeverkets kapacitet
E.ON som är ansvarig för värmeförsörjningen har inget att erinra beträffande kapaciteten på befintligt 
fjärrvärmenät 

Elförsörjning
E.ON som är ansvarig för elförsörjningen har inget att erinra beträffande kapaciteten på elnät. 

Kollektivtrafiken 
Trafikförvaltningen är positiv till denna exploatering i kollektivtrafiknära läge på Vaxön. 
Trafikförvaltningen har ingen erinran mot föreslagen detaljplan.

Färskvatten
Det finns inga problem med nuvarande eller framtida vattenleverans som kan kopplas till föreslagna 
åtgärder i detaljplan Kulan 6, Dp 418. Synpunkten om en åldrande anläggning med läckande ledningsnät 
är en fråga om underhåll och reinvesteringar och som är fristående från detaljplanen.

Parkeringsplatser, parkeringsnorm samt besöksparkering
Vaxholm har en parkeringsnorm antagen av kommunfullmäktige Vaxholms stad § 77/2014.
Parkeringsnormen för bil är uppdelad i zoner baserat på kollektivtrafiktillgänglighet. Angivna normer 
gäller vid nybyggnad och hanterar både boende/verksamma och besökare. Parkeringsnormen gäller tills 
den ersätts av en ny.

Enligt plan-och bygglagen ska ”Parkering ordnas inom den egna fastigheten eller i nära anslutning” PBL 
kap 8 § 9 

Behovet av parkering för befintlig bebyggelse inom kvarteret Kulan utreddes i den förra detaljplanen Dp 
313, i samband med att 12 av 14 hus byggdes på med en våning. ”Idrottsvägen, överförs till 
kvartersmark, enkelriktas österut och förses med parkeringsplatser som förbehålls de boende och 
besökande i kv Kulan”. Planbeskrivning Dp 313, 1989.

Det totala antalet parkeringsplatser på kvartersmark som hör till kv Kulan är idag 130 p-platser, varav 32 
i garage. Parkeringen på kvartersmark är avsatt för boende och besökare till kv Kulan. Parkeringen ligger 
längs Idrottsvägen, på parkeringsplats vid korsningen Eriksövägen – Idrottsvägen, i garage, samt i 
anslutning till entréer.

Den befintliga parkeringen inom kv Kulan (Kulan 2, 5 och 6) är idag lågt nyttjad. Antigen beror det på det 
kollektivnära läget eller på att boende istället nyttjar de allmänna parkeringsplatserna utanför 
planområdet. Där står det många bilar parkerade. 

Den föreslagna planen för Kulan 6 följer Vaxholms parkeringsnorm för bostäder på Vaxön. Parkering ska 
lösas inom fastighet och medges i garage under den nya byggrätten samt med platser på gården. En 
avvikelse från parkeringsnormen är att endast räkna den yta som kan användas för bostad, (enligt BBRs 
definition av tillgång till dagsljus), i beräkningen av parkeringsplatser och inte själva parkeringsytan, som 
i sig inte bidrar till ett ökat behov av parkering.
Med avsteget som gjorts från parkeringsnormen behöver de planerade hushållen i planen tillgång till 
minst 32 bilparkeringsplatser för de boende och deras besökare, baserat på bruttoarea lägenheter (BTA) 
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i zon A. Dessutom har vi illustrerat två möjliga besöksparkeringar som är öronmärkta för den icke 
besökstäta centrumändamålet i bottenvåningen.

En konsekvens av planens genomförande blir att 6 st  befintliga platser försvinner. De 6 platserna på 
fastighet Kulan 6 bedöms rymmas inom övrig befintlig parkering inom kv Kulan. Främst med hänsyn till 
att dessa idag är lågt nyttjade.
Se även svar nr S 17 till Bygglov och GIS enheten Vaxholms stad och svar S15 Villaägarna i Vaxholm.

S 12. Företagarna i Vaxholm: 

Vi tackar för möjligheten att inkomma remissvar i detta ärende och lämnar här våra synpunkter som är 
förankrade i vår styrelse. Som förening resonerar vi utifrån näringslivets och företagandets perspektiv. 
Vi tar inte direkt ställning till gestaltningsfrågor eller specifika miljöaspekter, men lyfter dem där vi anser 
att de har betydelse för att skapa attraktiva förhållanden för företag och medarbetare, till exempel ett 
tydligt hållbarhetsfokus med hänsyn till miljö, människa och samhälle. 

Våra utgångspunkter 
Vi ser ett välmående näringsliv med lokalt service- och varuutbud som mycket värdefullt för alla 
invånare, för privata såväl som offentliga verksamheter och för föreningar, dvs ett samhällsintresse och 
inte ett särintresse. Företagarna Vaxholm driver på och för dialog med politiker och tjänstepersoner om 
betydelsen av att företagens intressen och behov av bland annat mark och lokaler tillgodoses. Det är 
roligt att konstatera att genomgående har en gemensam målbild uttryckts: Vaxholm ska fortsätta vara 
en levande skärgårdstad som inte utvecklas mot en sovstad, där invånarna arbetar på annan ort och 
lokal service och näring tynar bort. Detta ställer krav på att integrera näringslivsfrågor i allt kommunalt 
arbete: Vilken påverkan får planen, beslutet, riktlinjen för förutsättningarna att starta, driva, växa, 
etablera företag inom olika branscher i Vaxholm? Den analysen anser vi är lika väsentlig som risk-, 
buller-, miljö- m fl analyser och den hänger dessutom ofta ihop med dem. 
En betydande del av attraktionskraften och värdet i bostäder och lokaler i Vaxholm ligger i att vi faktiskt 
är ett levande samhälle i en fantastisk miljö. Privata fastighetsägare är ofta lokala aktörer och en aktiv 
dialog med bolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner kring dessa värden är väldigt vital i plan- 
och förvaltningsärenden. 

Bra 
• Planens genomförande bidrar till bättre förutsättningar för mötesplatser, service och handel i 

området… Ja, under förutsättning att ovan nämnda aktiva dialog med fastighetsägare sker, så 
att betydelsen av just lokal service och handel tydliggörs. 

• I bottenplanet mot Eriksövägen möjliggörs dessutom centrumanvändning. Tänkta 
användningsområden är mindre verksamheter så som t.ex. gym, frisör, café, butik, mindre 
restaurang och förenings- och samlingslokal. Detta behöver tydligt kommuniceras till 
näringslivsansvarig och näringslivsberedningen, för god överblick över möjliga lokaler i 
kommunen. Se Näringslivsstrategi nedan! 

• Fastighetsägarens avsiktsförklaring att bygga hyresrätter ökar andelen bostäder med varierande 
upplåtelseform, vilket vi framfört behov av under flera år. Det underlättar rekrytering av 
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medarbetare både till företag och kommunen. Det ökar möjligheterna för unga och andra med 
utmaningar att etablera sig på en bostadsmarknad som i Vaxholm domineras av ägda bostäder 
med höga priser. 

• Exploatören ansvarar genom avtal med nätägaren för att bygga ut fjärrvärmenätet inom 
planområdet. Bra. 

Inte bra 
• Ökad biltrafik. Även om tillkommande antal bilar förmodas bli relativt litet för enstaka 

byggprojekt, gör alla nya bostadsprojekt på Vaxön att summa nya bilar kommer påverka 
trafikarbetet på en redan ansträngd länsväg 274. Liksom naturligtvis utsläpp, om de körs på 
fossila bränslen. Att 274 är primär led och Eriksövägen sekundär led för farligt gods är ett 
problem i sig på tättbebyggda Vaxön. Vi delar inte synen som beskrivs i planförslaget att väg 274 
har god framkomlighet idag och även efter planerad bebyggelseutveckling på Vaxön. Till detta 
kommer trafik från ny bebyggelse på Resarö och Rindö samt från Värmdösidan varifrån trafik 
spiller över på väg 274, då de stora trafiklederna till/från Stockholm ofta har trängselproblem. 
Väg 274 existerar heller inte i vacuum: vid Kulla vägskäl ökar trafiken till/från Österåker, vid 
anslutningen till E18 ökar trafiken till/från alla nordostkommuner där bebyggelseutveckling 
också sker. Det krävs ett ordentligt tag i transportinfrastrukturen redan idag och i ännu högre 
grad med den tänkta befolkningsutvecklingen i Vaxholm och övriga kommuner. Trafikvolymerna 
är även de ett starkt argument för lokala arbetsplatser som minskar pendlandet. 

• Öppna ytor i varierad terräng för utomhusaktiviteter och lek tas i anspråk. Hur tillgodoses dessa 
behov i bostadsområdet med en ny huskropp som också är större än befintliga? 

• Hårdgörning av mark; en öppen gräsyta tas i anspråk för den nya byggnaden. Gröna stråk och 
förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald är viktigt att upprätthålla/förbättra. En 
miljöförbättrande åtgärd är växtlighet på tak som absorberar regnvatten och föroreningar, 
särskilt som Norra Vaxholmsfjärden är hårt belastad idag. 

 

Vaxholms stads Näringslivsstrategi 
Kommunfullmäktige fastställde en Näringslivsstrategi 2013 som fram till 2020 innehåller en vision med 
sex huvudpunkter: 
1. Vaxholm är Stockholmsregionens centrum för företag med marin anknytning 
2. Antalet kunskapsintensiva företag har fördubblats 
3. Det finns ett stort intresse från företag för nyetableringar i kommunen 
4. Vaxholms befintliga företag har vuxit i antal anställda och omsättning 
5. Den expanderade besöksnäringen har utökats med ett antal aktörer och anläggningar som attraherar 
både turister och besökare för större arrangemang under årets alla månader 
6. Detaljhandeln är aktiv året runt och har ett bra kundunderlag 

Företagarna i Sverige och i Vaxholm 
Föreningen Företagarna är en rikstäckande, opolitisk medlemsorganisation som arbetar för att skapa 
bra förutsättningar att starta, driva, utveckla och äga företag. Totalt är det ca 45 000 medlemmar och 
det finns lokalföreningar i de flesta kommuner. Företagarna Vaxholm har ca 90 medlemmar.
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SBF:s kommentar

Centrumändamål 
Se svar nr S 17 till 

Ökad biltrafik - Trafik och kapacitet väg 274.
Se svar Trafikverket nr S 9.

Friyta för lek och utevistelse
Vi har gjort bedömningen att det finns tillräckligt stor friyta inom kvarteret lämplig för lek och 
utevistelse både för de befintliga och för de nya bostäderna.
Med plan- och bygglagen går det inte att ställa krav på lekplats på kvartersmark. Barnperspektivet är 
viktigt. Vi för in möjlighet till lekplats i den nya planen. 
Se även svar nr S 22 till boende Kulan 2.

Hårdgörning av mark
Vi studerade i ett tidigt skede en lösning med gröna tak. I samråd med kommunekolog gjorde vi 
bedömningen att takmaterialet inte har betydelse för rening av dagvatten, eftersom gröna tak inte kan 
rena dagvatten. Den lösning som föreslås med växtbädd i planområdets lägre del, kommer både 
fördröja och rena dagvattnet, samt klara översvämningar vid 20 års regn. Befintlig topografi, vattnets 
naturliga väg och fysikens lagar medverkar dessutom till att planförslaget kommer ta hand om och rena 
dagvattnet från befintliga hus söder om planområdet. På så sätt bidrar planförslaget till att förbättra 
flöden och föroreningar även utanför planområdet.
Se även svar S 16 till Naturskyddsföreningen.

S 13. Trafikförvaltningen: 

Planområdet är beläget på den västra delen av Vaxön. Närmaste busshållplats är Eriksövägen där 
stambussen passerar på ca 250 meter gångavstånd. Eriksövägen trafikeras även av buss 681 (Bogesund-
Vaxholm).
 
Trafikförvaltningens  synpunkter
Trafikförvaltningen  är positiv till denna exploatering i kollektivtrafiknära läge på Vaxön. 
Trafikförvaltningen har ingen erinran mot föreslagen detaljplan.

SBF:s kommentar
Ingen erinran

S 14. E.ON Elnät Stockholm AB: 

E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter.
Tänkt byggnation kan försörjas från befintlig transformatorstation inom fastigheten Kulan 2, befintlig 
station kan eventuellt behöva bytas mot en större. 

Ett kabelstråk 0,4 kV passerar Kulan 6, stråket matar fastigheterna på Kulan 5, se karta. 
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Om kabelstråket behöver flyttas pga. kommande byggnation så bekostas det av exploateringen. 

SBF:s kommentar
Texten i genomförandebeskrivningen är förtydligad med vem som bekostar flytt av kabelstråk.

S 15. Villaägarna i Vaxholm: 
Planområdet är vid Eriksövägen. 
Villaägarna i Vaxholm har samlat in synpunkter från medlemmar runt planområdet på ” Detaljplan för 
Kulan 6 , Dp 418”. Enskilda medlemmar kan även ha lämnat in egna synpunkter. 

Förslaget till detaljplan skall möjliggöra byggandet av bostadshus med cirka 50 lägenheter. Byggnaden 
skall placeras i det som idag är park och grönområde för boende i Kulan. Byggnaden tillåts ha en 
nockhöjd som är cirka 10 meter högra än intilliggande byggnader. 

Byggnadens höjd avviker för mycket från intilliggande byggnader. 

Villaägare på Eriksövägen får mer skugga från den planerade byggnaden. 

Trafik och parkering 
Vi har en synpunkt, och det handlar om den ökade trafiken, och framförallt det ökade 
parkeringsbehovet. Vår uppfattning är att om man bygger 50 lägenheter så innebär det att betydligt fler 
är 32 nya bilplatser kommer att behövas. En bil per lägenhet tror vi är en rimligare uppskattning. 
Visserligen har inte alla en bil, men å andra sidan kan visa lägenheter ha två bilar, och till det kommer 
behovet av besöksparkeringar som inte nämns någonstans. Tvärtom kommer några befintliga 
besöksparkeringar som idag finns på området att försvinna. 
Man planerar ett underjordiskt parkeringsgarage, men detta kommer med all sannolikhet att vara 
avgiftsbelagt, medan gatuparkering fortsatt inte är det. Detta får till följd att ännu fler väljer att parkera 
gratis på Blynäsvägen i stället, och där är redan parkeringssituationen tidvis redan ansträngd. För att 
avhjälpa detta så behövs ännu fler parkeringsplatser, över eller under mark, inne på det detaljplanerade 
området, och det ska inte innebära någon fördel för boende eller besökande att parkera på gatan istället 
för att utnyttja dessa.
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SBF:s kommentar
Park och grönområden
Se svar nr S12 Företagarna i Vaxholm och svar S22 boende Kulan 2

Solvärden och skugga
Se svar nr S 11, till Vänsterpartiet.

Dagsljus och utsikt
Se svar nr S 11, till Vänsterpartiet.

Hushöjd/nockhöjd/byggnadshöjd
Se svar nr S 11, till Vänsterpartiet och svar nr S24 boende Rådhusgatan.

Trafik och kapacitet väg 274.
Se svar nr S 9, till Trafikverket.

Parkering, besöksparkering och parkeringsnorm
Vi har en dialog med Tekniska enheten på Vaxholms stad angående parkeringsföreskrifter generellt och 
kommer att samordna detta ytterligare med fastighetsägare för Kulan 2, 5 och 6.
Se även svar nr S 11, till Vänsterpartiet, samt svar nr S 17 till Bygglov och GIS enheten Vaxholms stad.

S 16. Naturskyddsföreningen i Vaxholm: 
Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av ovanstående förslag till detaljplan och lämnar härmed 
sina synpunkter. 

Allmänna synpunkter 
Naturskyddsföreningen välkomnar att detaljplanen är baserad på en avsiktsförklaring om att bygga 
hyresrätter. Behovet av hyresrätter är mycket stort, inte minst för stadens egna unga vuxna, och den typ 
av lägenheter som planeras kan bidra till att jämna ut den skeva demografiska profil som finns i 
Vaxholm. 

Byggnadshöjd 
I plan- och bygglagen (PBL) 2 kap, 6 § anges att vid planläggning ”ska bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan” och ”ska 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
skyddas”. I Vaxholms stads översiktsplan, liksom i planförslagets syfte förutsätts ”anpassning till befintlig 
miljö”. I planförslaget sägs också att ”de nya husen ska hålla sig inom samma skala som intilliggande 
bostadshus”. 
En nockhöjd som är betydligt högre än intilliggande byggnader kommer att dominera stadsbilden på ett 
sätt som inte är förenligt med PBLs bestämmelser eller med intentionerna i översiktsplanen och 
detaljplanens syfte och beskrivning. 

 Naturskyddsföreningen anser därför att tillåten nockhöjd ska minskas betydligt. 
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Dagvattenhantering 
Marken inom planområdet är idag inte hårdgjord och kan antas ha en god kapacitet för naturlig 
infiltration. Genomförande av planen kommer att medföra att större delen av området bebyggs eller blir 
hårdgjord, något som till viss del kompenseras av anläggningar för fördröjning och infiltration. Däremot 
kan planbeskrivningen inte troliggöra att flöden och föroreningsgrad minskar vid genomförandet jämfört 
med nuläget och det är därför missvisande att påstå att ”planens genomförande bedöms [ - - - ] kunna 
bidra till arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormerna”. 

Naturskyddsföreningen anser att detaljplanen på ett tydligare sätt bör visa att de åtgärder som 
planeras för dagvattenhantering är tillräckliga för att kunna säkerställa att Norra 
Vaxholmsfjärden inte påverkas negativt så att vattenförekomsten inte uppnår eller riskerar att 
inte uppnå god ekologisk status. 

Spillvatten 
Reningsgraden för kväve var 9,5 % i Blynäsverket år 2017. Recipienten Norra Vaxholmsfjärden har 
måttlig och dess västra del Kodjupet otillfredsställande ekologisk status. Miljökvalitetsnormer med 
tidsfrist 2027 är satta till god ekologisk status, vilket på grund av eftersläpningseffekter innebär att 
kraftfulla åtgärder måste tas fram till ca 2021 för att normerna ska kunna uppfyllas. Varje nytt hushåll 
som ansluts till Blynäsverket kommer att på grund av den dåliga kvävereningen istället öka tillförseln av 
näringsämnen till recipienten vilket strider mot icke-försämringskravet (EU-domstolen C-461/13 samt 4 
kap 3 § vattenförvaltningsförordningen). 
Med anledning av detta bör kommunen, fram till en lösning av avloppsfrågan som inbegriper 
kväverening är genomförd, vänta med att ge tillstånd till nybyggnationer med anslutning till 
Blynäsverket. 

Naturskyddsföreningen anser att genomförandet av nybyggnationen på Kulan 6 bör vänta tills 
avloppsfrågan är löst. Detta kan möjliggöras genom att genomförandetiden utökas till maximalt 
15 år. 

Behovsbedömning 
Den behovsbedömning som redovisas i planbeskrivningen lider av en brist som är vanligt förekommande 
i kommunens plandokument, nämligen en mycket oklar beskrivning av mot vad jämförelser görs. I 
denna plan finns ett nollalternativ, som beskrivs på följande sätt: 
”Om detaljplanen inte genomförs medför det att färre bostäder på Vaxön tillkommer samt att 
framkomna positiva miljöeffekter uteblir, exempelvis i form av en bättre dagvattenhantering och 
robustare klimatsystem. Negativa miljöeffekter av nollalternativet innebär bland annat att förbättrad 
kvalitet på befintliga grönytor inte säkerställs samt att antalet bostäder inte uppfyller 
bostadsförsörjningsprogrammet.” 

De positiva miljöeffekter som nämns verkar dock egentligen vara kompensationsåtgärder för de 
negativa effekter som nybyggnationen för med sig, och alltså något som inte kommer att inträffa i ett 
nollalternativ. Eller menar kommunen att ”nollalternativet” är en bebyggelse på aktuell plats utan 
kompensationsåtgärder? Dessutom är det mycket oklart vilka åtgärder i planen som kommer att 
resultera i ”ett robustare klimatsystem i tät bebyggelse”. Att antalet bostäder inte uppfyller 
bostadsförsörjnings-programmet må vara en negativ följd av ett nollalternativ, men det är knappast en 
miljöeffekt. 

 Naturskyddsföreningen delar egentligen bedömningen att planen, om tillräckliga 
kompensationsåtgärder genomförs, inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan men hävdar att 
positiva och negativa effekter måste redovisas på ett ärligt och transparent sätt. 
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Problemet med att definiera ett nollalternativ som innebär utebliven bebyggelse är att de 
personer som kunde ha bosatt sig i den nya bebyggelsen då kommer att bosätta sig på andra platser och 
på så sätt orsaka miljöpåverkan där istället. Ett mer realistiskt nollalternativ skulle därför kunna vara att 
jämföra med en teoretisk ”normalbostad” för den avsedda målgruppen, belägen på en jämförbar plats 
inom ett definierat geografiskt område, till exempel regionen Stockholm Nordost. På det sättet skulle 
det bli enklare att få en tydlig bild av huruvida olika aspekter av nybyggnationen får negativa eller 
positiva miljöeffekter. 

För en plan som kan antas innebära betydande miljöpåverkan skall enligt 4 kap. 34 § Plan- och 
bygglagen (2010:900) en strategisk miljöbedömning göras och en MKB tas fram. En undersökning 
genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, där undersökningen är en analys som leder fram till ställningstagandet om en strategisk 
miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram för en plan eller 
ej. Om till exempel planens genomförande kan medföra förändringar i ytvattenkvalitet, ökade utsläpp av 
näringsämnen och/eller att fastställda miljökvalitetsnormer inte uppnås genomförande av detaljplanen 
kan medföra risk för betydande miljöpåverkan enligt MB 6:11. En miljöbedömning enligt MB 6:11-6:18 
kan därmed vara aktuellt. 

 Naturskyddsföreningen anser att för att säkerställa att behovsbedömning är i linje med övriga 
kommuner i länet bör en checklista med aktuella lagrum användas (till exempel i linje med Ekerö 
kommun). 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/pbl-kompetens/tidigare-pbl-satsningar/stod-
till-nationella-utvecklingsprojekt/hitta-projekt/utveckling-av-behovsbedomning-utifran-nya-pbl/

SBF:s kommentar
Byggnadshöjder/hushöjder
Se svar nr S 11, till Vänsterpartiet.

Dagvattenhantering
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att flöden och föroreningar ut från planområdet kommer minska 
efter planens genomförande med föreskriven dagvattenhantering. Texten i planbeskrivningen 
beträffande flöden och föroreningar, stödjer sig i dagvattenutredningen som visar att dessa förbättras 
efter planens genomförande. Det beror framförallt på att föroreningar och flöden från befintliga hus 
inte har någon dagvattenhantering. Flöden och föroreningar rinner idag ner till aktuellt planområdet och 
orenat vidare ner i befintliga dagvattenledningar i gatan. 

 

199

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/pbl-kompetens/tidigare-pbl-satsningar/stod-till-nationella-utvecklingsprojekt/hitta-projekt/utveckling-av-behovsbedomning-utifran-nya-pbl/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/pbl-kompetens/tidigare-pbl-satsningar/stod-till-nationella-utvecklingsprojekt/hitta-projekt/utveckling-av-behovsbedomning-utifran-nya-pbl/


 Samrådsredogörelse 
2019-05-31

Änr 2017/86.214
24 av 33

Utdrag ur Dagvattenutredning, WSP, 2018. Sid 16. Dagvattenutredningen i sin helhet finns att läsa som 
en bilaga till plan- och genomförandebeskrivningen.

Se även svar om Hårdgörning av mark nr S 12, till Företagarna i Vaxholm och svar nr S 10 till 
Roslagsvatten.

Spillvatten och reningsverkets kapacitet
Blynäs reningsverk klarar den ökade belastningen från planerade projekt. Reningsverket har tillstånd och 
kapacitet att ta emot 8000 pe, personekvivalenter. Idag är ca 5000 per anslutna. Generellt har inga krav 
ställts på kväverening för avloppsreningsverk med tillstånd för anslutning av <10 000 pe, undantag finns 
om tillståndsmyndigheten bedömer att det finns särskilda skäl. Weserdomen, eller icke-
försämringsförbudet, kan sannolikt inte tolkas som att den gäller befintliga verksamheter som inte 
medför ett ökat utsläpp eller en ökad påverkan, och begreppet ökad påverkan bör ställas i relation till 
det tillstånd som Blynäs innehar, inte dagens belastning. Det är även osäkert om Weserdomens 
slutsatser om icke-försämringsförbudet ska tolkas så att den även gäller verksamheter som medför ett 
utökat utsläpp av näringsämnen. Mer information finns att läsa i Svenskt Vattens utredning Hur ska EU-
domstolens dom i mål  C-461/13 (Weserdomen) tolkas och vad får den för betydelse? 

Behovsbedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen har ändrat mallen för behovsbedömningen. Behovsbedömningen finns 
sammanfattad i planbeskrivningen, samt i sin helhet som en bilaga till planhandlingarna. 

S 17. Bygglov och GIS-enheten Vaxholms stad: 
Bygglov- och GIS-enheten förslår att följande synpunkter lämnas: 

Fastighetsreglering 
Förslaget saknar fastighetsreglerande bestämmelser. På sidan 6 i planbeskrivningen hänvisas till att 
gällande tomtindelning/fastighetsplan upphävs i och med en ny detaljplan. I 
genomförandebeskrivningen framgår åter att tomtindelningen upphör att gälla inom planområdet och 
vidare hänvisas till åtgärder som utförs av lantmäterimyndigheten "såsom avstyckning" samt avgift för 
detta. Detta kan tydas som att fastigheten ska kunna styckas. Om fastigheten avses kunna styckas eller 
fastighetsregleras på något sätt bör detta framgå av detaljplanekartan vilket det inte gör idag. Om 
fastigheten däremot inte ska kunna styckas ytterligare bör även detta framgå av detaljplanens 
bestämmelser. Oavsett önskan gällande planens fastighetsbildning bör fastighetsreglerande 
bestämmelser tillföras detaljplanen. Om 3D-fastighetsbildning inte ska tillåtas måste detta regleras. 

Parkering 
Det framgår att parkering planeras i första hand inomhus under mark. För de boende är detta en rimlig 
lösning. Dock ger förslaget till detaljplan möjlighet till centrumändamål i delar av byggnaden. Parkering 
för besökande till detta blivande ändamål saknas. Planering för denna parkering saknas inom 
planområdet och det är inte rimligt att tänka sig denna parkering i parkeringsgaraget. Det framgår inte 
heller att avsaknaden av dessa parkeringar inom planområdet skulle ha en påverkan utanför 
planområdet. 
Vidare reglerar inte Vaxholms parkeringsnorm parkeringsplatser i relation till ljus BTA utan bara till BTA. 
Om ljus BTA ska användas för beräkning av parkeringsplatser bör det framgå att det är ett avsteg, om än 
näst intill språkligt, från den gällande parkeringsnormen. Parkeringsnormen reglerar också olika antal 
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parkeringsplatser per 1000 BTA beroende på om ändamålet är boende eller till exempel verksamhet för 
handel. 

Lekplats 
Planförslaget innebär ingen utpekad lekyta för barn. Om denna avses samordnas med de befintliga 
flerbostadshusens lekytor inom området innebär det att lekyta ska beredas utanför planområdet och på 
en annan fastighet än den för planen aktuella. Även om det i detta skede av planarbetet är planerat att 
det är samma ägare för Kulan 6 som för omkringliggande fastigheter är detta inte givet för framtiden. 

SBF:s kommentar
Fastighetsreglering 
Planområdet ska inte delas på flera fastigheter. Planhandlingarna är justerade i samråd med 
bygglovsenheten och exploateringsenheten.

Plankartan kompletteras under Administrativa bestämmelser " Planområdet ska utgöra en fastighet ". 
(PBL 4 kap 18 § andra stycket 1)
Planbeskrivningen kompletteras under Fastighetsbildning med "Planområdet ska utgöra en fastighet" 
sid 24 och sid 6

Parkering och centrumändamål
Planen medger centrumändamål i bottenvåningen. Framför allt för att möjliggöra en levande stad och 
bidra till en flexibilitet i planen över tid men också för att knyta an till intilliggande bostadshus inom 
Kvarteret Kulan som också har lokaler i bottenvåningen. 

Planhandlingarna ändras till verksamhet C icke besökstät. Två öronmärkta besöksplatser redovisas som 
illustration.

Parkeringspåverkan utanför planområdet beskrivs under rubriken Konsekvenser av planens 
genomförande i plan-och genomförandebeskrivningen. 
Se även svar nr S11 till Vänsterpartiet.

Parkering och ljus BTA 
Den BTA som bör inräknas i parkeringsnormen för att beräkna behov av parkeringsplatser ska endast 
räkna yta som genererar ett behov. Parkeringsyta i garage under mark genererar inte i sig behov av 
ytterligare parkering. Texten i planbeskrivningen är justerad. 
Se även svar nr S 11, till Vänsterpartiet.

Lekplats - friyta för lek och utevistelse
Se svar nr S12, till Företagarna i Vaxholm samt svar nr S 22 till boende Kulan 2.

S 18. Luftfartsverket, (LFV)

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot förslaget till detaljplan. 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny 
prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning 
etableras i hindrets närhet. 
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Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och övervakning (Communication, 
Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 
”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring 
och tågdrift”, Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och från flygplatser, samt 
om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid 
tillfrågas som sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats avses att etableringen 
hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och 
står för ”Minimum Sector Altitude”.

SBF:s kommentar 
Planområdet ligger ca 40 km från Arlanda flygplats. Vi har kontaktat berörd flygplats och fått svar. Se 
nedan svar nr S19.

S 19. Swedavia Stockholm Arlanda Airport

Swedavia Stockholm Arlanda Airport har tagit del av föreslagen detaljplan. Med den position och 
angiven höjd som anges i plankartan föreligger ingen påverkan på procedurer eller hinderytor för 
Arlanda flygplats och vi har därmed inget att erinra.
Dock har vi inte fått ta del av någon hinderanalys, vilken kan genera en justering av detta yttrande.

Flygplatsen vill påminna om krav på att en flyghinderanalys i samband med planering av objekt med en 
höjd över 20 m.
Anmälan skall göras till LFV http://lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/flyghinderanalys
 
Flygplatsen vill även påminna om nedanstående i samband med uppförandet av högre objekt:
 
Flyghinderanmälan
Enligt Luftfartslagen SFS (2010:500 6 kap 23§) ska en flyghinderanmälan skickas in före uppförandet av 
ett högt objekt. 
Anmälan skall göras till Försvarsmakten senast fyra veckor innan objektet når en höjd av 20 m (45 m 
inom sammanhållen bebyggelse) och därmed kan utgöra fara för flygsäkerheten. Blankett och 
ytterligare information finns på Försvarsmaktens hemsida: 
http://www.forsvarsmakten.se/sv/om-myndigheten/tillstand/flyghinderanmalan/
 
Hindermarkering av föremål
Föremål med en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan ska hindermarkeras enligt 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, TSFS 2010:155 (ändrad genom TSFS 2013:9 och TSFS 
2016:95). Det behövs inget beslut från Transportstyrelsen för att uppföra föremålet. Transportstyrelsen 
kan medge undantag från gällande föreskrifter. Om ni vill utföra hindermarkeringen på annat sätt, kan ni 
ansöka om medgivande om undantag enligt 40§.
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SBF:s kommentar 
Planområdet ligger ca 40 km från Arlanda flygplats. Byggnadshöjden för den planerade bebyggelsen 
understiger 20 meter. Den nya byggrätten ligger i en lågpunkt mellan två bergknallar och de befintliga 
flerfamiljshusen inom kvarteret ligger på höjderna runt om. Vi har gjort bedömningen att någon 
flyghinderanalys inte behöver tas fram. Vi vill gärna att ni yttrar er om detta så vi kan ta fram eventuell 
CNS-analys och/eller flyghinder analys till nästa skede.

Synpunkter från fastighetsägare, boende och övriga

S 20. Boende Eriksövägen 23, Kulan 2:

Jag och min familj bor på Eriksövägen 23 i kulan. Ni har skickat ett förslag om att bygga ett nytt 
lägenhetshus framför Eriksövägen 23. Jag och min familj vill inte detta då det skymmer våran fina utsikt 
och det skymmer solen. Utrymmet mellan lägenheterna kommer att bli mycket mindre vilket kommer 
leda till att vi kommer att känna oss instängda. Vi vill inte att ni bygger ett hus där eftersom att vi inte 
kommer att få några positiva konsekvenser ifrån det. 
Vi i detta område klagar på detta och vi har röstat emot att Vaxholm ska förändras. Vi vill inte att det ska 
bli mer bygg och absolut inte utanför vårat hem. 
 
SBF:s kommentar.
Dagsljus och utsikt
Se svar nr S 11, Vänsterpartiet.

Solvärden och skugga 
Se svar nr S 11, Vänsterpartiet.

S 21. Boende Kustjägargränd 5: 
Samma yttrande som S 22.

S 22. Boende Kulan 2, Idrottsvägen 2B:
Detaljplanen föreslår att utökad bebyggelse på grönområdens bekostnad.

Vaxholm är en grön stad och den är fin med sina gröna områden. Det är en av de största anledningarna 
att man vill flytta hit, nämligen att vara borta från storstadens betong.  Om man fortsätter avveckla 
grönskan och öka befolkningstäthet genom att bygga 7 våning-hus, blir Vaxholm inte en attraktiv 
kommun framöver. Vaxholm är väldigt långt från Stockholm. Det finns många betongstadsdelar nära till 
Stockholm, och med bättre kollektivtrafik förbindelser än Vaxholm.

Om jag kommer ihåg rätt, föreslog gamla planen att bygga mellan Stockholmsvägen och Eriksövägen 
(sida 7). Jag tror att det menades att det kunde byggas på parkeringsområde som står tom hela tiden. 
Det finns nästan aldrig några bilar som parkeras där.

Jag tror att ”Dp 418 - Kulan 6” är inte en bra plan för Vaxholm om det ska innebära avverkning av gamla 
träd och en stor grönyta. Planen innebär att hällmark förstöras och träd (förmodligen tall eller tallar) 
måste avverkas. Med tanke på att i Sverige kan tallen nå en ålder på åtminstone 550 år, låter en sådan 
avverkning som ett mord.
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Ni också nämner att “den nya byggnaden kommer samtidigt att skugga och förändra utsikten för 
befintliga bostäder. Framförallt skuggas det befintliga huset öster och norr om planområdet under sen 
eftermiddag.” Jag behöver inte addera nånting annat och de som bor i husen kanske lämnar sina egna 
synpunkter. 

Jag tror att man bör söka möjligheter eller dispenser för att bygga på den tomma parkerings område 
istället inne i gröna område. Det blir mycket klockare beslut både för kommunen och bostadsbolagen 
som vill skapa attraktiva bostadsområden.

SBF:s kommentar
Behovsbedömning – bedömning av påverkan på miljön
Sammantagen bedömning av naturvärden, träd mm
Se svar nr S 16. till Naturskyddsföreningen samt Behovsbedömningen som är bifogad som en bilaga till 
planhandlingarna. Se nedan.

Byggnation på tom parkering
Synpunkten om att bygga på parkeringen på Kulan 5 väster om aktuellt planområde är relevant. Vi 
utredde området i ett tidigt skede i samband med att riskutredningen togs fram. På grund av 
parkeringens närhet till Stockholmsvägen/väg 274, som är en primär transportled för farligt gods, har vi 
gjort bedömningen att detta läge inte möjligt. Närheten till vägen gör att bostäder inte är möjliga med 
hänsyn till risker för människors hälsa eller miljö. 

Park och grönområden för de boende
Vi har gjort bedömningen att planerad bebyggelse är möjlig inom fastighet Kulan 6. Den befintliga 
gården är stor och de befintliga flerbostadshusen kommer ha fortsatt stora ytor med varierad växtlighet, 
sittplatser, lekplatser och grillplatser, även efter ett genomförande av denna plan. Dessutom finns det 
ett stort grönområde på Eriksö friluftsområde, 2,8 ha, ca 700 meter sydväst om kvarteret. Avståndet ner 
till parkstråket vid vattnet vid Blyviken är ca 200 meter.
Se även svar nr S12, till Företagarna i Vaxholm, samt svar nr S24 till boende Rådhusgatan 14.

Solvärden och skugga
Se svar nr S 11, Vänsterpartiet.

Dagsljus och utsikt
Se svar nr S 11, Vänsterpartiet.

Läs gärna om riskerna och behovsbedömningen för projektet Dp 418 Kulan 6, i Plan- och 
genomförandebeskrivningen, samt i bilagorna som tagits fram i samband med planarbetet. Alla bilagor 
och utredningar till planhandlingarna för Dp 418, Kulan 6, finns på Vaxholms stads hemsida:
https://www.vaxholm.se/externwebb-startsida/bygga-bo-och-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-
planarbeten/dp-418--kulan-6.html  

Under Relaterad information: 
Riskutredning
Behovsbedömning
mm
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S 23. Boende Sturevägen 8:
Att kommunstyrelsens planeringsutskott nu lägger fram ytterligare detaljplaneförslag är problematiskt. 
Under flera år har den tidigare kommunledningen kritiserats för sina icke önskade stadsbyggnadsplaner, 
förslag, samrådsmetodik, beslut och kontrakt. 

Medborgarnas irritationer och protester har framförts på många sätt. En folkomröstning avseende 
rivning och nybygge på Norrbergsskolans område visade att majoriteten av befolkningen vill annorlunda 
än kommunledningen. Frågan påverkade valresultatet vid årets kommunalval och den gamla 
majoriteten förlorade sin position. 

Den tidigare kommunledningen arbetar nu i ett övergångsskede. Med tanke på det underkännande som 
medborgarna gett den gamla maktkonstellationen, särskilt när det gäller stadsbyggnadskompetens, vore 
det rimligt att den avstår från att provocera med ytterligare detaljplaneförslag. 

Planförslag från gårdagens politiker och stadsbyggnadskontor accepteras helt enkelt inte. Förslag som 
lutar sig mot gällande, men missledande översiktsplan, kommer bara att skapa nya problem. Känsla för 
stadens särart, historia och kulturmiljö måste få betydelse i den framtida stadsbyggnaden. Även 
demokrati och medborgarinflytande måste renoveras. 

Sammanfattningsvis vill jag att rubricerade planförslag avbryts omgående.

SBF:s kommentar
Medborgarna väljer sina politiker. Stadsbyggnadsförvaltningen följer politikernas beslut. Därefter gör 
stadsbyggnadsförvaltningen avvägningar och bedömningar utifrån de utredningar som tas fram av 
sakkunniga inom respektive disciplin/område. Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att 
denna plan kan prövas.

S 24. Boende Rådhusgatan 14:

Synpunkter på Förslag till Detaljplan för Kulan 6 , Dp 418. 
Förslaget till detaljplan skall möjliggöra byggandet av bostadshus med cirka 50 lägenheter. Byggnaden 
skall placeras i det som idag är park och grönområde för boende i Kulan. Byggnaden tillåts ha en 
nockhöjd som är cirka 10 meter högra än intilliggande byggnader. I planbeskrivningen anges följande: ” 
Nockhöjder är satta så att de nya husen ska hålla sig inom samma skala som intilliggande bostadshus 
men samtidigt markera att de är ett nytt hus”. Ett hus som är två våningar, cirka 10 meter, högre än 
intilliggande hus kan inte anses vara inom samma skala. Det höga huset ger även mer skugga på 
befintliga hus på norra sidan om Eriksövägen. 
Vidare skrivs i planbeskrivningen: ”Den nya byggrätten innebär ett behov av ca 32 nya 
bilparkeringsplatser”. Något behov är inte utrett utan antalet parkeringsplatser är baserat kommunens 
parkeringsnorm. (9 bilplatser per 1000 m2 BTA.). Med planförslaget försvinner idag 6 stycken 
existerande parkeringsplatser och platser för besöksparkering finns inte medtaget. Ett rimligare 
antagande är att behovet är minimum en parkeringsplats per lägenhet. Om inte behovet av 
parkeringsplatser kan lösas inom planområdet kommer den idag redan ansträngda parkerings-
situationen på Blynäsvägen att förvärras. 
Ytterligare byggnation kommer att medföra ökande trafik. Planbeskrivningen hänvisar till den 
övergripande trafikutredningen för Vaxön (2014)att kapacitetsberäkningar i korsningen Eriksövägen/väg 
274 visar på en god framkomlighet nu och även efter den föreslagna bebyggelseutvecklingen på Vaxön. 
Någon kapacitetsberäkning för korsningen har inte gjorts. 
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Yrkande: Jag yrkar att förslaget till detaljplan för Kulan 6 läggs på is tills ytterligare utredning fastlagt 
att infrastruktur (inkl parkeringsfrågan, reningsverket m.m.) samt kommunal service som förskola, 
grundskola och äldreboende klarar av denna ökning av medborgare i kommunen. Om en ny detaljplan 
för Kulan 6 ska beredas ytterligare bör den invänta den nya Översiktsplanen, som kommunen ska 
arbeta med 2019. I så fall bör även miljöskäl och byggnadsantikvariska värden vägas in i detaljplanen, 
husen bör inte vara högre än befintlig bebyggelse, och negativa aspekter såsom skugga för befintlig 
byggnation bör undvikas så långt som möjligt.

SBF:s kommentar
Park och grönområden för de boende
Se svar nr S 12 till Företagarna i Vaxholm, svar nr S 17 till Bygglov och GIS-enheten Vaxholms stad, samt 
svar nr S 22 boende Kulan 2.

Hushöjd/byggnadshöjd/nockhöjd
Se svar nr S 11. till Vänsterpartiet.

Parkeringsplatser, parkeringsnorm samt besöksparkering
Se svar nr S 11, till Vänsterpartiet och svar nr S 17 till Bygglov och GIS enheten, samt svar nr S15 till 
Villaägarna i Vaxholm.

Trafik och kapacitet. 
Se svar nr S 9. till Trafikverket.

Infrastruktur
Det finns kapacitet för genomförande av planen med hänsyn till infrastrukturen.  Kapaciteten för el, tele, 
bredband/kanalisation, fjärrvärme, vatten, spillvatten, dagvatten, dagvattenanläggningar, brandvatten 
samt tillgänglighet och omhändertagande av avfall är utrett. Dessa frågor hanteras i planens 
genomförandedel och nätägare samt huvudmän för de allmänna verksamhetsområdena har genom 
samrådet fått möjlighet att yttra sig. Tillsammans har vi gjort de avväganden som bedömts vara mest 
lämpade för denna plan.
Se även svar nr S 11. till Vänsterpartiet.

Kapacitet reningsverk
Det finns kapacitet i Blynäs reningsverk för att ansluta planerade bostäder inom detaljplanen för Kulan 
6, Dp 418.
Se även svar nr S 16 till Naturskyddsföreningen.

Kapacitet kommunal service
Socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har delgetts information om denna plan.

Översiktsplanens aktualitet
Den 18 juni 2018 tog kommunfullmäktige beslut om översiktsplanens aktualitet. Vaxholms översiktsplan 
2030, bedöms vara i huvudsak aktuell. Till grund för bedömningen av översiktsplanens aktualitet ligger 
även en sammanfattande redogörelse med synpunkter från länsstyrelsen. 
Se även svar nr S 9. till Trafikverket.

Miljöskäl – behovsbedömning
Se svar nr S 16. Naturskyddsföreningen, svar nr 22. boende Kulan 2, samt Behovsbedömningen som är 
bifogad som en bilaga till planhandlingarna.
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Kulturvärden - Byggnadsantikvariska värden
De antikvariska värdena är viktiga att värna om. En antikvarisk förundersökning togs fram i tidigt skede 
för att bevaka dessa frågor. Förundersökningen utfördes av antikvarisk sakkunnig. Undersökningen visar 
att de stora värdena i befintligt kvarter består i husens placering med hänsyn till befintlig topografi och 
berg i dagen, samt den stora gården. I bedömningen har konstaterats att den stora gården idag upplevs 
som flera rum och den nya byggrätten inkräktar inte på de naturliga rumssammanhangen utan kan bidra 
till att förstärka dessa. Undersökningen visar också att de inte behöver tas fram ytterligare utredningar.
Se även svar nr S 11. till Vänsterpartiet.

Skugga
Se svar nr S 11. till Vänsterpartiet.

S 25. Boende Fiskaregatan 22D:

Synpunkter på förslag till Detaljplan för Kulan 6

Bebyggelseform Jag utgår från att det planerad byggnad hyreslägenheter, vilket i sig är utmärkt. Har 
svårt att föreställa mig att de som har ekonomisk möjlighet att köpa en bostadsrättslägenhet inte 
kommer arr välja ett område som är så hopträngt och där den lilla grönmark som finns nu kommer att  
nästan helt bebyggas.

Husen  sägs harmoniera med befintlig bebyggelse, men den nya bebyggelsen är påtagligt högre än de 
befintliga husen och kommer att skugga nuvarande bebyggelse längs Eriksövägen.

De gröna områden som nu finns i Kulan kommer att avverkas och bebyggas förutom två träd som får stå 
kvar. 

Parkeringsplatser, hur har man tänkt där?

Besinning och tankeverksamhet behöver tillfogas planen

SBF:s kommentar
Hushöjd/byggnadshöjd/nockhöjd
Se svar nr S 11. till Vänsterpartiet.

Skugga
Se svar nr S 11. till Vänsterpartiet.

Park och grönområden för de boende
Se svar nr S 12 till Företagarna i Vaxholm, svar nr S 17 till Bygglov och GIS-enheten Vaxholms stad, samt 
svar nr S 22 boende Kulan 2.

Parkering
Se svar nr S 11, till Vänsterpartiet och svar nr S 17 till Bygglov och GIS enheten, samt svar nr S15 till 
Villaägarna i Vaxholm.
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S 26. Boende Norrbergsgatan 7:

Synpunkter på Förslag till Detaljplan för Kulan 6 , Dp 418.

Förslaget till detaljplan skall möjliggöra byggandet av bostadshus med cirka 50 lägenheter. Byggnaden 
skall placeras i det som idag är park och grönområde för boende i Kulan. Byggnaden tillåts ha en 
nockhöjd som är cirka 10 meter högra än intilliggande byggnader. 

I planbeskrivningen anges följande:

” Nockhöjder är satta så att de nya husen ska hålla sig inom samma skala som intilliggande bostadshus 
men samtidigt markera att de är ett nytt hus”

Ett hus som är två våningar, cirka 10 meter högre, än intilliggande hus kan inte anses vara inom samma 
skala. Det höga huset ger även mer skugga på befintliga hus på norra sidan om Eriksövägen.

Vidare skrivs i planbeskrivningen: ”Den nya byggrätten innebär ett behov av ca 32 nya 
bilparkeringsplatser”

Något behov är inte utrett utan antalet parkeringsplatser är baserat kommunens parkeringsnorm. (9 
bilplatser per 1000 m2 BTA.) Med planförslaget försvinner idag 6 stycken existerande parkeringsplatser 
och platser för besöksparkering finns inte medtaget. Ett rimligare antagande är att behovet är minimum 
en parkeringsplats per lägenhet. Om inte behovet av parkeringsplatser kan lösas inom planområdet 
kommer den idag redan ansträngda parkeringssituationen på Blynäsvägen att förvärras.

SBF:s kommentar
Solförhållanden och skugga på befintliga hus
Avståndet om ca 35 meter mellan det befintliga på norra sidan om Eriksövägen och det nya huset har 
bedömts som ett godtagbart avstånd.
Se även svar nr S 11. till Vänsterpartiet.

Dagsljus och utsikt 
Se svar nr S 11. till Vänsterpartiet.

Trafik och kapacitet. 
Se svar nr S 9. till Trafikverket.

Hushöjd/byggnadshöjd/nockhöjd
Se svar nr S 11. till Vänsterpartiet, samt svar nr S24 till boende Rådhusgatan 14.

Parkering och parkeringsbehov
Se svar nr S 11, till Vänsterpartiet och svar nr S 17 till Bygglov och GIS enheten, samt svar nr S15 till 
Villaägarna i Vaxholm.
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Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning
De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. Även 
allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en lämplig 
avvägning mellan olika intressen. 

Plankarta

 Reglering av användning, centrumverksamhet ska vara icke besökstät.
 Reglering av utformning, fasadmaterial i huvudsak av tegel, bottenvåning ska vara minst 4 meter 

hög.
 Reglering av parkering under mark.
 Reglering av utförande.
 Illustration av öronmärkt parkering för framtida mindre centrumverksamhet.
 Administrativa bestämmelser om fastighetens omfattning, samt gemensamhetsanläggningar.

Plan- och genomförandebeskrivning

Förtydliganden om:
 Infrastruktur, trafik och kapacitet, parkering, ledningar.
 Sociala värden med hänsyn till trygghet, barnperspektiv,  
 Kulturhistoriska värden med hänsyn till höjder, volymer, placering och material på den nya 

byggrätten. 
 Fastighetsrättsligt, gemensamhetsanläggningar.
 Förtydligande om avtal och ekonomiska frågor.
 Förtydliganden om tekniska anläggningar.
 Konsekvenser av planens genomförande.

Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S).
Alla, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen och framfört synpunkter, bedöms ha fått 
framförda synpunkter helt tillgodosedda.

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) 

Alla, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen och framfört synpunkter, bedöms ha fått 
framförda synpunkter helt tillgodosedda.

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 13 maj 2019

Anna Rhedin

Planarkitekt
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 156 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal 
för Ytterby 4:173 inom Dp 382, detaljplan för Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Fastighetsaktiebolaget Hultberg 
avseende marköverlåtelse samt exploatering inom detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och 
Överbyvägen) godkänns samt avtal tecknas.

Ärendebeskrivning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen. Detaljplan, DP 
382, syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär samt att 
området i framtiden ska kunna användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. 

Fastigheten Ytterby 4:173 föreslogs vid utställningen i mars 2014 för småindustri och centrumändamål. 
Inför antagandet av detaljplanen beslutade Kommunstyrelsen enligt §50/2014-06-12 att återremittera 
ärendet till planeringsutskottet. Under denna översyn av detaljplanen fördes diskussioner med 
fastighetsägarna till Ytterby 4:173 som medförde att fastigheten i efterföljande förslag till detaljplan 
erhöll ändrad markanvändning. Del av fastigheten söder om Överbyvägen föreslås till bostäder, 
centrum, vård samt skola och förskola. Resterande del av fastigheten föreslås som allmän plats lokalväg 
respektive kvartersmark för teknisk anläggning.  

I samband med denna markanvändningsändring av fastigheten Ytterby 4:173 tecknade kommunen ett 
intentionsavtal med fastighetsägarna under 2016. Intentionsavtalet anger avsikten med kommande 
fastighetsbildning samt ansvars- och kostnadsfördelning för kommande genomförande. Enligt 
intentionsavtalet ska ett exploateringsavtal tecknas i samband med att detaljplanen antas. Föreslaget 
exploateringsavtal utgör detta exploateringsavtal och ersätter i sin helhet det intentionsavtal som 
tidigare tecknats mellan parterna.

Exploateringsavtalet medför såväl direkt nytta som indirekt nytta då avtalet är en förutsättning för att 
detaljplanen för området ska kunna antas och få laga kraft. Genom föreslaget exploateringsavtal 
säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras samt att kostnadsansvaret 
klargörs för kommande utbyggnad. Via avtalet säkerställs nödvändig ledningsrätt, kostnadsansvar för 
marksanering till följd av markföroreningar, tillfällig nyttjanderätt samt behövliga avtalsservitut. 

Förslaget innebär vidare att exploatören senast inom ett år efter det att detaljplanen fått laga kraft åtar 
sig att avflytta den inom Ytterby 4:173 bedrivna näringsverksamheten för småindustri och som för 
närvarande bedrivs av Propellertjänst Resarö AB.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att föreslaget exploateringsavtal bidrar till att skapa en bättre miljö 
för samtliga åldersgrupper i samband med att befintlig småindustri avflyttas samt att tillgängligheten 
inom samt till och från detaljplaneområdet förbättras.

Ajournering kl. 20:00-20:05

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Sara Strandberg (V) yrkar avslag på planeringsutskottets beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till 
planeringsutskottets beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller planeringsutskottets beslutsförslag, i enlighet med ordförandens yrkande. 

Nej röstar: den som bifaller Sara Strandbergs (V) avslagsyrkande.

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Lars Lindgren (M), Adrian Brunkhorst (C), Michael Baumgarten (L), 
Tina Runhem (M), Per-Eric Grön (M) samt Malin Forsbrand (C).

Nej= Anna-Lena Nordén (WP), Peter Lindqvist (-), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt 
Sara Strandberg (V).

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 7 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller planeringsutskottets 
beslutsförslag.

Reservationer
Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
(bilaga 3 till protokollet). 

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 52
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Ytterby 4:173 inom 
Dp 382, detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och Överbyvägen), 2019-10-31
Exploateringsavtal för fastigheten Ytterby 4:173, 2019-10-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Beatrice Berglund, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-11-13

Änr KS 2018/77.250
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 52 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal 
för Ytterby 4:173 inom Dp 382, detaljplan för Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen)

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Fastighetsaktiebolaget Hultberg 
avseende marköverlåtelse samt exploatering inom detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och 
Överbyvägen) godkänns samt avtal tecknas.

Ärendebeskrivning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen. Detaljplan, DP 
382, syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär samt att 
området i framtiden ska kunna användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. 

Fastigheten Ytterby 4:173 föreslogs vid utställningen i mars 2014 för småindustri och centrumändamål. 
Inför antagandet av detaljplanen beslutade Kommunstyrelsen enligt §50/2014-06-12 att återremittera 
ärendet till planeringsutskottet. Under denna översyn av detaljplanen fördes diskussioner med 
fastighetsägarna till Ytterby 4:173 som medförde att fastigheten i efterföljande förslag till detaljplan 
erhöll ändrad markanvändning. Del av fastigheten söder om Överbyvägen föreslås till bostäder, 
centrum, vård samt skola och förskola. Resterande del av fastigheten föreslås som allmän plats lokalväg 
respektive kvartersmark för teknisk anläggning.  

I samband med denna markanvändningsändring av fastigheten Ytterby 4:173 tecknade kommunen ett 
intentionsavtal med fastighetsägarna under 2016. Intentionsavtalet anger avsikten med kommande 
fastighetsbildning samt ansvars- och kostnadsfördelning för kommande genomförande. Enligt 
intentionsavtalet ska ett exploateringsavtal tecknas i samband med att detaljplanen antas. Föreslaget 
exploateringsavtal utgör detta exploateringsavtal och ersätter i sin helhet det intentionsavtal som 
tidigare tecknats mellan parterna.

Exploateringsavtalet medför såväl direkt nytta som indirekt nytta då avtalet är en förutsättning för att 
detaljplanen för området ska kunna antas och få laga kraft. Genom föreslaget exploateringsavtal 
säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras samt att kostnadsansvaret 
klargörs för kommande utbyggnad. Via avtalet säkerställs nödvändig ledningsrätt, kostnadsansvar för 
marksanering till följd av markföroreningar, tillfällig nyttjanderätt samt behövliga avtalsservitut. 

Förslaget innebär vidare att exploatören senast inom ett år efter det att detaljplanen fått laga kraft åtar 
sig att avflytta den inom Ytterby 4:173 bedrivna näringsverksamheten för småindustri och som för 
närvarande bedrivs av Propellertjänst Resarö AB.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att föreslaget exploateringsavtal bidrar till att skapa en bättre miljö 
för samtliga åldersgrupper i samband med att befintlig småindustri avflyttas samt att tillgängligheten 
inom samt till och från detaljplaneområdet förbättras.

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

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Ytterby 4:173 inom 
Dp 382, detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och Överbyvägen), 2019-10-31

Exploateringsavtal för fastigheten Ytterby 4:173, 2019-10-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Beatrice Berglund, sbf
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Tjänsteutlåtande
2019-10-24

Änr KS 2018/77.250
1 av 4

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

Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för 
Ytterby 4:173 inom Dp 382, detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö 
mitt och Överbyvägen)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta:

Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Fastighetsaktiebolaget Hultberg 
avseende marköverlåtelse samt exploatering inom detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och 
Överbyvägen) godkänns samt avtal tecknas.

Sammanfattning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen. Detaljplan, DP 
382, syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär samt att 
området i framtiden ska kunna användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. 

Fastigheten Ytterby 4:173 föreslogs vid utställningen i mars 2014 för småindustri och centrumändamål. 
Inför antagandet av detaljplanen beslutade Kommunstyrelsen enligt §50/2014-06-12 att återremittera 
ärendet till planeringsutskottet. Under denna översyn av detaljplanen fördes diskussioner med 
fastighetsägarna till Ytterby 4:173 som medförde att fastigheten i efterföljande förslag till detaljplan 
erhöll ändrad markanvändning. Del av fastigheten söder om Överbyvägen föreslås till bostäder, 
centrum, vård samt skola och förskola. Resterande del av fastigheten föreslås som allmän plats lokalväg 
respektive kvartersmark för teknisk anläggning.  

I samband med denna markanvändningsändring av fastigheten Ytterby 4:173 tecknade kommunen ett 
intentionsavtal med fastighetsägarna under 2016. Intentionsavtalet anger avsikten med kommande 
fastighetsbildning samt ansvars- och kostnadsfördelning för kommande genomförande. Enligt 
intentionsavtalet ska ett exploateringsavtal tecknas i samband med att detaljplanen antas. Föreslaget 
exploateringsavtal utgör detta exploateringsavtal och ersätter i sin helhet det intentionsavtal som 
tidigare tecknats mellan parterna.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Beatrice Berglund
Exploateringsingenjör/projektledare
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Exploateringsavtalet medför såväl direkt nytta som indirekt nytta då avtalet är en förutsättning för att 
detaljplanen för området ska kunna antas och få laga kraft. Genom föreslaget exploateringsavtal 
säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras samt att kostnadsansvaret 
klargörs för kommande utbyggnad. Via avtalet säkerställs nödvändig ledningsrätt, kostnadsansvar för 
marksanering till följd av markföroreningar, tillfällig nyttjanderätt samt behövliga avtalsservitut. 

Förslaget innebär vidare att exploatören senast inom ett år efter det att detaljplanen fått laga kraft åtar 
sig att avflytta den inom Ytterby 4:173 bedrivna näringsverksamheten för småindustri och som för 
närvarande bedrivs av Propellertjänst Resarö AB.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att föreslaget exploateringsavtal bidrar till att skapa en bättre miljö 
för samtliga åldersgrupper i samband med att befintlig småindustri avflyttas samt att tillgängligheten 
inom samt till och från detaljplaneområdet förbättras.

Bakgrund
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen. 
Planuppdraget utvidgades därefter till att omfatta även bebyggelsen runt korsningen av Resarövägen 
och Överbyvägen. 

Enligt kommunens översiktsplan, Vaxholm 2030 (antagen den 16 december 2013) anges för Resarö mitt 
bl.a. att området ska detaljplaneläggas i syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen 
bebyggelsekaraktär, ny GC-väg längs Överbyvägen, förbättrad trafikmiljö och reglering av byggrätter 
samt möjlighet till ny bebyggelse väster om Resarö skola. Området kring Resarö mitt anges som 
strategiskt bra läge för utveckling av samhällsservice och verksamheter för boende på Resarö.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen, Dp 382, syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär 
och att reglera byggrätter och möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska 
kunna användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. I planen möjliggörs 
även viss tillbyggnad av befintlig livsmedelsbutik samt bekräftas och utökas pågående skol- och 
förskoleverksamhet. Vid Resarövägens korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen möjliggörs en 
cirkulationsplats samt längs norra sidan av Överbyvägen en gång- och cykelväg som ansluter mot 
befintlig gång- och cykelväg längs Överbyvägen och Resarövägen. I planen föreslås kommunen som 
huvudman för allmän plats.

Planförslaget togs upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförslaget till 
kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsen beslutade enligt §50/2014-06-12 att 
återremittera ärendet till planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats. Under denna 
översyn av detaljplanen fördes diskussioner med fastighetsägarna till Ytterby 4:173 som medförde att 
fastigheten i efterföljande förslag till detaljplan erhöll ändrad markanvändning. Del av fastigheten 
Ytterby 4:173 söder om Överbyvägen föreslås till bostäder, centrum, vård samt skola och förskola. 
Resterande del av fastigheten Ytterby 4:173 föreslås som allmän plats lokalväg respektive kvartersmark 
för teknisk anläggning.
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I samband med denna markanvändningsändring av fastigheten Ytterby 4:173 tecknade kommunen ett 
intentionsavtal med fastighetsägarna under 2016. Intentionsavtalet anger avsikten med kommande 
fastighetsbildning samt ansvars- och kostnadsfördelning för kommande genomförande. Enligt 
intentionsavtalet ska ett exploateringsavtal tecknas i samband med att detaljplanen antas. Föreslaget 
exploateringsavtal utgör detta exploateringsavtal och ersätter i sin helhet det intentionsavtal som 
tidigare tecknats mellan parterna. 

Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslaget exploateringsavtal medför såväl direkt nytta som 
indirekt nytta då avtalet är en förutsättning för att detaljplanen för området ska kunna antas och få laga 
kraft. Genom avtalet säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras samt att 
ansvarsförhållandet samt kostnadsansvaret tydliggörs för kommande utbyggnad. Via avtalet säkerställs 
nödvändig ledningsrätt, kostnadsansvar för marksanering till följd av markföroreningar, tillfällig 
nyttjanderätt samt behövliga avtalsservitut. Föreslaget exploateringsavtal medför också en förbättrad 
trafiksituation, med bättre allmän trafikföring av fordonstrafik inklusive förbättrade möjligheter att 
anordna gång- och cykelbana längs med Överbyvägen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser vidare att föreslaget exploateringsavtal bidrar till att skapa en bättre 
miljö för samtliga åldersgrupper i samband med att befintlig småindustri avflyttas samt att 
tillgängligheten förbättras inom samt till och från detaljplaneområdet genom förbättrad tillgänglighet till 
såväl förskola och skola som centrumverksamheter i området.

Måluppfyllelse
I och med att förslaget möjliggör att detaljplanen kan antas och få laga kraft bidrar förslaget indirekt till 
att kommunstyrelsens övergripande målområden livsmiljö, kvalitet och ekonomi beaktas, tillvaratas 
samt förbättras. Föreslaget exploateringsavtal medför i sig en förbättrad livsmiljö då befintlig 
småindustri ska avflyttas och istället ersättas med bostäder, skolverksamhet, vård eller 
centrumverksamhet. Tillsammans med markbytet, som möjliggör förbättrad trafiksituation för området, 
bidrar verksamhetsbytet till att säkerställa god kvalité av livsmiljön för alla åldrar.

Genom strategiskt markbyte utan ersättning annat än bytet av mark parterna emellan tillförsäkrar 
förvaltningen ett upprätthållande av en ekonomi i balans.

Finansiering
Avtalet innebär att föreslagen detaljplan för Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och Överbyvägen) kan antas 
och få laga kraft. Indirekt medför detta att kommunen via föreslagen detaljplan på kommunal mark kan 
erhålla markförsäljningsintäkter för bostäder. Dessa kommande markförsäljningsintäkter bedöms kunna 
finansiera genomförandet av alla de åtgärder som föreslås inom föreslagen allmän platsmark inklusive 
ny gång- och cykelväg längs norra sidan av Överbyvägen samt en ny cirkulationsplats vid Resarövägens 
korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen.

Förslagets konsekvenser
Förslaget innebär framförallt att föreslagen detaljplan för Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och 
Överbyvägen) kan antas och få laga kraft. Föreslagen detaljplan innebär att fastigheten Ytterby 4:173 får 
ändrad användning från dagens småindustri till att istället omfatta bostäder, centrum, vård, skola och 
förskola. Förslaget innebär vidare att exploatören senast inom ett år efter det att detaljplanen fått laga 
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kraft åtar sig att avflytta den inom Ytterby 4:173 bedrivna näringsverksamheten för småindustri och som 
för närvarande bedrivs av Propellertjänst Resarö AB.

Förslaget innebär vidare att exploatören och staden byter mark. Markbytet medför att staden får 
rådighet över vägområdet och de åtgärder inom föreslagen allmän platsmark, i form av exempelvis 
lokalväg och gång- och cykelväg, som föreslagen detaljplan möjliggör. Förslaget medför även att 
exploatören medger att Vaxholmsvatten AB även fortsättningsvis ges möjlighet att för all framtid 
bibehålla, förlägga, underhålla och förnya allmänna vatten- och spillvattenledningar som återfinns inom 
del av fastigheten Ytterby 4:173.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Ytterby 4:173 inom 
Dp 382, detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl. (Resarö mitt och Överbyvägen), 2019-10-31

Exploateringsavtal för fastigheten Ytterby 4:173, 2019-10-23

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Beatrice Berglund, sbf
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 157 Antagande-Dp 382, Detaljplan för Ytterby 4:686 mfl (Resarö mitt 
och Överbyvägen)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
 Planförslaget antas.

 Dp 382 ska vara finansierad med ett nettoöverskott om 12 mkr.

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

Ärendebeskrivning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen. 
Planuppdraget utvidgades därefter till att omfatta  även bebyggelsen runt korsningen av Resarövägen 
och Överbyvägen. 

Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, är den sjunde etappen i planläggningen av norra 
Resarö. Planområdet omfattar Överbyvägen i nordväst, området vid Resarö skola i väster, Resarövägen 
och området närmast Resarövägen i öster samt området vid livsmedelsbutiken och Lillvägen i norr.  
Delar av planområdet är idag obebyggt. Kommunen äger större delen av marken inom planområdet. 

Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att 
reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna 
användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. I planen möjliggörs även viss 
tillbyggnad av befintlig dagligvarubutik samt bekräftas och utökas pågående skol- och 
förskoleverksamhet. Vid Resarövägens korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen möjliggörs en 
cirkulationsplats samt längs norra sidan av Överbyvägen en gång- och cykelväg som ansluter mot 
befintlig gång- och cykelväg längs Överbyvägen och Resarövägen. I planen föreslås kommunen som 
huvudman för allmän plats. 

Enligt beslut i APU §10/2006-02-01 har församråd skett om skiss för ny bebyggelse. Församrådet ägde 
rum under tiden 20 februari – 12 april  2006. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild 
församrådsredogörelse. Församrådsmöte har även hållits den 8 mars 2006.

Ett förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 18 maj – 7 augusti 2009 enligt beslut i 
kommunstyrelsen §29/2009-04-02. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild 
samrådsredogörelse. Ett samrådsmöte har hållits den 8 juni 2009. I enlighet med kommunstyrelsens 
planeringsutskotts beslut §11/2014-02-20 har förslaget till detaljplan varit utställd. Utställning nr 1 
genomfördes under tiden den 3 mars – 31 mars 2014. Inkomna synpunkter och ändringar av 
planförslaget framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2014-05-26. 

Planförslaget togs upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförslaget till 
kommunfullmäktige för antagande med undantag för del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och
-4: 601. Kommunstyrelsen beslutade enligt §50/ 2014-06-12 att återremittera ärendet till 
planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats. 

Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget framgår av utlåtandet efter den första utställningen, 
daterat 2014-05-26. I ett tillägg till detta utlåtande efter den första utställningen, daterat 2017-10-18, 
framgår de ändringar som utförts efter 2014-06-12. 
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut § 41/2017-10-18 har planförslaget ställts ut 
en andra gång under tiden den 22 november- 19 december 2017. Inkomna synpunkter och ändringar 
som utförts efter utställning nr 2 framgår av utlåtandet efter den andra utställningen, daterat 2018-05-
23. De ändringar som utförts framgår på s. 76-78. 

Kommunstyrelsen godkände enligt § 68/ 2018-06-07, utlåtandet efter den andra utställningen och 
föreslog kommunfullmäktige att anta planförslaget. Förslaget till detaljplan för Resarö mitt 
återremitterades därefter av kommunfullmäktige den 18 juni 2018 med begäran om nya utställningar 
och att en prövning ska ske av effekterna av en uppdelning av planen i två delar.

Den fortsatta processen för detaljplanen för Resarö mitt behandlades den § 105/ 2019-09-12 i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterade då till protokollet att förvaltningen som ett led i 
behandlingen av återremissen av Resarö mitt gör bedömningen att fördelarna med att gå fram med en 
hel plan är så starka att planen ej bör delas.

I ett tillägg till utlåtandet efter den andra utställningen, daterat 2019-10-23, anges de förändringar av 
planförslaget som utförts efter behandlingen i kommunstyrelsen den 7 juni och återremissen i 
kommunfullmäktige den 18 juni 2018. De ändringar som föreslås har inte bedömts vara obetydliga 
därför har berörda av ändringarna underrättats och fått möjlighet att yttra sig. Inkomna yttranden i 
samband med underrättelsen och föreslagna ändringar efter återremissen i KF i juni 2018 framgår av 
detta tillägg till utlåtande efter den andra utställningen. De ändringar som föreslås anges på s. 3-4. 

Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i kommunens översiktsplan 2030 och fördjupad 
översiktsplan för Resarö (antagen 1993-09-27). Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära 
någon betydande miljöpåverkan som kräver en miljökonsekvensbeskrivning. 

Planarbetet finansieras genom planavgift i samband med att bygglov söks.

Yrkanden
Anders Garstål (S) yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

Michael Baumgarten (L) yrkar på ett tillägg till planeringsutskottets beslutsförslag om att Dp 382 
ska vara finansierad med ett nettoöverskott om 12 mkr.

Sara Strandberg (V) yrkar avslag på planeringsutskottets beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer först proposition på Anders Garståls (S) yrkande och Sara Strandbergs (V) 
avslagsyrkande och finner bifall till Anders Garståls (S) yrkande i enlighet med planeringsutskottets 
beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller planeringsutskottets beslutsförslag i enlighet med 
Anders Garståls (S) yrkande. 
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Kommunstyrelsen

……………………….
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..……………………..
Justerare

Nej röstar: den som avslår planeringsutskottets beslutsförslag i enlighet med 
Sara Strandbergs (V) yrkande. 

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Adrian Brunkhorst (C), Michael Baumgarten samt Malin Forsbrand (C).

Nej= Anna-Lena Nordén (WP), Peter Lindqvist (-), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt 
Sara Strandberg (V).

Avstår= Lars Lindgren (M), Tina Runhem (M) samt Per-Eric Grön (M).

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 4 ja-röster mot 4 nej-röster samt 3 som avstår bifaller 
planeringsutskottets beslutsförslag med ordförandens utslagsröst.

Ordföranden konstaterar att Michael Baumgartens (L) tilläggsyrkande kvarstår och frågar om 
kommunstyrelsen bifaller tilläggsyrkandet. 

Ordföranden finner bifall till Michael Baumgartens (L) tilläggsyrkande.

Reservationer
Sara Strandberg (V) och Peter Lindqvist (-) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för Sara 
Strandbergs (V) yrkande (bilaga 4 till protokollet). 

Anna-Lena Nordén (WP) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga 5 till protokollet).

Handlingar
1. Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 53
2. Tjänsteutlåtande, 2019-11-01
3. Plankarta för Resarö mitt, Dp 382,  2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18, rev 2018-05-23, 

rev 2019-10-23, del 1 och del 2
4. Planbeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18 , rev 2018-

05-23, rev 2019-10-23
5. Genomförandebeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-

18, rev. 2018-05-23, rev 2019-10-23
6. Tillägg till utlåtande efter utställning nr 2, 2019-10-23
7. Utlåtande efter utställning nr 2, 2018-05-23
8. Tillägg till utlåtande efter utställning nr 1,  2017-10-18 
9. Utlåtande efter utställning nr 1, 2014-05-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Paula Sund, sbf
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……………………….
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..……………………..
Justerare

§ 53 Antagande-Dp 382, Detaljplan för Ytterby 4:686 mfl (Resarö mitt 
och Överbyvägen)

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut
Tillägg till utlåtande efter utställning nummer 2 godkänns.

Noteras till protokollet att Lars Lindgren (M) samt Tina Runhem (M) inte deltar i beslutet.

Kommunstyrelsen planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Planförslaget antas.

Noteras till protokollet att Lars Lindgren (M) samt Tina Runhem (M) inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen. 
Planuppdraget utvidgades därefter till att omfatta  även bebyggelsen runt korsningen av Resarövägen 
och Överbyvägen. 

Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, är den sjunde etappen i planläggningen av norra 
Resarö. Planområdet omfattar Överbyvägen i nordväst, området vid Resarö skola i väster, Resarövägen 
och området närmast Resarövägen i öster samt området vid livsmedelsbutiken och Lillvägen i norr.  
Delar av planområdet är idag obebyggt. Kommunen äger större delen av marken inom planområdet. 

Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att 
reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna 
användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. I planen möjliggörs även viss 
tillbyggnad av befintlig dagligvarubutik samt bekräftas och utökas pågående skol- och 
förskoleverksamhet. Vid Resarövägens korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen möjliggörs en 
cirkulationsplats samt längs norra sidan av Överbyvägen en gång- och cykelväg som ansluter mot 
befintlig gång- och cykelväg längs Överbyvägen och Resarövägen. I planen föreslås kommunen som 
huvudman för allmän plats. 

Enligt beslut i APU §10/2006-02-01 har församråd skett om skiss för ny bebyggelse. Församrådet ägde 
rum under tiden 20 februari – 12 april  2006. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild 
församrådsredogörelse. Församrådsmöte har även hållits den 8 mars 2006.

Ett förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 18 maj – 7 augusti 2009 enligt beslut i 
kommunstyrelsen §29/2009-04-02. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild 
samrådsredogörelse. Ett samrådsmöte har hållits den 8 juni 2009. I enlighet med kommunstyrelsens 
planeringsutskotts beslut §11/2014-02-20 har förslaget till detaljplan varit utställd. Utställning nr 1 
genomfördes under tiden den 3 mars – 31 mars 2014. Inkomna synpunkter och ändringar av 
planförslaget framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2014-05-26. 

Planförslaget togs upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförslaget till 
kommunfullmäktige för antagande med undantag för del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och
-4: 601. Kommunstyrelsen beslutade enligt §50/ 2014-06-12 att återremittera ärendet till 
planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats. 
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Kommunstyrelsens planeringsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget framgår av utlåtandet efter den första utställningen, 
daterat 2014-05-26. I ett tillägg till detta utlåtande efter den första utställningen, daterat 2017-10-18, 
framgår de ändringar som utförts efter 2014-06-12. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut § 41/2017-10-18 har planförslaget ställts ut 
en andra gång under tiden den 22 november- 19 december 2017. Inkomna synpunkter och ändringar 
som utförts efter utställning nr 2 framgår av utlåtandet efter den andra utställningen, daterat 2018-05-
23. De ändringar som utförts framgår på s. 76-78. 

Kommunstyrelsen godkände enligt § 68/ 2018-06-07, utlåtandet efter den andra utställningen och 
föreslog kommunfullmäktige att anta planförslaget. Förslaget till detaljplan för Resarö mitt 
återremitterades därefter av kommunfullmäktige den 18 juni 2018 med begäran om nya utställningar 
och att en prövning ska ske av effekterna av en uppdelning av planen i två delar.

Den fortsatta processen för detaljplanen för Resarö mitt behandlades den § 105/ 2019-09-12 i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterade då till protokollet att förvaltningen som ett led i 
behandlingen av återremissen av Resarö mitt gör bedömningen att fördelarna med att gå fram med en 
hel plan är så starka att planen ej bör delas.

I ett tillägg till utlåtandet efter den andra utställningen, daterat 2019-10-23, anges de förändringar av 
planförslaget som utförts efter behandlingen i kommunstyrelsen den 7 juni och återremissen i 
kommunfullmäktige den 18 juni 2018. De ändringar som föreslås har inte bedömts vara obetydliga 
därför har berörda av ändringarna underrättats och fått möjlighet att yttra sig. Inkomna yttranden i 
samband med underrättelsen och föreslagna ändringar efter återremissen i KF i juni 2018 framgår av 
detta tillägg till utlåtande efter den andra utställningen. De ändringar som föreslås anges på s. 3-4. 

Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i kommunens översiktsplan 2030 och fördjupad 
översiktsplan för Resarö (antagen 1993-09-27). Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära 
någon betydande miljöpåverkan som kräver en miljökonsekvensbeskrivning. 

Planarbetet finansieras genom planavgift i samband med att bygglov söks.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag om att planeringsutskottet ska besluta att 
tillägg till utlåtande efter utställning nummer 2 godkänns.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Vidare yrkar ordföranden bifall till förvaltningens beslutsförslag där planeringsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att anta planförslaget.

Anna-Lena Nordén (WP) yrkar avslag på ordförandens yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till 
förvaltningens beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 
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Kommunstyrelsens planeringsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av planeringsutskottet:

Ja röstar: den som bifaller förvaltningens förslag. 

Nej röstar: den som bifaller Anna-Lena Nordéns (WP) avslagsyrkande.

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Jan Reuterdahl (L) samt Malin Forsbrand (C).

Nej= Anna-Lena Nordén (WP) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP).

Avstår= Lars Lindgren (M) samt Tina Runhem (M).

Ordföranden finner att planeringsutskottet med 3 ja-röster mot 2 nej-röster samt 2 som avstår, bifaller 
förvaltningens beslutsförslag

Handlingar
1. Tjänsteutlåtande, 2019-11-01
2. Plankarta för Resarö mitt, Dp 382,  2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18, rev 2018-05-23, 

rev 2019-10-23, del 1 och del 2
3. Planbeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18 , rev 2018-

05-23, rev 2019-10-23
4. Genomförandebeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-

18, rev. 2018-05-23, rev 2019-10-23
5. Tillägg till utlåtande efter utställning nr 2, 2019-10-23
6. Utlåtande efter utställning nr 2, 2018-05-23
7. Tillägg till utlåtande efter utställning nr 1,  2017-10-18 
8. Utlåtande efter utställning nr 1, 2014-05-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Paula Sund, sbf
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Antagande - Dp 382, detaljplan för Resarö mitt, Vaxholms stad

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar: 

Tillägg till utlåtande efter utställning nummer 2 godkänns.

Kommunstyrelsen planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

Planförslaget antas.

Sammanfattning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen. 
Planuppdraget utvidgades därefter till att omfatta  även bebyggelsen runt korsningen av Resarövägen 
och Överbyvägen. 

Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, är den sjunde etappen i planläggningen av norra 
Resarö. Planområdet omfattar Överbyvägen i nordväst, området vid Resarö skola i väster, Resarövägen 
och området närmast Resarövägen i öster samt området vid livsmedelsbutiken och Lillvägen i norr.  
Delar av planområdet är idag obebyggt. Kommunen äger större delen av marken inom planområdet. 

Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att 
reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna 
användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. I planen möjliggörs även viss 
tillbyggnad av befintlig dagligvarubutik samt bekräftas och utökas pågående skol- och 
förskoleverksamhet. Vid Resarövägens korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen möjliggörs en 
cirkulationsplats samt längs norra sidan av Överbyvägen en gång- och cykelväg som ansluter mot 
befintlig gång- och cykelväg längs Överbyvägen och Resarövägen. I planen föreslås kommunen som 
huvudman för allmän plats. 

Enligt beslut i APU §10/2006-02-01 har församråd skett om skiss för ny bebyggelse. Församrådet ägde 
rum under tiden 20 februari – 12 april  2006. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild 
församrådsredogörelse. Församrådsmöte har även hållits den 8 mars 2006.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Paula Sund
Planarkitekt
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Ett förslag till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 18 maj – 7 augusti 2009 enligt beslut i 
kommunstyrelsen §29/2009-04-02. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild 
samrådsredogörelse. Ett samrådsmöte har hållits den 8 juni 2009. I enlighet med kommunstyrelsens 
planeringsutskotts beslut §11/2014-02-20 har förslaget till detaljplan varit utställd. Utställning nr 1 
genomfördes under tiden den 3 mars – 31 mars 2014. Inkomna synpunkter och ändringar av 
planförslaget framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2014-05-26. 

Planförslaget togs upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförslaget till 
kommunfullmäktige för antagande med undantag för del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och
-4: 601. Kommunstyrelsen beslutade enligt §50/ 2014-06-12 att återremittera ärendet till 
planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats. 

Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget framgår av utlåtandet efter den första utställningen, 
daterat 2014-05-26. I ett tillägg till detta utlåtande efter den första utställningen, daterat 2017-10-18, 
framgår de ändringar som utförts efter 2014-06-12. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut § 41/2017-10-18 har planförslaget ställts ut 
en andra gång under tiden den 22 november- 19 december 2017. Inkomna synpunkter och ändringar 
som utförts efter utställning nr 2 framgår av utlåtandet efter den andra utställningen, daterat 2018-05-
23. De ändringar som utförts framgår på s. 76-78. 

Kommunstyrelsen godkände enligt § 68/ 2018-06-07, utlåtandet efter den andra utställningen och 
föreslog kommunfullmäktige att anta planförslaget. Förslaget till detaljplan för Resarö mitt 
återremitterades därefter av kommunfullmäktige den 18 juni 2018 med begäran om nya utställningar 
och att en prövning ska ske av effekterna av en uppdelning av planen i två delar.

Den fortsatta processen för detaljplanen för Resarö mitt behandlades den § 105/ 2019-09-12 i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterade då till protokollet att förvaltningen som ett led i 
behandlingen av återremissen av Resarö mitt gör bedömningen att fördelarna med att gå fram med en 
hel plan är så starka att planen ej bör delas.

I ett tillägg till utlåtandet efter den andra utställningen, daterat 2019-10-23, anges de förändringar av 
planförslaget som utförts efter behandlingen i kommunstyrelsen den 7 juni och återremissen i 
kommunfullmäktige den 18 juni 2018. De ändringar som föreslås har inte bedömts vara obetydliga 
därför har berörda av ändringarna underrättats och fått möjlighet att yttra sig. Inkomna yttranden i 
samband med underrättelsen och föreslagna ändringar efter återremissen i KF i juni 2018 framgår av 
detta tillägg till utlåtande efter den andra utställningen. De ändringar som föreslås anges på s. 3-4. 

Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i kommunens översiktsplan 2030 och fördjupad 
översiktsplan för Resarö (antagen 1993-09-27). Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära 
någon betydande miljöpåverkan som kräver en miljökonsekvensbeskrivning. 

Planarbetet finansieras genom planavgift i samband med att bygglov söks.

Bakgrund
APU beslöt §320/2001-12-03 att planeringen för Resarö skulle påbörjas. Ett förslag till program för Norra 
Resarö arbetades fram och samråd skedde om detta under år 2002. Inkomna yttranden framgår av 
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särskild programsamrådsredogörelse. Programmets riktlinjer är inarbetade i detaljplaneförslaget. 
Etappindelningen för planläggningen anpassades ursprungligen till utbyggnadsetapperna för vatten och 
spillvatten. Vissa mindre justeringar har gjorts av gränserna mellan etapperna. 

Enligt kommunens översiktsplan, Vaxholm 2030 (antagen den 16 december 2013) anges för Resarö mitt 
bl.a. att området ska detaljplaneläggas i syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen 
bebyggelsekaraktär, ny GC-väg längs Överbyvägen, förbättrad trafikmiljö och reglering av byggrätter 
samt möjlighet till ny bebyggelse väster om Resarö skola. Området kring Resarö mitt anges som 
strategiskt bra läge för utveckling av samhällsservice och verksamheter för boende på Resarö.

I fördjupad översiktsplan för Resarö (antagen i september 1993) anges som övergripande målsättning 
att acceptera och underlätta den pågående omvandlingen från fritids- till permanentboende och att en 
god boendemiljö ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö och känsla av skärgårdsö. 
För området i Resarö mitt anges bland annat att i anslutning till befintlig butik och skola föreslås ett 
område för ytterligare servicefunktioner.

Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i kommunens översiktsplan 2030 och fördjupad 
översiktsplan för Resarö (antagen 1993-09-27). Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära 
någon betydande miljöpåverkan som kräver en miljökonsekvensbeskrivning.

 Ärendebeskrivning
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslutade i §166/2004-12-01 att 
uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan för Överbyvägen. 
Planuppdraget utvidgades därefter till att omfatta  även bebyggelsen runt korsningen av Resarövägen 
och Överbyvägen. 

Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, är den sjunde etappen i planläggningen av norra 
Resarö. Planområdet omfattar Överbyvägen i nordväst, området vid Resarö skola i väster, Resarövägen 
och området närmast Resarövägen i öster samt området vid livsmedelsbutiken och Lillvägen i norr. Delar 
av planområdet är idag obebyggt. Kommunen äger större delen av marken inom planområdet. 

Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär och att 
reglera byggrätter och ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse samt att området i framtiden ska kunna 
användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verksamheter. I planförslaget bekräftas och 
utökas pågående skol- och förskoleverksamhet även i förhållande till gällande detaljplaner. Nordväst om 
Resarö skola föreslås nya bostäder. I planen föreslås bostäder, vård-, skol- och centrumverksamhet på 
fastigheter utmed Överbyvägen och bostäder, vård- och centrumverksamhet på fastigheter vid Lillvägen 
norr om Överbyvägen. Bostäder, vård-, skol- och centrumverksamhet föreslås även på fastigheten 
Ytterby 4:173 som tidigare använts för entreprenadverksamhet. 

Vid Resarövägens korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen föreslås en cirkulationsplats och 
Ytterbyvägens södra del föreslås justeras i läge för att möta denna. Utmed Överbyvägen föreslås en 
gång- och cykelväg på den norra sidan som ansluter mot befintlig gång- och cykelväg längs Överbyvägen 
och Resarövägen. Befintliga parkeringsytor norr om kapellet och vid Resarövägen föreslås utökas för att 
möjliggöra ytterligare parkering. 
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Enligt beslut i APU §10/2006-02-01 har församråd skett om skiss för ny bebyggelse. Församrådet ägde 
rum under tiden 20 februari – 12 april  2006. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild 
församrådsredogörelse. Församrådsmöte har även hållits den 8 mars 2006.

Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 18 maj – 7 augusti 2009 enligt beslut i 
kommunstyrelsen §29/2009-04-02. Inkomna yttranden har sammanställts i särskild 
samrådsredogörelse. Ett samrådsmöte har hållits den 8 juni 2009. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut §11/2014-02-20 har förslaget till detaljplan 
varit utställd. Utställningen genomfördes under tiden den 3 mars – 31 mars 2014. Inkomna synpunkter 
och ändringar framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2014-05-26. Efter utställningen utfördes 
revideringar av planförslaget som framgår av utställningsutlåtandet.

Det framkom i ett sent skede att markförhållandena i en del av planområdet söder om Överbyvägen 
kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen enligt en geoteknisk utredning som utförts av 
Tyréns AB, maj 2014. Med dagens teknik går det att bebygga marken men kostnaderna för 
grundläggning kommer att bli exceptionellt höga bl a med hänsyn till den utnyttjandegrad som föreslås i 
planen. I samband med att planförslaget togs upp i kommunstyrelsens planeringsutskott 2014-05-27 för 
beslut om att föreslå kommunstyrelsen att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för 
antagande undantogs den berörda marken från antagande. Det gäller delar av fastigheterna Ytterby 
4:411, 4:594 och 4:601. 

Planförslaget togs upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförslaget till 
kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsen beslutade enligt §50/2014-06-12 att 
återremittera ärendet till planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats. 
Efter återremissen har alternativa lägen för busshållplatser studerats. Utöver detta har möten hållits 
mellan fastighetsägarna till Ytterby 4:173 och kommunen angående planläggningen av fastigheten 
Ytterby 4:173. Fastigheten föreslogs vid utställningen i mars 2014 för småindustri och centrumändamål 
(JC). 

Tidigare revideringar och ändringar av planförslaget framgår av utlåtandet efter utställning nr 1, daterat 
2014-05-26. I ett tillägg till detta utlåtande framgår de revideringar och ändringar som utförts av 
planförslaget efter 2014-06-12. Planförslaget har reviderats efter återremissen. I planförslaget har 
planområdet ändrats med hänsyn till den utförda geotekniska utredningen, så att delar av de berörda 
fastigheterna har utgått. I planförslaget har även markanvändningen ändrats för fastigheten Ytterby 
4:173 söder om Överbyvägen till BCDS, bostäder, centrum, vård samt skola och förskola. Del av 
fastigheten norr om Överbyvägen föreslås som allmän plats, L-VÄG.

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut § 41/2017-10-18 har planförslaget ställts ut 
på nytt, utställning nr 2, på grund av ändring av planområdet med hänsyn till utförd geoteknisk 
utredning och ändring av markanvändningen för fastigheten Ytterby 4:173 från JC, småindustri. 
Revidering av planförslaget föreslås ske efter utställning nr 2. Fastighetsägare till en fastighet har 
underrättats om detta. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande efter utställning  nr 2, 
daterat 2018-05-23. De ändringar som utförts efter den andra utställningen framgår av utlåtandet på s. 
76- 78.
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Kommunstyrelsen godkände enligt § 68/ 2018-06-07, utlåtandet efter den andra utställningen och 
föreslog kommunfullmäktige att anta planförslaget. Förslaget till detaljplan för Resarö mitt 
återremitterades därefter av kommunfullmäktige den 18 juni 2018 §med begäran om nya utställningar 
och att en prövning ska ske av effekterna av en uppdelning av planen i två delar.

Förvaltningen har efter återremissen analyserat konsekvenserna av en uppdelning av planen i två delar 
samt haft samråd med både myndigheter, sakägare och politiska företrädare. Analysen har gett för 
handen att en uppdelning av planen skulle ge både stora tidsförseningar såväl som ekonomiskt ökade 
kostnader. 

Den fortsatta processen för detaljplanen för Resarö mitt behandlades den § 105/ 2019-09-12 i 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen noterade då till protokollet att förvaltningen som ett led i 
behandlingen av återremissen av Resarö mitt gör bedömningen att fördelarna med att gå fram med en 
hel plan är så starka att planen ej bör delas. 

Resaröbor inbjöds till ett informationsmöte 2019-08-26 för förankring om den reviderade planen efter 
utställning nr 2 och de fyra poster som föreslås ändras inför antagande.

 I ett tillägg till utlåtandet efter den andra utställningen anges de förändringar av planförslaget som 
utförts efter behandlingen i kommunstyrelsen den 7 juni och återremissen i kommunfullmäktige den 18  
juni 2018. De ändringar som utförts har inte bedömts vara obetydliga därför har berörda av ändringarna 
underrättats och fått möjlighet att yttra sig. Inkomna yttranden i samband med underrättelsen och 
föreslagna ändringar efter återremissen i KF i juni 2018 framgår av tillägget till utlåtande efter den andra 
utställningen. De ändringar som föreslås anges på s. 3-4. 

Bedömning
Kommunen har gjort den bedömningen att det finns behov av att pågående skol- och 
förskoleverksamhet utökas och att nya bostäder byggs samt att möjlighet ges till centrumverksamheter i 
den centrala delen av Resarö. Behov finns även av att förbättra trafiksäkerheten i området genom bl.a. 
en trafiklösning med cirkulationsplats i korsningen Överbyvägen/Ytterbyvägen/Resarövägen, en 
förbättrad gång- och cykelväg vid Resarö skola, flyttad angöring för bilar till skolan och Resarö kapell  
samt en gång- och cykelväg på den norra sidan utmed Överbyvägen som ansluter mot befintlig gång- 
och cykelväg längs Överbyvägen och Resarövägen. 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som kräver en 
miljökonsekvensbeskrivning.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har tre målområden: Livsmiljö, Kvalité och Ekonomi. Detaljplanen för Resarö mitt, 
kommer när den är genomförd att bidra till att stärka alla tre målområden. Genom utbyggnad av skola/ 
förskola och centrumverksamheter samt genom att förbättra trafiksäkerheten stärks målområdena 
Livsmiljö och Kvalité. Detaljplanen för Resarö mitt kommer även att ge kommunen exploateringsintäkter 
när mark för bostadsbebyggelse kan säljas, vilket bidrar till målområde ekonomi.

Finansiering
Intäkter för nedlagt arbete kommer att tas ut via planavgifter som debiteras i samband med att bygglov 
beslutas, eller via planavtal med framtida exploatörer.
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Tjänsteutlåtande
2019-11-01

Änr KS 2004/10012.214
6 av 6

Förslagets konsekvenser
Om detaljplaneförslaget för Resarö mitt genomförs innebär det att trafiksäkerheten förbättras i 
området och att gång- och cykelväg kan byggas utmed hela Överbyvägen. Det innebär även att nya 
bostäder och centrumverksamheter kan byggas samt att skol- och förskoleverksamheten kan utökas i 
den centrala delen av Resarö

Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, 2019-11-01
2. Plankarta för Resarö mitt, Dp 382,  2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18, rev 2018-05-23, 

rev 2019-10-23, del 1 och del 2
3. Planbeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-18 , rev 2018-

05-23, rev 2019-10-23
4. Genomförandebeskrivning för Resarö mitt, Dp 382, 2014-02-20, rev 2014-05-16, rev 2017-10-

18, rev. 2018-05-23, rev 2019-10-23
5. Tillägg till utlåtande efter utställning nr 2, 2019-10-23
6. Utlåtande efter utställning nr 2, 2018-05-23
7. Tillägg till utlåtande efter utställning nr 1,  2017-10-18 
8. Utlåtande efter utställning nr 1, 2014-05-26

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Paula Sund, stadsbyggnadsförvaltningen
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Dp 382  Resarö mitt och Överbyvägen, Planbeskrivning
1(24)

Förslag till
Detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl.
Resarö mitt och Överbyvägen, 
Vaxholms stad, Stockholms län
Dp 382

PLANBESKRIVNING

                 Karta från program för norra Resarö. Planområdet för etapp 7 är justerat efter programsamrådet.

HANDLINGAR Detaljplanen består av:
- Plankarta med bestämmelser

Till detaljplanen hör följande handlingar:
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning

PLANENS SYFTE OCH
HUVUDDRAG

Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehål-
len bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter samt ge möjlighet till 
ny bostadsbebyggelse. Planens syfte är även att området i framtiden ska 
kunna användas för skola, handel, service och liknande verksamheter 
genom att skapa förutsättningar för bebyggelse för olika lokala sam-
hällsfunktioner i området. 
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Den nya bebyggelsens gestaltning ska upplevas som småskalig och på 
så sätt knyta an till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön på 
norra Resarö. Samtidigt kräver bebyggelse för skola, service och han-
del större ytor för att vara flexibla och funktionella. Småskalighet kan 
uppnås genom att visuellt bryta ner större byggnader i mindre volymer 
som separata, vinklade volymer eller förskjutna i djup- och sidled. Mål-
sättningen är att skapa ett småskaligt och varierat intryck genom be-
byggelsens utformning, materialval och färgsättning med inspiration 
från Vaxholms skärgårdsbebyggelse.

Kapellet är ett kyrkligt kulturminne och en byggnad som ger området 
karaktär. Med hänsyn till kapellet ska de mest centrala byggnaderna, 
utformas med en nockhöjd om 8 m respektive högst 9,5 meter och med 
träfasader samt med en färgsättning och kulörer som harmonierar med 
kapellet. Slamfärg bör väljas för träfasader.

Ny bebyggelse i övrigt ska anpassas till omgivningen vad gäller färg-
sättning och material i denna del av norra Resarö. Målsättningen med 
detta är att bibehålla den ursprungliga bebyggelsekaraktären och käns-
lan av skärgårdsö. 

Planen medger viss tillbyggnad till befintlig livsmedelsbutik och en 
större yta för parkering till butiken. Gestaltningen av butiken ska ges en 
karaktär som upplevs som lanthandel genom utformning, materialval 
och färgsättning. Nockhöjden för butiken ska vara högst 8,0 meter. 
Skyltningen bör vara sparsam.

Pågående skol- och förskoleverksamhet bekräftas och utökas även ige-
nom förhållande till gällande detaljplaner. Nordväst om Resarö skola 
föreslås nya bostäder och möjlighet till skol- och förskoleverksamhet. I 
planen föreslås bostäder, vård-, skol- och centrumverksamhet på fastig-
heten Ytterby 4:173 som tidigare använts för entreprenadverksamhet. I 
planen föreslås även bostäder, vård-, skol- och centrumverksamhet på 
fastigheter utmed Överbyvägen.  På fastigheter vid Lillvägen norr om 
Överbyvägen föreslås bostäder, vård- och centrumverksamhet.

Vid Resarövägens korsning med Överbyvägen och Ytterbyvägen fö-
reslås en cirkulationsplats och Ytterbyvägens södra del föreslås justeras 
i läge för att möta denna. Utmed Överbyvägen föreslås en gång- och 
cykelväg på den norra sidan som ansluter mot befintlig gång- och cy-
kelväg längs Överbyvägen och Resarövägen. Befintliga parkeringsytor 
norr om kapellet och vid Resarövägen föreslås utökas för att möjliggöra 
ytterligare parkering. 

Detaljplanen reglerar byggrätter, fastighetsindelning samt utformning 
av byggnader. 
  
För detta detaljplaneområde föreslås kommunalt huvudmannaskap ef-
tersom det omfattar större allmänna vägar, där kommunen eller staten 
idag är huvudman och väghållare.

MILJÖBEDÖMNING/
MKB Inför att förslag till detaljplan upprättas ska en bedömning göras om 

planen kommer att medföra betydande miljöpåverkan (EG-direktiv 
2001/42, införlivad i svensk lag 2005-07-01). Behovsbedömningen har 
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gjorts utifrån bedömningskriterierna i Bilaga 4 till förordningen om 
MKB 1998:905.

Planförslaget innebär en förtätning av befintliga kvarter med bostäder 
och komplettering av befintliga verksamheter. Marken är i huvudsak ti-
digare ianspråktagen och ligger i anslutning till befintlig busshållplats 
vilket ger goda förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning. Planen ger 
också möjlighet att bygga ut gång- och cykelväg utmed Överbyvägen, 
vilket förbättrar trafiksäkerheten i området betydligt.  

Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad gör bedömningen att en 
miljöbedömning och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) enligt miljöbalken inte behövs för planen. Orsakerna är att pla-
nen inte medför någon ändrad markanvändning till skillnad från situa-
tionen idag. Planen ger möjlighet till styrning av bebyggelse och fastig-
hetsbildning och möjliggör komplettering med bostäder i småhus 
såsom till exempel radhus eller mindre flerbostadsvillor som idag inte 
finns i området. Länsstyrelsen har meddelat vid plansamrådet att Läns-
styrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte 
torde innebära betydande miljöpåverkan.

PLANDATA

Läge Planområdet, som ligger centralt på norra Resarö, är den sjunde etap-
pen i planläggningen av norra Resarö (se översiktskartan på sid 1). 
Planområdet omfattar Överbyvägen i nordväst, området vid Resarö 
skola i väster, Resarövägen och området närmast Resarövägen i öster 
samt området vid livsmedelsbutiken och Lillvägen i norr. Etappindel-
ningen för planläggningen, och därmed indelningen i lämpliga planom-
råden, anpassades ursprungligen till utbyggnadsetapperna för vatten 
och spillvatten. Vissa mindre justeringar har gjorts av gränserna mellan 
etapperna. 

Areal Planområdets areal är ca 13,0 ha. 

Markägoförhållanden Vaxholms kommun äger större delen av marken inom planområdet, 
som innefattar skolfastigheterna (Ytterby 4:289, 4:686 och 4:176), fas-
tigheterna med livsmedelsbutik (Ytterby 4:597 och 4:598), parkeringen 
öster om kapellet, marken med dagens bussvändslinga vid butikstomten 
(Ytterby 4:483) samt Resarövägen och marken öster därom. Kommu-
nen äger även fastigheterna Ytterby 4:181 och 4:767 vid Lillvägen, del 
av marken för GC-vägen utmed Överbyvägen samt Ytterby 4:172 och 
4:174. Kommunen äger även Ytterby 4:594 och 4:601 som till mindre 
delar ingår i planområdet söder om Överbyvägen samt del av marken 
för Överbyvägen, Resarövägen och Ytterbyvägen.
Vaxholms församling äger fastigheten med kapellet, Ytterby 4:175. 
Övrig mark är i privat ägo. 
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Kommunens markinnehav 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktliga planer Ny översiktsplan har antagits av kommunfullmäktige i december 2013. 
I denna anges för Resarö mitt bl a att området ska detaljplaneläggas i 
syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelseka-
raktär, ny GC-väg längs Överbyvägen, förbättrad trafikmiljö och regle-
ring av byggrätter samt möjlighet till ny bebyggelse väster om Resarö 
skola. Området kring Resarö mitt anges som strategiskt bra läge för ut-
veckling av samhällsservice och verksamheter för boende på Resarö.
Resarö – Kulturhistoriska miljöer, rapport 1992:5 Stockholms läns mu-
seum, är en kulturhistorisk utredning av bebyggelsen på Resarö. I den-
na görs en historisk översikt och kulturhistoriskt intressanta områden 
avgränsas. 

Fördjupad översiktsplan för Resarö, antagen i september 1993, har 
som övergripande målsättning att acceptera och underlätta den pågåen-
de omvandlingen från fritids- till permanentboende och att en god bo-
endemiljö ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö 
och känsla av skärgårdsö. Den anger vidare att tomtstorlek mindre än 
1500 kvm endast i undantagsfall ska tillåtas, att vägnätet behöver för-
bättras, att möjligheter till verksamheter bör ges och att service ska 
byggas ut. Dessutom anges att mark som idag är allmäntillgänglig ska 
bibehållas i största möjliga utsträckning och att stora sammanhängande 
grönområden ska bibehållas orörda. För området i Resarö mitt anges bl 
a att i anslutning till befintlig butik och skola föreslås ett område för yt-
terligare servicefunktioner.

Miljöprogram för Resarö antogs i samband med den fördjupade över-
siktsplanen för Resarö 1993. Programmet anger riktlinjer för om-, till- 
och nybyggnader, fastighetsbildning och åtgärder som berör vägar och 
obebyggd mark. En klassificering av kulturhistoriskt värdefull bebyg-
gelse redovisas även. Miljöprogrammets riktlinjer och gjorda kulturhi-
storiska bedömningar har arbetats in i detaljplanen.

Planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i översiktsplanen anta-
gen år 2013-12-16 och den fördjupade översiktsplanen för Resarö anta-
gen 1993-09-27.
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Utifrån framförda synpunkter om huvudmannaskapet har kommunsty-
relsens planerings- och arbetsutskott (APU) beslutat förorda att huvud-
mannaskapet för vägarna ska vara enskilt, §54/2004-03-17. Då vägarna 
inom denna etapp utgörs av vägar som redan har kommunalt eller stat-
ligt huvudmannaskap föreslås detta kvarstå. 

Riksintressen Planområdet omfattas inte av något riksintresse. 

Detaljplaner Delar av planområdet omfattas av detaljplan 284, fastställd 1980-04-08. 
Mindre delar av planområdet omfattas av detaljplan 231, fastställd 
1971-11-29; detaljplan 322 lagakraftvunnen 1991-07-08; samt detalj-
plan 379, lagakraftvunnen 2007-03-08. Detaljplanen för Resarö mitt er-
sätter de delar av ovannämnda detaljplaner som ingår i planområdet. 
Avstyckningsplanen 321 fastställd 1933-01-28 upphävs även inom 
planområdet. Delar av planområdet är inte tidigare planlagt.

Planområdet gränsar till detaljplan 358, lagakraftvunnen 2008-03-27; 
detaljplan 359, lagakraftvunnen 1999-07-01; och detaljplan 376, laga-
kraftvunnen 2007-02-21. 

 
Program APU beslöt §320/2001-12-03 att planeringen för Resarö skulle påbör-

jas. Ett förslag till program för Norra Resarö arbetades fram och sam-
råd skedde om detta under år 2002. APU godkände programsamrådsre-
dogörelsen §47/2003-03-26. 
Programmets riktlinjer är inarbetade i detaljplaneförslaget.

Som underlag i beslut kring programmet för norra Resarö beslutade ar-
bets- och planeringsutskottet att en studie skulle göras för att förtydliga 
och utveckla programmets beskrivning av områdets karaktärsdrag för 
att ge en enhetlig syn på bebyggelsen. ”Studier av bebyggelsekaraktä-
ren inom norra Resarö togs fram 2003-06-05 som underlag för detalj-
planeringen av området och för att användas vid bygglovgivning. Stu-
dien redovisar riktlinjer för sex olika delområden. Av dessa delområden 
ingår de bebyggda delarna av planområdet för Resarö mitt i ”Samhäl-
let”. För ”Samhället” anges att friare utformning är möjlig men att 
byggnader ska ansluta i material och färgsättning till de äldre delarna 
på Resarö. Riktlinjerna har inarbetats i detaljplanen.

APU beslutade §138/2003-06-05 att godkänna Studier av bebyggelse-
karaktären för norra Resarö att ha som riktlinje vid kommande detalj-
planering och vid bygglovgivning i väntan på detaljplaneläggning. Un-
der år 2003 gjordes en aktualisering av klassificeringen av den kulturhi-
storiskt värdefulla bebyggelsen. 

Konsekvenser av förslaget Planområdet för Resarö mitt är redan idag ianspråktaget för bebyggelse 
och viss förtätning kommer att ske, dels genom avstyckning och dels 
genom byggnation på kommunens mark. 

Längs Överbyvägen anläggs en separat gång- och cykelbana utmed den 
norra sidan. Dessutom omdanas Resarövägen och dess möte med Över-
byvägen/Ytterbyvägen där en cirkulationsplats anläggs. Åtgärderna 
kommer att öka trafiksäkerheten i området vilket har efterfrågats.

305



Dp 382 Resarö mitt och Överbyvägen, Planbeskrivning 
6(24)

Föreslagen bebyggelse i anslutning till Resarö våtmark planeras utanför 
träsket i första hand på fast mark och bedöms därför inte påverka våt-
marken negativt. Det är av stor vikt att dagvattnet så långt möjligt om-
händertas inom respektive fastighet för att inte påverka vattennivåerna i 
Resarö våtmark. 

Förenlighet med Förslaget till detaljplan är förenligt med bestämmelserna i  
miljöbalken miljöbalkens tredje kapitel avseende lämplig användning av mark- och 

vattenresurser. Några riksintressen enligt fjärde kapitlet miljöbalken av-
seende natur- och kulturvärden i kustnära områden berörs ej.

Miljökvalitetsnormer Vid planering ska kommunen och myndigheter säkerställa vissa 
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kap. Miljökvalitetsnormer 
meddelas av regeringen och är föreskrifter om kvaliteten på mark, vat-
ten, luft och miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda männi-
skors hälsa eller miljön. 

För närvarande finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft bl a för kvä-
veoxid, svaveldioxid, bly, kolmonoxid, ozon samt partiklar i utomhus-
luft. Biltrafiken är den största källan till luftföroreningar.

Enligt Stockholms- och Uppsala läns Luftvårdsförbund är luftkvaliteten 
i Vaxholm god och inga normer överskrids. Kommunen har få ut-
släppskällor och förhållandevis begränsad trafik inte minst 
på lokala gator i stadskärnan.

Föreslagen bebyggelse har ingen påverkan på gällande luftkvalitetsnor-
mer. Bebyggelsen är placerad i kollektivtrafiknära läge vilket minskar 
behovet av att använda egen bil. När Resarö omvandlas till åretruntbe-
byggelse med ett begränsat tillskott av nya fastigheter kommer trafikar-
betet att förändras. Detta bedöms inte medföra att miljökvalitetsnor-
merna för luft överskrids för Resarö i sin helhet. Föreslagna åtgärder i 
detaljplanen förmodas öka kollektivtrafikresandet vilket befrämjar luft-
kvaliteten:

Ett ökat boende i området ger ett förbättrat underlag för kollektivtrafi-
ken vilket kan bidra till en förbättrad kollektivtrafikservice. De åtgärder 
som föreslås för vägnätet i området syftar till att förbättra trafiksäkerhe-
ten för de oskyddade trafikanterna. Detta kan bidra till en ökad kollek-
tivtrafikanvändning till exempel genom att föräldrar inte behöver skjut-
sa sina barn till skola och fritidssysselsättningar. Inom området föreslås 
utökade områden för parkering samt cykelparkering vilket också för-
bättrar förutsättningarna för kollektivtrafikresenärerna. 

Planförslaget strävar efter en trafiksäker miljö, vilket kan bidra till ett 
minskat bilanvändande. Planen innebär att pågående markanvändning 
bekräftas. Ytterligare bostäder tillkommer i direkt anslutning till befint-
lig bebyggelse.

Vattenmyndigheten har den 16 dec 2016 beslutat om miljökvalitetsnor-
mer enligt 5 kap 1 § miljöbalken och 4 kap 8 § förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

Idag rinner majoriteten av dagvattnet inom planområdet via dikessy-
stem till Resarö våtmark eller Överby våtmark och sedan vidare ut i 
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Överbyfjärden eller till Kodjupet. Överbyfjärdens och Kodjupets ekolo-
giska status har klassats som måttlig. 

Miljökvalitetsnormen för båda vattenförekomster är att god ekologisk 
status ska uppnås till år 2027. Den kemiska statusen utan överallt över-
skridande ämnen är klassad som god. Kvalitetskravet är att vattenföre-
komsterna ska bibehålla god kemisk status med undantag, mindre 
stränga krav, för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilver-
föreningar.

Miljöproblemen i Överbyfjärden och Kodjupet utgörs främst av över-
gödning p.g.a. belastning av näringsämnen samt miljögifter. Planen 
kommer att innebära en marginell ökning av utsläpp av föroreningar 
men medger dock inte sådan förändring av användning och utnyttjande 
att föroreningsgraden på det dagvatten som lämnar planområdet bedöms 
påverkas. Anslutningen av spillvatten till det allmänna spillvattennätet 
innebär redan en minskad belastning på yt- och grundvatten. Genom 
LOD-lösningar för den planerade bebyggelsen och användande av be-
fintliga våtmarker som reningsanläggningar bedöms utsläppen från dag-
vatten inte påverkas. 

Planens genomförande bedöms inte innebära att miljökvalitetsnormerna 
för vatten kan komma att överskridas.

Övriga beslut Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott, APU, be-
slutade 2001-06-05 att inriktningen för Resaröplaneringen skall vara att 
upprätta detaljplaner för stora delar av Resarö. Vidare bestämdes att 
spillvattenanslutning av dessa delar ska ske genom överföring till Mar-
gretelunds reningsverk och att projektering och utbyggnad av vatten 
och spillvatten skulle påbörjas snarast. 

APU uppdrog enligt §166/2004-12-01 åt stadsbyggnadsförvaltningen 
att upprätta detaljplan för Resarö mitt och Överbyvägen. APU har där-
efter genom §10/2006-02-01 givit förvaltningen i uppdrag att samråda 
om en skiss för ny bebyggelse innan ett planförslag upprättas. Skissen 
tillsammans med förutsättningar för bebyggelse, beskrivning av bebyg-
gelseförslaget, tidplan etc sammanställdes i en handling som under ti-
den 20 februari– 12 april  2006 var föremål för ett församråd. Inkomna 
yttranden under församrådet har sammanställts i särskild församrådsre-
dogörelse. Efter genomfört församråd beslutade kommunstyrelsen un-
der §52/2007-03-29 att uppdra till stadsbyggnadsförvaltningen att åter-
uppta detaljplanearbetet. I samband med utarbetande av planförslaget 
har möten hållits bland annat med Resarö samrådsgrupp. 

Detaljplanen har varit föremål för samråd under tiden 18 maj –
7 augusti 2009 enligt beslut i kommunstyrelsen §29/2009-04-02. In-
komna yttranden har sammanställts i särskild samrådsredogörelse. Ett 
samrådsmöte har hållits den 8 juni 2009.

Efter samrådstiden har informationsmöte om planeringen av Resarö 
mitt hållits 2013-09-24 med berörda fastighetsägare. Minnesanteck-
ningar från mötet finns. Möte har även skett med Resarö plangrupp.
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Planförslag för Resarö mitt har tidigare varit ute på utställning under ti-
den februari- mars 2014. Inkomna yttranden har sammanställts i ett sär-
skilt utställningsutlåtande som godkändes av kommunstyrelsens plane-
ringsutskott §32/ 2014-05-27. 

Efter utställningen har  planförslaget återremitterats till planeringsut-
skottet för komplettering av alternativ busshållplats enligt beslut i kom-
munstyrelsen § 50/2014-06-12. 

Planförslag för Resarö mitt har varit ute på en förnyad utställning, nr 2,  
under tiden november- december 2017 enligt beslut av kommunstyrel-
sens planeringsutskott §41/ 2017-10-18. Ett tillägg till utlåtandet från 
den första utställningen godkändes även av kommunstyrelsens plane-
ringsutskott vid sammanträdet den 18 oktober. Inkomna yttranden efter 
den andra utställningen och föreslagna ändringar av detaljplanen fram-
går av särskilt utställningsutlåtande, daterat 2018-05-23.

Planförslaget behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott den 
2018-05-23 och därefter i kommunstyrelsen vid sammanträdet 2018-
06-07, där planförslaget godkändes för antagande i kommunfullmäkti-
ge. Kommunfullmäktige beslutade om återremiss för planförslaget, 
§44/ 2018-06-18, med begäran om nya utställningar och att en pröv-
ning ska ske av effekterna av en uppdelning av detaljplanen i två delar. 

I kommunstyrelsen 2019-09-12 behandlas den fortsatta processen för 
Dp 382 för Resarö mitt. Kommunstyrelsen noterar till protokollet att 
förvaltningen som ett led i behandlingen av återremissen av Resarö mitt 
gör bedömningen att fördelarna med att gå fram med en hel plan är så 
starka att planen ej bör delas. 

Efter återremissen i kommunfullmäktige, 2018-06-18, har planförslaget 
ändrats. Ändringarna framgår av ett tillägg till utställningsutlåtandet ef-
ter utställning nr 2.

Planen handläggs med normalt förfarande enligt plan och bygglagen, 
PBL 1987:10.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER

Natur
Mark och vegetation Naturen är typisk för innerskärgården med branta bergknallar och däre-

mellan flackare partier. Bergen är tallbevuxna medan de lägre partierna 
har lövskogskaraktär. I direkt anslutning till planområdet, väster om 
höjdpartierna kring Resarö skola och söder om Överbyvägen, där mar-
knivån är lägre, finns Resarö våtmark. Risk för höga vattenstånd före-
ligger och bör beaktas vid planering och anläggning av bebyggelse. 

I området vid Resarö mitt finns befintliga träd och befintlig vegetation 
bl a vid dagens bussvändslinga vid Ytterbystrandsvägen och parkering-
en vid kapellet. Dessa ska så långt möjligt sparas vid utbyggnaden av 
cirkulationsplatsen, gång- och cykelvägar samt parkeringar. Plantering 
kan även behövas utmed gång- och cykelvägar. Parkeringar bör även 
delas upp i mindre ytor med planteringar.
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På fastigheten med kapellet (Ytterby 4:175) finns även en del träd och 
vegetation främst i norra delen mot parkeringen vid Överbyvägen och 
mot fastigheten Ytterby 4:174. Utanför kapelltomten på fastigheten Yt-
terby 4:174, där finns även träd och en berghäll som avses sparas. Detta 
redovisas på plankartan som prickmark, där byggnad inte får uppföras.

Områdena kring Överbyvägen i väster utgörs av beteshagar och jord-
bruksmark. Längst västerut vid bussvändplanen vid Överbyvägen  lig-
ger Överby våtmark som är en tillrinningsplats för dagvattnet i om-
kringliggande områden och för delar av planområdet.

 
Markföroreningar På fastigheten Ytterby 4:173 för ”Resarö propellertjänst”, kan markför-

oreningar finnas. I samband med ändrad markanvändning ska markun-
dersökning genomföras och erforderliga åtgärder vidtas. Förorenings-
halter ska generellt understiga Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för känslig markanvändning. Undersökning och åtgärder ska utföras i 
samråd med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsmyndighet 
(SRMH). 

Miljöteknisk markundersökning har utförts för fastigheten Ytterby 
4:173 av ÅF Infrastructure AB, april 2017 som bekostas av verksam-
hetsutövaren. Av utredningen framgår sammanfattningsvis att PCB och 
tennorganiska föreningar påvisas i jord strax utanför verkstadsportarna 
till byggnaden i halter som motiverar åtgärd i samband med omvandling 
av markanvändningen till känslig markanvändning (KM).

Av utredningen framgår följande rekommendationer:
1. Vid ändrad markanvändning till KM bör PCB-föroreningens utbred-
ning och även tennorganiska föreningar avgränsas och saneras. 
2. Kompletterande grundvattenprov rekommenderas i befintligt  grund-
vattenrör med avseende på TBT-föreningar. 
3. Avgränsning och sanering av förekommande föroreningar ska utföras 
i samband med rivning av byggnader och installationer på fastigheten. 

Geoteknik Berggrunden på Resarö består av gnejs, gnejsgranit och grönsten som 
delvis är överlagrat av morän och grus och i de lägre partierna av leror.                      

Planområdet har i huvudsak goda grundläggningsförhållanden.
Vissa partier är dock låglänta med sämre grundläggningsförhållanden. 
Det gäller området söder om Överbyvägen vid Resarö våtmark. Val av 
grundläggningsmetod vid husbygge bör föregås av geoteknisk utred-
ning.

Översiktlig geoteknisk utredning finns utförd för fastigheten Ytterby 
4:594 vid Resarö våtmark av Alfred Orrje 1985-02-13. Här redovisas 
dåliga grundförhållanden i det låglänta partiet närmast våtmarken. 
Länsstyrelsen beslutade 1992-09-30 att godkänna utfyllnad på del av 
fastigheten Ytterby 4:594. Denna del av fastigheten Ytterby 4:594 lig-
ger utanför planområdet.

En geoteknisk utredning har utförts av Tyréns AB, maj 2014, för områ-
det söder om Överbyvägen med delar av fastigheterna Ytterby 4:411, 
4:594 och 4:601. Den visar att jordlagren i detta område utgörs av 0-4 
m torv och dy/gyttja samt 0- 10 m lera på friktionsjord. Rekommenda-
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tioner i utredningen är att grundläggning av byggnaderna ska ske med 
slagpålar och att dränering av marken inte får ske under befintlig mar-
knivå. Färdig golvnivå behöver ligga ca 1 m högre än dräneringen, vil-
ket innebär att markytan behöver höjas ca 1 m  i området invid byggna-
derna. Uppfyllnader kommer att medföra sättningar om inga åtgärder 
vidtas. På grund av detta behöver marken förstärkas inom området ge-
nom kalkcementpelare och markstabilisering. Med dagens teknik går 
det att bebygga marken men kostnaderna för grundläggning blir excep-
tionellt höga. Dessa delar av fastigheterna Ytterby 4:594, 4:601 och 
4:411, som tidigare ingick, ingår därför inte i planområdet.

Radon Planområdet är klassat som område med låg- och normalrisk för mar-
kradon. Nya byggnader som uppförs ska klara gällande gränsvärden för 
radon. 

Fornlämningar Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om fornlämning 
skulle påträffas ska anmälan om detta ske till Länsstyrelsen.

Bebyggelseområden
Bostäder mm Bebyggelsen kring de centrala delarna är från senare hälften av 1900-

talet. Skolan, förskolorna och kapellet uppfördes under 1980-talet me-
dan livsmedelsbutiken tillkom något tidigare. Ett fåtal bostadsfastighe-
ter finns inom planområdet.

Huvuddelen av övrig bebyggelse har tillkommit under 1930-talet och 
framåt och är ursprungligen avsedd för fritidsboende. En förändring 
mot permanentboende pågår. 

Bostadsbebyggelsen inom samhället karaktäriseras av mindre tomter 
med varierad placering och utformning av bostadshus. Området har i 
övrigt en lummig och lantlig karaktär.

      
        Översiktlig indelning i karaktärsområden

Planbestämmelserna för bebyggelsens utformning har syftet att nya 
byggnader ska kunna infogas i den befintliga miljön med tillbörlig hän-
syn tagen till denna. 
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För bostadsfastigheterna inom området anges för vilka fastigheter som 
fastighetsbildning får ske genom beteckningen, e2, högsta antal fastig-
heter. Minsta fastighetsstorlek är 1500 m2 vid ombildande och ny-
bildande av fastigheter för friliggande en- och tvåbostadshus, vilket 
gäller både den nybildade och återstående delen av fastigheten. Inom 
planområdet finns idag 7 fastigheter som är bebyggda med bostadshus 
varav en är en del av Ytterby 4:411, som ligger på norra sidan av Över-
byvägen. 

För flera av de fastigheter där centrum-, vård och skolverksamhet möj-
liggörs utöver bostäder ges möjlighet till delning. För dessa fastigheter 
medges även tredimensionell fastighetsbildning (3D) för separata ända-
mål utöver högsta antal fastigheter, dock inte för bostadsändamål.

3D-fastighetsbildning innebär att fastigheter kan avgränsas i höjd- och 
djupled så att till exempel olika våningsplan med skilda ändamål inom 
samma byggnad kan ligga på egna fastigheter och därmed ha olika äga-
re. Bildande av 3D-fastigheter kan t ex ske för kontor eller handelsloka-
ler som finns i bottenvåningen på ett bostadshus.

Planförslaget medger att nya bostäder i småhus/villor eller mindre fler-
bostadsvillor kan tillkomma inom fastigheterna Ytterby 4:181 och 
4:767 vid Lillvägen. Detta gäller även Ytterby 4:179, 4:624 söder om 
Lillvägen samt Ytterby 4:701 söder om Överbyvägen. Dessa fastigheter 
som ligger mer centralt inom planområdet vid Överbyvägen och Lillvä-
gen betecknas som BC, bostäder och centrum, i planförslaget. Det ger 
även möjlighet till att använda marken för verksamheter av olika slag 
som t ex handel och service förutom bostäder. För fastigheterna Ytter-
by 4:181 och 4:767 möjliggörs även vårdverksamhet (BCD). Med mar-
kanvändningen, D, vård avses här t ex äldrevård, barnavård och vård-
boende.

För fastigheterna med beteckningen BCDS medges förutom bostäder 
och verksamheter även markanvändning för vårdverksamhet och skol-
verksamhet, både förskola och skola. Detta gäller fastigheterna Ytterby 
4:172 och 4:174 som idag används för skoländamål (förskolor). Detta 
gäller även fastigheten Ytterby 4:173 som tidigare använts för entrepre-
nadverksamhet. För Ytterby 4:176 som används som förskola anges, S, 
vilket ger möjlighet till skola och förskola.

Beteckningen BS, bostäder, skola och förskola gäller för området nord-
väst om Resarö skola på del av fastigheterna Ytterby 4:289, 4:294, 
4:594 och 4:601. Här anges även att sammanbyggda en- och tvåbo-
stadshus kan uppföras t ex parhus, radhus och kedjehus genom bestäm-
melsen, p1, som möjliggör att huvudbyggnad och/ eller komplement-
byggnad kan uppföras i gräns mellan fastigheter. Högsta antal fastighe-
ter som kan bildas inom området är 30 st.

Beteckningen B i planförslaget medger markanvändningen bostäder. 
Detta gäller de befintliga bostadsfastigheterna norr om Överbyvägen 
(Ytterby 4:171, 4:434, 4:397 och del av 4:411). I planen medges även 
för B, bostäder, att mindre icke störande verksamheter om högst 60 
kvm bruttoarea får inrymmas i del av bostad eller ett uthus. Det kan      
t ex gälla läkarmottagning, tandläkarpraktik, kontor, frisersalong, 
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konstnärsateljé mm med ett fåtal personal och där verksamheten inte 
alstrar störande ljud, ljus eller trafik.

Exempel på mindre flerfamiljsvilla i Täby

Planförslaget anger generellt att kvartersmark intill vägarna lämnas fria 
från byggnader. Generellt anges att en zon om 6 meter utmed mindre 
vägar och 10 meter utmed större vägar inte får bebyggas med bostäder 
av buller- och trafiksäkerhetsskäl. Detta redovisas på plankartan som 
prickmark, byggnad får inte uppföras. Prickmark redovisas även i fas-
tighetsgräns mot omgivande bebyggelse före fastigheterna Ytterby 
4:181 och 4:767.

Generellt bör bostadshus placeras indragna på tomten samt uthus och 
garage placeras och utformas så att de inte ger ett dominerande intryck 
från vägsidan. I planförslaget anges att minsta avstånd från fastighets-
gräns för placering av byggnader är 4 m, där prickmark inte redovisas. 
För komplementbyggnader till friliggande huvudbyggnader för bo-
stadsändamål anges att minsta avstånd från fastighetsgräns är 2 m, där 
prickmark inte redovisas. 

Planförslaget anger för en- och tvåbostadshus en byggrätt som är an-
passad för permanentboende i villabebyggelse: minst 120 m2 och högst 
160 m2 byggnadsarea för huvudbyggnad, dock högst 8 procent av fas-
tighetens areal så att huvudbyggnadens storlek ska följa tomtens stor-
lek. Största byggnadsarea för komplementbyggnader, såsom ga-
rage/carport och uthus, är totalt högst 4 procent av fastighetens landare-
al dock högst 80 m2. Arean ska fördelas på minst två byggnader varav 
den största får vara högst 50 m2. Byggrätten anges med beteckningen, 
e1, på plankartan. Detta gäller de befintliga bostadsfastigheterna (B) 
norr om Överbyvägen och även de två bostadsfastigheterna (BC) som 
ligger norr om butikstomten. 

Beteckningen, B, bostäder anges även för en mindre del av fastigheten 
Överby 29:51, söder om körbanan för Överbyvägen, i västra delen av 
planområdet.  

För de fastigheter där gruppbyggda småhus alternativt mindre flerbo-
stadsvillor och centrumverksamheter möjliggörs (BC, BCD, BCDS och 
BS), anges en byggnadsarea i m2 som 20% av fastighetens areal för hu-
vudbyggnader respektive uthus/garage/ komplementbyggnader genom 
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beteckningen, e3, på plankartan. Detta gäller dock inte fastigheterna Yt-
terby 4:172, 4:173 och 4:174 samt tomten för livsmedelsbutik (Ytterby 
4:483, 4:597-598). För fastigheten med skol- och förskoleverksamhet 
(S) öster om Resarövägen och fastigheten för centrumverksamhet (C) 
väster om Resarövägen anges även som byggrätt, e3.  För fastigheten Yt-
terby 4:172 anges beteckningen, e6, som innebär en sammanlagd bygg-
nadsarea i m2 som 25% av fastighetens areal. För Ytterby 4:173 anges 
byggrätten som beteckningen, e5, som innebär en sammanlagd bruttoa-
rea i m2 om 1750 m2. För fastigheten Ytterby 4:174 anges byggrätten 
med beteckningen, e7, som innebär en sammanlagd byggnadsarea i m2 
som 40% av fastighetens areal. För tomten för livsmedelsbutik (Ytterby 
4:483, 4:597-598) anges byggrätten som e4, största sammanlagda bygg-
nadsarean är 1000 kvm.

Huvudbyggnader/ byggnader inom planområdet kan uppföras i två vå-
ningar, då nockhöjden är högst 9,5 meter. Tvåvåningsbyggnader är 
lämpliga i området, dels för att möjliggöra tillräckligt stor boendeyta ut-
an att ta upp för stor del av tomtytan, dels för att få en reslig karaktär på 
bebyggelsen. Där terrängen så medger kan en våning utföras som suter-
rängvåning. För garage och uthus är högsta nockhöjd 4,5 meter. För fas-
tigheterna Ytterby 4:173 och 4:174 som ligger centralt, nära korsningen 
Överbyvägen/ Resarövägen, och norr om kapellet anges nockhöjden 
som +17,5 m över nollplanet i höjdsystemet RH 2000 vilket medger en 
nockhöjd av 9,5 m. Detta ger möjlighet att uppföra byggnader med 
verksamheter som butiker, kontor i bottenvåningen och en våning med 
bostäder. För fastigheterna Ytterby 4:597-598 och 4:483 för centrumän-
damål, C, anges dock högsta nockhöjden till 8 meter, se vidare under 
rubriken ”Service”.

I utformningsbestämmelse anges att ”måttet från taknock till takfot 
får vara högst hälften av byggnadens höjd mätt från överkant sockel på 
fasadritning”. I skissen nedan är a = måttet från taknock till takfot och b 
= höjden mätt från överkant sockel till taknock. Bestämmelsens avsikt 
är att byggnader med dominerande takformer inte ska tillkomma i om-
rådet.

  
Äldre bostadshus är ofta smalare än moderna hus och byggnadens 
bredd påverkar takets storlek. Äldre bostadshus har även ofta ett synligt 
fasadparti mellan fönster och tak, jämför fotot nedan där måttet a be-
döms vara ca hälften av måttet b. 

313



Dp 382 Resarö mitt och Överbyvägen, Planbeskrivning 
14(24)

Kulturhistoriskt intressanta Hela norra Resarö har ett kulturhistoriskt värde och omfattas av 
miljöer 3 kap PBL. Detta innebär att byggnader, som är särskilt värdefulla från 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller 
som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, inte får förvans-
kas. I detta planområde finns inga bostadsbyggnader med särskilt kul-
turhistoriskt värde. 

Verksamhetsområden Norr om skolområdet bedrivs entreprenadverksamhet på fastigheten 
Ytterby 4:173, som delas av Överbyvägen. På den södra sidan finns en 
maskinpark medan det på norra sidan om vägen finns ett mindre områ-
de som fungerar som upplagsplats för sand/grus med mera. Området 
norr om Överbyvägen föreslås i planen ändras till allmän plats, lokal-
väg. 

För den södra delen av fastigheten Ytterby 4:173 anges i planen BCDS. 
Här medges förutom bostäder och centrumverksamheter även markan-
vändning för vårdverksamhet och skolverksamhet, både förskola och 
skola. Se även under rubriken Bostäder mm.

Service Inom området finns flera förskolor, Resarö skola med årskurs 1-6, ka-
pell och en livsmedelsbutik. För övrig service hänvisas till centrala 
Vaxholm.

Kapellet på fastigheten Ytterby 4:175 är ett kyrkligt kulturminne enligt 
4 kap 4§ kulturmiljölagen (KML). Det omfattas därför av tillståndsplikt 
vad gäller åtgärder på byggnaden och kyrkotomten.

Detaljplanen bekräftar pågående verksamheter men medger även viss 
utökning. För livsmedelsbutiken och kapellet anges beteckningen C, 
centrumverksamhet och för Resarö skola S, skola och förskola liksom 
för förskolorna. För fastigheterna med befintliga förskolor ges även 
möjlighet till bostäder, vård och centrumverksamhet. Detta gäller fas-
tigheterna Ytterby 4:172 och 4:174 söder om Överbyvägen. För Ytter-
by 4:176 ges endast möjlighet till skolverksamhet. Möjlighet till skol-
verksamhet ges även för området nordväst om Resarö skola, på del av 
fastigheterna Ytterby 4:289, 4:294, 4:594 och 4:601 .
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Fastigheten Ytterby 4:598, där det idag finns en livsmedelsbutik, fö-
reslås i planen även i fortsättningen användas för verksamheter som 
lanthandel genom beteckningen, C, centrum. Detta gäller även fastig-
heterna Ytterby 4:597 och 4:483 som gränsar till butiksfastigheten. 
Som byggrätt anges sammanlagt 1000 kvm byggnadsarea, genom be-
teckningen, e4, och som högsta nockhöjd + 16,0 meter över nollplanet i 
höjdsystemet RH 2000, vilket medger en högsta nockhöjd av 8,0 meter.

Tillgänglighet I planområdets flackare delar är möjligheterna goda att få full tillgäng-
lighet med bil fram till bostadshusens entréer. För de bergigare partier-
na kan svårigheter uppkomma att få full tillgänglighet. Önskvärt är att 
tillgänglighetskravet inte ska behöva stå tillbaka för kraven på bibehål-
landet av områdets karaktär. Denna fråga behöver därför särskilt upp-
märksammas vid bygglovhanteringen för att om möjligt undvika onödi-
ga sprängningar eller uppfyllnader.

Barnperspektiv En ”Utredning om barns skolvägar m m” genomfördes april-juli 2004 
av WSP samhällsbyggnad. Syftet med denna utredning var att ta reda 
på hur barn som går i Resarö skola och bor på norra Resarö tar sig till 
skolan och rör sig på fritiden samt vad de tyckte om vägmiljön. Utifrån 
denna inventering genomfördes en analys där resultatet ställdes mot 
förslaget till trafikstruktur som finns i programmet för norra Resarö 
samt i förslag till detaljplaner. De sträckor där barnen gick mest hade 
alla antingen gång- och cykelväg, gångbana eller var föreslagna som 
gårdsgator. Problem som barnen angav var bl a sträckor där bilarna kör 
för fort, att det är trångt med plats för bilar, gående och cyklister att 
samsas på samt att gång- och cykelbanor saknas. 

Befolkningen på Resarö har ökat sedan utredningen om barns skolvä-
gar har utförts. Främst har en förtätning av befintliga områden skett vil-
ket medför ökade flöden längs vägarna på norra Resarö. De nya områ-
den som byggts bedöms inte ge upphov till några betydande föränd-
ringar av gång- och cykelströmmar inom Resarö mitt. Vägnätet har inte 
heller ändrats inom planområdet. Av detta skäl bedöms de förslag till 
förbättring av vägmiljön som anges i utredningen fortfarande vara rele-
vanta att ta hänsyn till vid planeringen av Resarö mitt.

I Resarö mitt föreslås gång- och cykelvägen byggas ut längs hela Över-
byvägen med hänsyn till trafiksäkerhet och barns skolvägar. Avläm-
ningsytor för att lämna och hämta skolbarn vid Resarö skola redovisas 
även i detaljplanen. Den trafiklösning som föreslås med cirkulations-
plats kommer även att sänka hastigheten vid det mest trafikerade över-
gångsstället vid livsmedelsbutiken. I samband med utbyggnaden av 
gång- och cykelvägen kommer även att studeras åtgärder vid över-
gångsställen där många barn passerar som t ex vid bollplanen och ba-
det. 

Planen bedöms få positiva konsekvenser ur ett barnperspektiv främst 
genom de åtgärder som planeras för att barn ska kunna röra sig trafiksä-
kert på gång- och cykelbanor utmed Överbyvägen och Resarövägen in-
om planområdet. Inom skolområdet kommer transporter till skolan eller 
trafik till kapellet inte längre att behöva ske över skolgården. Friytor för 
skolbarnen möjliggörs även genom att ca 50 kvm per barn avsätts som 
skolgård. Resarö skola har idag ca 450 elever. Planområdet omgärdas 

315



Dp 382 Resarö mitt och Överbyvägen, Planbeskrivning 
16(24)

även av naturområden väster om Resarö skola vilket ger möjlighet till 
rekreation och lek.

Skyddsrum Planområdet ingår inte i skyddsrumsområde.

Friytor Mark som idag är allmänt tillgänglig, med undantag för de delar där 
nya tomter tillskapas, avsätts i detaljplanen som allmän platsmark, med 
beteckningen NATUR, naturområde. Det gäller området väster om Re-
sarö skola. Ett mindre område öster om Resarövägen anges som 
PARK, parkområde.

Trafik I programmet anges trafiksystemet för Norra Resarö med indelning av 
vägarna i klasser. Hastigheten inom större delen av norra Resarö förut-
sätts vara högst 30 km/tim. Trafiksystemet innebär att vägnätet bibe-
hålls som idag. 

Översiktlig trafikstruktur enligt detaljplaneprogrammet för norra Resarö

Staten är idag genom Trafikverket väghållare för Resarövägen, Ytter-
byvägen och Överbyvägen. Vaxholms stad ska ta över huvudmanna-
skapet och väghållaransvaret för Överbyvägen i samband med att aktu-
ell detaljplan för Resarö mitt och Överbyvägen vinner laga kraft.

Korsningen Resarövägen-Överbyvägen-Ytterbyvägen föreslås byggas 
om med en cirkulationsplats och befintliga busshållplatser flyttas. På 
plankartan anges vilken funktion de olika vägarna har. För Resarövä-
gen inklusive cirkulationsplats anges H-VÄG, trafik mellan områden 
(huvudväg). På plankartan illustreras tänkt utformning med den nya 
rondellen i korsningen Resarövägen-Överbyvägen- Ytterbyvägen. 
Övergångsställen föreslås vid cirkulationsplatsen. Vid Resarö skola på 
den västra sidan av Resarövägen föreslås busshållplats och avlämnings-
ficka för lämning och hämtning av skolbarn. På parkeringen öster om 
Resarövägen föreslås även avlämningsyta för lämning och hämtning av 
skolbarn. Busshållplats föreslås även anordnas längs Överbyvägen i 
riktningen mot Överby i närheten av livsmedelsbutiken. Ytterligare 
busshållplats kan även anordnas vid fotbollsplanen vid Överbyvägen. 
Se nedan illustration över förslag till trafiklösning för Resarö mitt.  
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Som underlag för trafiklösningen i Resarö mitt har ett flertal utredning-
ar utförts. Bland dessa utredningar kan nämnas:
 Trafiknätsanalys, 1999-11-25, för Vaxö och Resarö som innebar en 

klassificering av gatunätet som utförts på uppdrag av Tekniska ut-
skottet och med Vägverket som medsponsor.

 Förslag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid Resarö skola, 
2002- 10-10, Carl Bro Intelligent Solutions som beskriver åtgärdsför-
slag  för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten till Resarö 
skola och dess verksamheter.

 Norra Resarö, utredning om barns skolvägar m m, 2004-07-05,
WSP Samhällsbyggnad.

I samrådsförslaget till detaljplan för Resarö mitt,  maj 2009- redovisa-
des 2 alternativ för trafiklösning: cirkulationsplats med slopad 
bussvändslinga samt alternativ med bibehållen bussvändslinga vid livs-
medelsbutiken. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade efter samrådet för plan-
förslaget för Resarö mitt, § 10 /2010-03-10,  att uppdra åt tekniska en-
heten att förprojektera trafiklösningen och busshållplatsernas lokalise-
ring med inriktning cirkulationsplats i samråd med vägverket och SL. 

Trafikstudie utfördes därefter av Tyréns AB på uppdrag av kommunen i 
samarbete med Trafikverket och SL. Trafikstudien behandlade trafik-
lösning med cirkulationsplats, busshållplatsernas läge och funktion samt 
parkeringar och möjlighet till avlämning/ upphämtning vid skolan. Flera 
alternativ prövades. Två alternativ redovisades: A dagens busshållplats 
tas bort och cirkulationsplats anläggs samt B dagens bussvändslinga 
kvar och cirkulationsplats anläggs. Med de utredningar som tagits fram 
som underlag utförde MarkTema AB, 2011-02-16, en lösning för trafi-
ken. Denna trafiklösning har därefter kompletterats och justerats av 
MarkTema AB, 2019-08-09, bl a angående avlämning/ upphämtning 
vid skolan och busshållplatser. Trafiklösningen illustreras på plankar-
tan. Se även illustration för trafiklösningen nedan.
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 Illustration över förslag till trafiklösning för Resarö mitt, MarkTema AB, 
2019-08-09

I planen föreslås Överbyvägen som L-VÄG, lokaltrafik, med kommu-
nen som huvudman. Delar av Överbyvägen ligger idag på privat tomt-
mark. I genomförandebeskrivningen redovisas de fastigheter som idag 
nyttjas som allmän väg med staten som väghållare. I planen möjliggörs 
även breddning av vägområdet för att öka vägstandarden och trafiksä-
kerheten till en körbanebredd av 7,0 meter. Breddningen av Överbyvä-
gen föreslås ske på den södra sidan med hänsyn till utbyggd gång- och 
cykelväg på norra sidan av Överbyvägen. Utmed Överbyvägen kan viss 
släntanpassning krävas i samband med utbyggnad av gång- och cykel-
vägen. Utmed livsmedelsbutiken kan även viss släntanpassning bli ak-
tuell, vilket betecknas med z på plankartan. 

Gång- och cykelvägar På den västra sidan av Resarövägen vid Resarö skola bekräftas även 
den befintliga gång- och cykelvägen som anges som GC-VÄG, gång- 
och cykelväg i planen. Idag är denna väg även tillfart för transporter 
med bil till Resarö skola och till kapellet, som tas bort och ersätts med 
en annan mer trafiksäker lösning. Gång- och cykelvägstunneln anges i 
planen som GC-tunnel, tunnel för gång- och cykeltrafik.

Utmed Överbyvägen, från bussvändslingan i väster till den föreslagna 
cirkulationsplatsen i området föreslås en gång- och cykelväg på Över-
byvägens norra sida. Gång- och cykelvägen är idag utbyggd från livs-
medelsbutiken till Överbyslingans korsning med Överbyvägen. Gång- 
och cykelvägen ska ansluta mot befintlig gång- och cykelväg utmed 
Resarövägen.
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I anslutning till livsmedelsbutiken och parkeringen kan cykelparkering 
ordnas. Cykelparkering ska även anordnas vid busshållplatser och par-
keringar. 

Trafiksäkerhet För att förbättra trafiksäkerheten ger planen möjligheter för åtgärder på 
Resarövägen och Överbyvägen bl a cirkulationsplats samt för Överby-
vägen en fortsättning av gång- och cykelvägen och en breddning av 
körbanan för att åstadkomma en god standard för busstrafik. Föreslagen 
gång- och cykelväg längs Överbyvägen bedöms öka trafiksäkerheten 
väsentligt liksom föreslagen lösning för avlämning/upphämtning av 
skolbarn vid Resarö skola.

Parkering All parkering för fastigheternas behov förutsätts ske inom respektive 
fastighet. Som planbestämmelse anges att all biluppställning/ parkering 
ska ske inom egen fastighet. 

Enligt parkeringsnormen för Vaxholms stad (antagen av kommunfull-
mäktige, § 77/ 2014) ska två parkeringsplatser kunna anordnas per fri-
liggande bostadshus på Resarö. För radhus/parhus anges att 1,6 (0,1) 
parkeringsplatser ska anordnas per byggrätt. För friliggande hus med 
gemensam parkering ska 1,9 (0,1) parkeringsplatser anordnas per bygg-
rätt. Av dessa ska 0,1 parkeringsplatser vara reserverade för rörelse-
hindrade. 

Två områden som idag används för bland annat parkering för skolper-
sonal säkerställs som parkering i detaljplaneförslaget och möjlighet ges 
att utöka dem något. Områdena anges på plankartan som kvartersmark 
för parkering, P. Detta gäller del av fastigheten Ytterby 4:289 öster om 
Resarövägen samt del av denna fastighet väster om Resarövägen. För 
parkeringarna möjliggörs i planen separata in- och utfarter. På plankar-
tan illustreras möjliga antal p-platser. P-platser illustreras även för livs-
medelsbutiken på fastigheten Ytterby 4:483 för kundparkering och på 
Ytterby 4: 597 för personalparkering samt varutransporter. För livsme-
delsbutiken med beteckningen, C, centrum, avses en fastighet bildas av 
fastigheterna Ytterby 4:597-598 och 4:483.

Kollektivtrafik Buss trafikerar idag Överbyvägen och ansluter vid Engarn till övriga 
busslinjer mellan Vaxholm och Stockholm. Dessutom finns direktbuss 
som trafikerar sträckan Överby-Tekniska Högskolan. Bussvändslingan 
öster om livsmedelsbutiken ersätts med hållplatser utmed Resarövägen 
respektive Överbyvägen. På plankartan illustreras  hållplatsen vid Re-
sarö skola. Utformningen av busshållplatser ska ske enligt riktlinjerna i 
Ribuss.

Cirkulationsplatsen ska utformas med tillräcklig radie för buss. Bredd-
ning av Överbyvägen möjliggörs i planen till en körbanebredd av 7,0 
meter som innebär god standard för busstrafik. 

Tillfart till fastighet Ett antal bostadsfastigheter har idag infart från Överbyvägen. För att 
minimera antalet utfarter mot Överbyvägen och korsningar med gång- 
och cykelbanan bör nya utfarter om möjligt samlas eller vändas mot lo-
kalvägar. Utfartsförbud anges i planen utmed fastigheterna Ytterby 
4:397 och 4:171 på norra sidan av Överbyvägen och utmed Ytterby 
4:483, 4:597 och 4:598 vid livsmedelsbutiken. På den södra sidan av 
Överbyvägen anges utfartsförbud utmed Ytterby 4:172, delar av Ytter-
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by 4:173 och 4:174 samt utmed del av Resarövägen vid Resarö skola 
och parkeringen. På den norra sidan av Resarövägen anges utfartsför-
bud utmed Ytterby 4:176 som ligger nära den föreslagna cirkulations-
platsen. 

Tillfart för varutransporter till skolan föreslås ske från ny väg som fö-
reslås kunna byggas från Överbyvägen. Denna väg föreslås även som 
tillfart för de föreslagna nya bostäderna och skolverksamheten nordväst 
om Resarö skola. Vägen föreslås som gemensamhetsanläggning i pla-
nen. Transporterna till skolan idag sker över skolgården via väg från 
parkeringen vid kapellet. Resarö kapell har även tillfart från denna väg. 
I planen möjliggörs för att öka trafiksäkerheten ny infart för kapellet 
via den södra delen av parkeringen vid kapellet vilket illustreras på 
plankartan.

Tillfart till fastigheterna Ytterby 4:597-598 och 4:483 med befintlig 
livsmedelsbutik föreslås kunna ske från Lillvägen respektive Ytterbyst-
randsvägen. Varutransporter föreslås kunna ske från Lillvägen och för 
kunder från Ytterbystrandsvägen. För fastigheterna norr om Lillvägen 
(Ytterby 4:181 och 4:767) avses tillfart ske från Lillvägen och Krokvä-
gen. Från Krokvägen finns även möjlighet till infart via väg som fö-
reslås som gemensamhetsanläggning i planen. Denna väg utgör även 
tillfart till fastigheten Ytterby 4:298. Möjlighet finns även att lösa till-
farten till Ytterby 4:298 genom servitut för väg över Ytterby 4:767.

Störningar Det finns en förordning till miljöbalken med (2015:216) för trafikbuller 
utomhus vid bostadsbyggnader som antogs år 2015, som sedan har änd-
rats år 2017. Förordningen ska tillämpas på mål och ärenden som på-
börjats från och med 2 januari 2015. Då planuppdrag för detaljplanen 
för Resarö mitt gavs tidigare tillämpas inte förordningen i detta ärende.

Riksdagen har år 1997 angivit riktvärden för trafikbuller i infrastruktur-
propositionen 1996/1997:53. Dessa riktvärden ska normalt inte över-
skridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse. 

Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnad av bostäder:
- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
- 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
- 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.

Ekvivalentnivån är medelljudnivån under ett dygn och maximalnivån är 
den högst förekommande ljudnivån när ett fordon passerar. 

Nu aktuellt planområde bedöms inte beröras av externt industribuller. 
då befintlig småindustriverksamhet på fastigheten Ytterby 4:173 avses 
avvecklas.

Avsteg från ovan rekommenderade riktvärden för buller avses inte gö-
ras i planen. Bostäder och uteplatser ska genom lämplig placering och 
utformning utformas så att avsteg från riktvärden för ekvivalentnivå ut-
omhus inte behöver göras med hänsyn till vägtrafikbuller. 

Teknisk försörjning
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Vatten och spillvatten Området är anslutet till det kommunala vatten- och spillvattennätet. De-
lar av planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde. 

Allmänna vatten- och spillvattenledningar har i huvudsak förlagts inom 
allmän platsmark. Där ledningar är förlagda till tomtmark säkras områ-
det med u, marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska led-
ningar på plankartan. För området med nya bostäder nordväst om sko-
lan föreslås gemensamhetsanläggning för vatten och spillvatten bildas.

Försörjning med vatten för brandsläckning har säkerställts i samband 
med utbyggnad av vatten och spillvatten. Inom planområdet avses kon-
ventionellt brandpostsystem utföras.

I planen har en pumpstation för spillvatten som ligger norr om Överby-
vägen tagits med som E, teknisk anläggning. Den ligger idag på områ-
de som betecknas NATUR inom detaljplan för Överby 29:53 m fl, Dp 
379. Tillfart till pumpstationen sker via väg inom dp 379.

I planen finns även en ventilkammare för vatten på parkeringen mitte-
mot Resarö skola. Denna redovisas som E, teknisk anläggning på 
plankartan.

Dagvatten                För planområdet har dagvattenutredning utförts av Sweco 
Environment AB, december 2013. Planområdet breder ut sig i sidled 
västerut, då Överbyvägen ingår i planen, och får då ett stort upptag-
ningsområde av dagvatten. Planområdet har fyra recipienter; två våt-
marker (Resarö och Överby våtmark) och två vattenförekomster (Över-
byfjärden och Kodjupet). Resarö och Överby våtmark som angränsar 
till planområdet tar redan idag emot vatten från befintlig bebyggelse i 
området. Idag rinner det mesta av dagvattnet via dikessystem till anting-
en Resarö våtmark och Överbyfjärden eller till Kodjupet. Se karta ne-
dan över avrinningsområden och flödesvägar inom planområdet. 
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                 Avrinningsområden och flödesvägar, dagvattenutredning 2013-12-19, Sweco Environment AB

Enligt utredningen kommer delar av planområdet att ha oförändrade flö-
den medan de delar där det föreslås nya bostäder kommer att få ökade 
flöden. En viss ökning av föroreningar kommer även att ske. Efter ut-
byggnad av planområdet anges föroreningshalterna fortfarande ligga 
med god marginal under rekommenderade riktvärden för de studerade 
ämnena. Utredningen visar att två naturliga våtmarker redan idag funge-
rar som reningsanläggningar i området innan vattnet rinner vidare till 
recipient.

Resarö våtmark som ligger väster om planområdet lämpar sig för re-
ning av dagvatten och även för fördröjning, då området ligger i en låg-
punkt. Fördröjningskapaciteten bestäms av utflödet från våtmarken och 
möjlig dämningsnivå med hänsyn till Överbyvägen. Norr om Överby-
vägen ligger Överby våtmark som också lämpar sig för fördröjning och 
rening av dagvatten. 

Inom planområdet föreslås dagvattenlösningar i form av lokalt omhän-
dertagande av dagvatten (LOD) för att minska och fördröja flödena från 
tillkommande bostadsbebyggelse samt reducera den i viss mån ökade 
föroreningsbelastningen som annars når recipienterna (Resarö våtmark, 
Överbyfjärden och Kodjupet). På plankartan anges som planbestäm-
melse, att dagvatten ska så långt möjligt infiltreras och fördröjas inom 
respektive fastighet. Dagvattnet ska tas om hand lokalt på såväl tomt-
mark som på allmän platsmark. Dagvattenledningar kommer inte att 
byggas ut. 
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På den egna fastigheten ska dagvattnet omhändertas lokalt för återfö-
ring till grundvattnet. Fördröjning ska så långt möjligt eftersträvas för 
att inte öka flödet till Resarö våtmark och därmed risken för översväm-
ning. Detta bedöms normalt kunna klaras genom takavvattning via 
stuprörsutkastare med avledning till omgivande mark. Gröna tak kan 
med fördel anläggas på bebyggelsen. Parkeringar kan förses med per-
meabla beläggningar som infiltrerar vatten så mycket som möjligt. För-
dröjning av dagvatten kan även ske i magasin under marken. Där mark-
förhållandena är ogynnsamma och markinfiltration inte kan genomfö-
ras kan t ex fördröjningsmagasin anläggas. I undantagsfall, t ex instäng-
da tomter, kan överskottsvatten från fastigheterna avledas via vägdike 
genom överenskommelser med väghållaren.

Dagvatten från vägar avleds via öppna diken till lägre liggande natur-
mark. Kortare kulverteringar kan bli nödvändiga. Avledningen av dag-
vattnet från vägområdet bör i största möjliga utsträckning ske så att in-
filtration/perkolation möjliggörs. Ett stort problem idag i området är då-
ligt skötta diken, trummor och brunnar. Många trummor som binder 
samman diken är idag igensatta eller har begränsad kapacitet. Dikena 
anses dock ha tillräcklig kapacitet för framtida exploatering och klimat-
förändringar men behöver rensas. Detta behöver ske årligen genom 
återkommande underhåll av trummor, brunnar och diken för att över-
svämningar inte ska ske. I planen ingår Överbyvägen och korsningen 
Överbyvägen/ Resarövägen/ Ytterbyvägen samt en mindre del av Re-
sarövägen. 

I korsningen Västerskogsvägen/ Krokvägen anges u1, marken ska vara 
tillgänglig för dike för avledning av dagvatten på plankartan med hän-
syn till ett befintligt dike som ligger inom fastigheten Ytterby 4:411. 

El, tele Två områden för transformatorstation föreslås, det ena öster om fastig-
heten Ytterby 4:171 och det andra söder om parkeringen vid Resarövä-
gen. Dessa områden anges på plankartan med beteckningen E, teknisk 
anläggning, liksom befintlig telestation väster om livsmedelsbutiken. 
El- och teleledningar har i huvudsak förlagts inom allmän platsmark. 
Där ledningar är förlagda till tomtmark säkras området med u, marken 
ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar på plankartan. 

Uppvärmning Enskilda anläggningar förutsätts. För nya bostäder bör miljövänliga 
lösningar väljas.

Avfall Omhändertagande av avfall sker på konventionellt sätt genom hämt-
ning för borttransport vid respektive fastighet. Matavfallsinsamling har 
påbörjats under 2014. Återvinningsplats för papper, glas, metall med 
mera finns inom planområdet vid livsmedelsbutiken. Det finns återvin-
ningsstation vid bussvändslingan i Överby, i västra delen av planområ-
det. 
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MEDVERKANDE
Underlag till planhandlingar vid samrådet har arbetats fram av WSP 
Samhällsbyggnad i samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen. Ut-
ställningshandlingar vid första och andra utställningen har arbetats fram 
av stadsbyggnadsförvaltningen.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kristina Henschen Paula Sund
Planchef Planarkitekt
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Förslag till 
Detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl.
Resarö mitt och Överbyvägen 
Vaxholms stad, Stockholms län
Dp 382

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
_______________________________________________________________________________________

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan Planarbetet bedrivs (i enlighet med den äldre plan- och bygg-
lagen (ÄPBL) (1987:10)) med normalt planförfarande enligt 
nedanstående tidplan. Tidplanen kan behöva ändras under ar-
betets gång.

Vintern 2014 Utställning                                  
Hösten 2017           Utställning nr 2                              
Hösten 2019 Antagande av planförslaget
När detaljplanen vunnit laga kraft kan bygglov beviljas enligt 
detaljplanen efter eventuella nödvändiga fastighetsbildnings-
åtgärder. 

Genomförandetid Genomförandetiden har satts till 5 år från och med den dag 
planen vinner laga kraft. Den korta genomförandetiden moti-
veras av att planområdet till stora delar redan är bebyggt och 
att de förändringar som förväntas ske med nya byggnader 
och tillbyggnader förmodas ske under den föreslagna genom-
förandetiden. 

Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har 
fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada som denne 
åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen 
med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs pla-
nen finns ingen rätt till ersättning för de byggrätter som gått 
förlorade.

Huvudmannaskap
Allmän plats Kommunen föreslås i detaljplanen vara huvudman för all-

männa platser såsom gator, park- och naturområden.  Det in-
nebär att kommunen efter genomförd fastighetsreglering i 
enlighet med framtagen detaljplan kan iordningställa allmän-
na platser allteftersom det behövs för genomförandet av de-
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taljplanen.

Trafikverket är formellt väghållare för Överbyvägen, Ytter-
byvägen och Resarövägen. Inom planområdet svarar kom-
munen för skötseln av Överbyvägen enligt avtal. Kommunen 
är väghållare för gång- och cykelvägen som ligger utmed 
Överbyvägen samt gång- och cykelvägstunneln under Re-
sarövägen. 

Vatten och spillvatten Vaxholmsvatten AB är huvudman för vatten- och spillvatten-
försörjningen. Inom planområdet ligger en huvudvattenled-
ning som ägs av Vaxholmsvatten AB. 

 
Dagvatten I samband med att kommunen övertar väghållaransvaret för 

Överbyvägen ifrån Trafikverket bör ett skötselprogram tas 
fram för diken, brunnar och trummor utmed vägen. Privata 
fastighetsägare har ansvaret för dagvattnet inom sina respek-
tive fastigheter. Kommunen har ansvaret för dagvattnet inom 
allmän plats och de områden som i detaljplanen anges som 
Lokaltrafik (L-VÄG), Parkområde (PARK) och Naturområ-
de (NATUR) samt gång- och cykelväg (GC-VÄG). Trafik-
verket har ansvaret för dagvattnet inom Resarövägen och det 
som i detaljplanen benämns som Trafik mellan områden (H-
VÄG) och Resarö vägförening har ansvaret för dagvatten ut-
anför detaljplanen inom sitt huvudmannaskapsområde. 

Brandvatten Konventionellt brandvattensystem avses för de delar av plan-
området som ska bebyggas. Övriga delar av planområdet har 
befintliga brandposter. I samband med genomförandet av de-
taljplanen kommer brandposternas placering att ses över.

El E.ON Elnät Sverige AB är elnätsägare på Resarö och ansva-
rar för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av elnä-
tet. Vid flytt av E.ON elnäts anläggningar/kablar så ska den 
som begär ledningsflytt stå för flyttkostnaderna om inget an-
nat föreskrivs i avtal eller lagstiftning.

Tele Telia Sverige Net Fastigheter AB, TSNFAB Telia äger te-
lestationen inom fastigheten Ytterby 4:597 och Telia Sonera 
Sverige AB äger genom Skanova AB kablage och teleled-
ningar samt ansvarar för utbyggnad och framtida drift och 
underhåll av telenätet i området. Fastighetsägaren ansvarar 
för anläggande och framtida drift av enskilda ledningar in till 
det egna huset, det så kallade fastighetsnätet.
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AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER

Trafikverket Vaxholms stad och Trafikverket har träffat ett avtal för ge-
nomförande av åtgärder avseende del av Resarövägen och 
som ska hanteras i det fortsatta arbetet. Innan detaljplanen an-
tas ska kommunen och Trafikverket träffa ett tilläggsavtal  
vars syfte är reglera Trafikverkets kostnader för att tillhanda-
hålla en projektledare för de ombyggnationer som planeras 
inom de vägar där Trafikverket är väghållare. Inför den fort-
satta processen ska kommunen ta fram detaljerade handlingar 
för de åtgärder som påverkar de allmänna vägarna och 
vägområden där Trafikverket är väghållare. Handlingarna ska 
godkännas av Trafikverket som sedan ska ligga till grund för 
ett genomförandeavtal. Genomförandeavtalet ska reglera de 
byggtekniska detaljerna, garantitider, trafikföring under 
byggnadstiden med mera. De byggnadstekniska detaljerna får 
endast omfatta marginella ändringar av Trafikverkets väg och 
ska rymmas inom H-väg. I annat fall ska avstämning ske med 
Trafikverket om behov av att ta fram vägplan.

Vaxholms församling För att öka trafiksäkerheten utmed Resarövägen föreslår de-
taljplanen att Ytterby 4:175:s fastighetsgräns mot Resarövä-
gen beläggs med utfartsförbud. Flytt av aktuell in- och utfart 
samt eventuella ersättningsanspråk avses regleras i separat 
överenskommelse och servitutsavtal mellan kommunen och 
fastighetsägaren till Ytterby 4:175, Vaxholms församling, se 
även under rubriken servitut.

E.ON Elnät Sverige AB Avtal ska träffas mellan E.ON Elnät Sverige AB och Vax-
holms stad om upplåtelse av mark för två nya transformator-
stationer samtidigt som E.ON avträder tidigare ianspråktaget 
område. 

Fastighetsägaren till Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal 
Ytterby 4:173 godkännas mellan fastighetsägaren till Ytterby 4:173 och 

Vaxholms stad. Avtalet ska omfatta:
 byte av mark så att Kommunen blir ägare till den del 

av Ytterby 4:173 som läggs ut som allmän plats (del 
av Överbyvägen och område norr om Överbyvägen), 

 fastighetsreglering för de delar som Ytterby 4:173 ut-
ökas med (del av Ytterby 4:172, 4:289 och 4:686),

 planläggning för BCDS, bostäder, centrum-, vård- 
och skolverksamhet,

 reglering av upphörande av pågående småindustri-
verksamhet,

 reglering av ansvaret för sanering och kostnader för 
exploatören av markföroreningar inom Ytterby 
4:173. 
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Kommunen avser att utbyggnaden av bostäder på kommunal 
mark inom planområdet sker av extern exploatör via markan-
visning. I program till markanvisning kommer förutsättningar  
för och krav på utformning av mark och bebyggelse att anges. 
Kommunen har sedan 2015-04-13, § 17 KF beslutade riktlin-
jer för markanvisningar.

ANSVARSFÖRDELNING 

I en detaljplan ska anges vem som är huvudman för den all-
männa platsmarken. I denna detaljplan föreslås kommunalt 
huvudmannaskap. Det innebär att kommunen ansvarar för ut-
byggnad, drift och underhåll av allmän plats (H-VÄG, L-
VÄG, PARK, NATUR och GC-VÄG). Trafikverket är fort-
satt väghållare för de delar av Resarövägen, (H-VÄG), som 
ligger inom detaljplanen. Respektive fastighetsägare ansvarar 
för samtliga anläggningar inom respektive fastighet. Resarö 
vägförening ansvarar för dagvattendike inom (u1).

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Gemensamhets- En anläggning, t.ex. en väg eller VA-ledningar, som flera
anläggningar fastigheter har behov av och som tillgodoser ändamål av sta-

digvarande betydelse för fastigheterna kan inrättas som en 
gemensamhetsanläggning av Lantmäteriet. Detta sker som en 
anläggningsförrättning och förfarandet är reglerat i anlägg-
ningslagen, (AL). Vilka fastigheter som ingår i gemensam-
hetsanläggningen/arna och de inbördes ansvarsförhållandena 
avgörs inte av planen utan av Lantmäteriet genom en anlägg-
ningsförrättning vid planens genomförande. Genom anlägg-
ningsbeslut så meddelas vad anläggningen ska bestå av och 
hur kostnaden för dess utförande respektive drift ska fördelas 
mellan de fastigheter som har del i anläggningen. En samfäl-
lighetsförening bildas ofta i samband med anläggningsbeslut 
för att förvalta marksamfälligheter och gemensamhetsanlägg-
ningar. En samfällighetsförening är en juridisk person.

Detaljplanen ger fastighetsägarna möjlighet att bilda en ge-
mensamhetsanläggning för tillfart till Ytterby 4:181 och Yt-
terby 4:298 över Ytterby 4:767. Detta återfinns markerat i 
förslag till detaljplan med ett (g), det vill säga: "Marken ska 
vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning”.

Till de nya bostäderna, skola och förskola inom del av Ytter-
by 4:289, 4:294, 4:594 och 4:601 nordväst om skolfastighe-
ten samt för skolfastigheten Ytterby 4:686 och för Ytterby 
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4:172 samt Ytterby 4:173, finns möjlighet att bilda gemen-
samhetsanläggning för in- och utfartstrafik mot Överbyvägen 
samt ledningar.  

 E.ON:s befintliga transformatorstation vid livsmedelsbutiken, 
föreslås i ett nytt läge öster om Ytterby 4:171 på detaljplanen 
markerad som (E) ”Teknisk anläggning” för att möjliggöra 
god spänningskvalitet. Ytterligare en transformatorstation fö-
reslås vid den östra parkeringen utmed Resarövägen.

 I planen har en pumpstation för spillvatten som ligger norr 
om Överbyvägen tagits med som E, teknisk anläggning. Den 
ligger idag på område som betecknas NATUR inom detalj-
plan för Överby 29:53 m fl, Dp 379. Tillfart till pumpstatio-
nen sker i enlighet med Dp 379, Överby 29:53 m.fl.

Servitut
Fastigheten Ytterby 4:181 har idag ett avtalsservitut för 
väg/utfart över Ytterby 4:188. Vid ändrad användning av Yt-
terby 4:181 kan finnas behov av att servitutet ändras eller 
upphävs. 

Detaljplanen ger möjlighet att bilda släntservitut på Ytterby 
4:597. På detaljplanen markerad med (z) ”Marken ska vara 
tillgänglig för vägslänt”. 

Avtalsservitut för slänt för gång- och cykelvägen längs Över-
byvägen ska bildas till förmån för Ytterby 4:349 och belas-
tande Överby 29:49 och Överby 29:54 utanför planområdet. 

 I samband med att trafiksäkerheten höjs utmed Resarövägen 
vid Resarö skola föreslås att befintlig in- och utfart flyttas för 
fastigheten Ytterby 4:175 med Resarö kapell. Ny mer trafik-
säker in-och utfart föreslås anordnas via befintlig parkering 
ut mot Överbyvägen. 

Vid behov inom planområdet ankommer det på respektive 
fastighetsägare att i övrigt ta initiativ till bildande och änd-
ring av servitut, oavsett om det gäller officialservitut, dvs  
servitut som bildats genom en lantmäteriförrättning, eller in-
skrivna avtalsservitut. Det kan dessutom finnas oinskrivna 
avtalsservitut.

Fastighetsbildning All fastighetsbildning avseende kvartersmark bekostas och 
sker på initiativ av respektive fastighetsägare vilket för all-
män plats innebär att kommunen svarar för ansökan hos Lant-
mäteriet. Inom planområdet får 3D fastighetsbildning ske för 
separata ändamål dock inte för bostadsändamål. I samband 
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med bildande av 3D fastigheter behövs det generellt även rät-
tigheter för servitut och gemensamhetsanläggningar. Exakt 
hur förrättningen ska genomföras baseras på för vid tidpunk-
ten framtagna aktuella ritningar.  

Kvartersmark 

 För del av Ytterby 4:289, Ytterby 4:294, Ytterby 
4:594 och Ytterby 4:601, föreslås att en fastighet bil-
das för bostäder och att mark för skoländamål över-
förs till skolfastigheten genom fastighetsreglering. 
Istället för fastighetsreglering kan en eller flera fastig-
heter bildas för skola eller förskola. Fastigheten för 
bostäder kan efter ansökan bilda fler fastigheter. 

 Del av Ytterby 4:176 överförs till förskoletomten Yt-
terby 4:177.

 Del av Ytterby 4:294 och del av 4:289 överförs till 
skolfastigheten Ytterby 4:686.

 Totalt cirka 300 kvm av fastigheterna Ytterby 4:172, 
Ytterby 4:289 och Ytterby 4:686 överförs till fastighe-
ten Ytterby 4:173.

 Del av Ytterby 4:349 överförs till fastigheten Ytterby 
4:597. 

 Ytterby 4:483, Ytterby 4:597 och Ytterby 4:598 ska 
sammanläggas och bilda en fastighet innan bygglov 
kan ges. 

Avsikten är inte att skapa särskilda fastigheter för parkerings-
platserna (P). Syftet med att planlägga för parkering inom 
kvartersmark är att möjliggöra och hantera olika parkerings-
behov.

Allmän plats All fastighetsbildning avseende allmän plats som kommunen 
är huvudman för initieras och bekostas av kommunen. 

 
 Trafikverket har sedan tidigare vägrätt för Överbyvägen. Ett 

flertal fastigheter nyttjas därmed redan idag genom vägrätt 
för allmän väg med Trafikverket som väghållare. Vägrätt in-
nebär att Trafikverket har rätt att använda mark eller annat ut-
rymme som behövs för vägen och väganordningar. 
Detaljplanen möjliggör att det befintliga vägområdet för 
Överbyvägen bibehålls och utökas för att iordningställa en 
gång- och cykelväg utmed hela Överbyvägen samt öka trafik-
säkerheten och standarden på Överbyvägen. Detta berör ett 
flertal kommunalägda fastigheter samt del av de privatägda 
fastigheterna Överby 2:7, Överby 2:85, Överby 29:40, Över-
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by 29:49, Överby 29:54, Överby s:1, Ytterby 4:171, Ytterby 
4:173, Ytterby 4:397, Ytterby 4:411, Ytterby 4:434, Ytterby 
4:701, Ytterby 4:706 samt Ytterby s:10. 

Enligt exploateringsavtal och förslag till detaljplanen ska den 
del av Ytterby 4:173, belägen inom och norr om Överbyvä-
gen, utgöra allmän plats och överföras till den kommunägda 
fastigheten Ytterby 4:349. Syftet med åtgärderna är att kunna 
skapa en trafiksäker korsning med passerande gång- och cy-
kelväg och en busshållplats. 

Områdena som lagts ut som vägområde kommer genom lant-
mäteriförrättning att överföras genom fastighetsreglering till 
en kommunal fastighet. Ersättningsfrågor hanteras och beslu-
tas av lantmäteriet inom aktuell lantmäteriförrätt-
ning.

Ledningsrätt och Avtal för 
avledning av dagvatten    Vaxholmsvatten AB har genom vattendom erhållit rätt att för-
    lägga, bibehålla och underhålla den huvudvattenledning som
     är belägen inom området. Vaxholmsvatten AB ansvarar för
    att söka nödvändig ledningsrätt för allmänna vatten- och spill
                                               vattenledningar inom området. På plankartan anges (u) 
    ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
    ledningar”.

     För att hantera dagvattnet inom Krokvägen inom Resarö väg-
    förenings huvudmannaskapsområde, anges (u1) - marken ska

     vara tillgänglig för avledning av dagvatten vilket gör det
     möjligt för vägföreningen att efter avtal eller annan överens- 

    kommelse med fastighetsägaren bibehålla befintligt dike.

EKONOMISKA FRÅGOR 

Nedan redovisas kostnader som kan komma att belasta olika 
aktörer vid genomförandet av detaljplanen. 

Vatten och spillvatten Vaxholmsvatten AB debiterar anläggningsavgiften då för-
bindelsepunkt upprättats (i enlighet med VA-lagen).
Kostnaden för vatten och spillvatten för respektive fastig-
het tas ut enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa. Debite-
ring sker när förbindelsepunkt finns och ledningarna kan 
användas. Anläggningsavgiften täcker kostnaden för vatten 
och spillvatten fram till förbindelsepunkt. Till detta kom-
mer kostnaden för den egna servisledningen mellan förbin-
delsepunkt och byggnad som fastighetsägaren ansvarar för. 
Vid framtida avstyckning debiteras anläggningsavgift för 

331



 

Dp 382 Resarö mitt och Överbyvägen, Genomförandebeskrivning
8(11)

den tillkommande fastigheten. 
Om taxan inte är tillämplig för föreslagen exploate-
ring/markanvisning kan annan debiteringsform bli aktuell. 
Förutsättningar kommer att anges i program till markanvis-
ning. För tillkommande bostäder, t ex ”Attefallshus”, eller 
andra förändringar som enligt VA‐taxan genererar anlägg-
ningsavgift tillkommer avgift enligt gällande VA‐taxa. Frå-
gor om VA‐ avgifter hanteras och besvaras av Roslagsvat-
ten AB.

Konsekvenser för kommu-
nen

Kostnader för genomförandet av anläggningsarbetena i 
korsningen Överbyvägen/Resarövägen/Ytterbyvägen vilket 
även omfattar ombyggnad av in- och utfarten till fastighe-
ten Ytterby 4:175 kommer att fordra utrymme i kommande 
budget. Kommunen föreslås bli huvudman för Överbyvä-
gen vilket omfattar ansvar för trafiksäkerhet, drift och un-
derhåll av både väg, diken, trummor och brunnar. 
Genom planläggning för bostäder, centrum m.m. av tidiga-
re inte planlagd mark ges möjlighet för kommunen att sälja 
kvartersmark och därmed erhålla intäkter.

Plankostnader Kostnad för planarbetet tas ut i form av planavgift enligt 
taxa som en del i kostnaden för bygglov. För ett enbostads-
hus på 220 m2 bruttoarea är planavgiften med nuvarande 
(okt 2019) taxa ca 28.215 kr.

Förrättningskostnader Förrättningskostnader för anläggningsförrättning är svår att 
bedöma då kostnaden till stor del är beroende av bland an-
nat förrättningens omfattning. Kostnaden tas ut enligt Lant-
mäteriets taxa. Kostnaderna fördelas enligt de andelstal 
som fastigheterna får och tas i normalfallet ut då förrätt-
ningen avslutats.
Vid en avstyckning eller fastighetsreglering fördelas kost-
naderna mellan de berörda fastigheterna efter skälig och 
rättvis grund. Kostnaden tas ut då förrättningen vunnit laga 
kraft. Kostnaden tas ut enligt Lantmäteriets taxa. Fast pris 
kan efterfrågas varvid Lantmäteriet bedömer om det är 
möjligt eller också erläggs kostnaderna efter löpande räk-
ning.
En ny avstyckning som ansluts till en befintlig gemensam-
hetsanläggning, t.ex. Resarö vägförening, kan komma att 
åläggas en inträdesavgift enligt föreningens stadgar.

Konsekvenser för enskilda
fastighetsägare

I samband med anläggningsförrättningar, t.ex. då gemen-
samhetsanläggningar bildas, kan kostnader för inlösen och 
upplåtelse av mark samt anläggningar tillkomma för berör-
da fastighetsägare. 

Vid bildande, ändring eller upphävande av servitut kan er-
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sättningar och kostnader behöva regleras mellan olika fas-
tighetsägare.

För de fastighetsägare vars fastigheter till viss del läggs ut 
som vägområde och där mark behöver regleras bestäms er-
sättningen i samband med lantmäteriförrättningen. 

Konsekvenser för 
ledningsägare

E.ON Elnät Sverige AB har haft önskemål om en ny place-
ring av den befintliga transformatorstationen utanför livs-
medelsbutikens entré. Detaljplanen föreslår ett nytt läge ös-
ter om Ytterby 4:171. E.ON Elnät Sverige AB ansvarar för 
flytt av transformatorstationen och samtliga med flytten 
förenade kostnader. Avtal ska tecknas med Vaxholms stad 
om upplåtelse av mark både för den transformatorstation 
som flyttas samt den nya vid parkeringen på Resarövägens 
östra sida.

TEKNISKA FRÅGOR OCH UTREDNINGAR

 Dagvatten En dagvattenutredning för detaljplanen har utförts av Sweco 
Environment AB i december 2013. Utredningen visar att för 
det område som kommer att byggas ut nordväst om skolan 
kan dagvattnet ledas till Resarö våtmark. Dagvatten rinner re-
dan idag naturligt till våtmarken. En utbyggnad förutsätter att 
dagvattnet omhändertas så nära källan som möjligt. Genom 
infiltration på tomtmarken kan dagvattnet renas, grundvatten-
nivån tryggas och fördröjning av toppflöden ske vid stora 
regn. Fördröjning kan enklast åstadkommas genom att undvi-
ka stora hårdgjorda ytor samt låta dagvatten från tak och 
hårdgjorda ytor rinna till/över grus- och gräsytor för infiltra-
tion.

Utredningen visar att dagvattensituationen kan lösas utan att 
Resarö våtmark blir påverkat och att även riktlinjerna för för-
oreningshalterna kommer ligga under rekommenderade rikt-
värden.

Ett stort problem idag i området är dåligt skötta diken, trum-
mor och brunnar. Många trummor som binder samman diken 
är idag igensatta eller har begränsad kapacitet. Dikena anses 
dock ha tillräcklig kapacitet för framtida exploatering och kli-
matförändringar men behöver rensas. Detta behöver ske ge-
nom återkommande underhåll av trummor, brunnar och diken 
för att översvämningar inte ska ske.

Vid utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Överbyvägen 
ska närmare studeras möjligheten att placera en grönremsa, 
för upptagning av dagvatten, utmed en del av utrymmet mel-
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lan gång- och cykelvägen och Överbyvägen. Trafikdagvatten 
kan fördröjas genom exempelvis öppna eller täckta diken i 
anslutning till väg. Med anledning av höga flöden i Resarö 
våtmark och i samband med förändringar av vägarna behöver 
dagvattenföringen särskilt uppmärksammas då det även kan 
påverka Resarö vägförening som har ansvaret för omgivande 
vägar samt privata fastighetsägare som har ansvaret för dag-
vattnet inom de privata fastigheterna. 

Väg 2002-10-10 togs utredningen ”Förslag till trafiksäkerhets-
främjande åtgärder vid Resarö skola” fram av Carl Bro Intel-
ligent Solutions. Utredningen kompletterades 2004-07-05 
med en utredning om barns skolvägar mm på Norra Resarö. 
Under 2011 arbetade Marktema AB fram ett förslag till ut-
formning av en cirkulationsplats i korsningen Överbyvä-
gen/Resarövägen/Ytterbyvägen. Förslaget innehöll även pla-
cering och utformning av busshållplatser, övergångsställen 
och avlämningsficka för Resarö skola samt fortsättning av 
gång- och cykelvägen längs Överbyvägen. Trafiklösningen 
har kompletterats och justerats, augusti 2019, bl a med buss-
hållplats i riktning mot Överby.

Marktemas förslag har legat som underlag för detaljplanens 
utformning och utrymme för allmän väg. Busshållplatser och 
avlämningsficka vid skolan samt cirkulationsplats kommer 
att studeras närmare vid kommande detaljprojektering.

Geoteknik En geoteknisk utredning för fastigheten Ytterby 4:594, ge-
nomfördes 1985 av Alfred Orrje AB som redovisade att 
grundläggningsförhållandena i det låglänta partiet närmast 
våtmarken var svåra. 

2014 gjordes en kompletterande utredning av Tyréns AB för 
att ytterligare utreda grundläggningsförhållanden och då om-
fattades förutom Ytterby 4:594, även Ytterby 4:601 och 
4:411. Utredningen redovisade att markförhållanden för delar 
av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:601 och 4:594 kräver sär-
skilda åtgärder vad gäller grundläggning vilket innebär att de 
utgått ur planområdet.

Val av grundläggningsmetod vid husbygge ska vid behov 
föregås av geoteknisk undersökning, i synnerhet vad gäller de 
nu beskrivna fastigheterna. 

Markföroreningar I samband med ändrad användning av fastigheten Ytterby 
4:173 ifrån småindustri till bostadsändamål ska exploatören 
tillika verksamhetsutövaren, innan anläggningsarbetena på-
börjas och bygglov beviljas uppfylla rekommendationerna i 
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Dp 382 Resarö mitt och Överbyvägen, Genomförandebeskrivning
11(11)

rapporten utförd i april 2017 av ÅF-Infrastructure AB ”Över-
siktlig miljöteknisk markundersökning för Ytterby 4:173” för 
att uppfylla minimikravet känslig markanvändning och för-
oreningshalter ska understiga Naturvårdsverkets generella 
riktvärden för känslig markanvändning. 

MEDVERKANDE Genomförandebeskrivningen är upprättad av stadsbyggnads-
förvaltningen.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kristina Henschen Camilla Adolfsson
Planchef Tf exploateringschef 
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Tillägg till utlåtande efter utställning nr 2 för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382

Detaljplan för
Del av Ytterby och Överby, Resarö mitt m.m.
Dp 382
Vaxholms stad

Tillägg till utlåtande efter utställning nr 2
Efter utställning nr 2
I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 18 oktober 2017 § 11 har 
förslaget till detaljplan hållits utställt för granskning, den andra i ordningen, under tiden 22 
november- 19 december 2017. 

Efter utställning nr 2 har revidering och ändringar av planförslaget utförts som framgår av ut-
låtandet efter utställningen, daterat 2018-05-23. Utlåtandet godkändes av kommunstyrelsen 
enligt § 68/ 2018-06-07. Kommunstyrelsen beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige 
att anta planförslaget. 

Kommunfullmäktige beslutade enligt § 44/ 2018-06-18 att återremittera ärendet med begä-
ran om nya utställningar och att en prövning av effekterna av en uppdelning av detaljplanen 
i två delar. 

Efter återremissen i kommunfullmäktige har möjligheten till nya utställningar och uppdel-
ning av planförslaget i två delar studerats. I kommunstyrelsen, § 105/ 2019-09-12, behandla-
des den fortsatta processen för detaljplanen för Resarö mitt. I protokollet noterar kommun-
styrelsen att förvaltningen som ett led i behandlingen av återremissen av planförslaget gör 
den bedömningen att fördelarna med att gå fram med en hel plan är så starka att planen ej 
bör delas. Möjligheten att gå vidare med planförslaget till antagande i december 2019 prö-
vas efter justering av fyra poster efter utställning nr 2 och behandlingen i kommunstyrelsen 
2018-06-07. Det gäller följande fyra förslag till ändringar:

 illustration enligt trafikskiss för 
o ny avlämningsplats för skolbarn, 
o busshållplatsvid Överbyvägen mot Överby.

 högsta tillåtna nockhöjd sänks för lanthandel från 9,5 m till ca 8 m.
 markanvändningen för området nordväst om Resarö skola ändras till både bostäder 

och skola.
 planens syfte förtydligas angående utformning av lanthandeln och bebyggelsekarak-

tär i planbeskrivningen.

Resaröbor inbjöds till ett informationsmöte 2019-08-26 för förankring av den reviderade pla-
nen efter utställning nr 2 och de fyra poster som föreslås ändras inför antagande. 

I detta tillägg till utlåtande efter utställning nr 2 framgår revideringar och ändringar som ut-
förts efter att planförslaget behandlades i kommunstyrelsen, 2018-06-07, och återremissen i 
kommunfullmäktige, 2018-06-18. De ändringar som föreslås framgår av s. 3-4 i tillägget till 
utlåtande efter utställning nr 2.
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Tillägg till utlåtande efter utställning nr 2 för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382

Tidigare revideringar och ändringar framgår av utlåtandet efter utställning nr 2, daterat 
2018-05-23, som godkändes av kommunstyrelsen, 2018-06-07.

Underrättelse efter utställning nr 2 
Revidering föreslås efter kommunstyrelsens godkännande, 2018-06-07, av planhandlingarna 
för antagande. Ändringarna har inte bedömts vara obetydliga. Berörda av ändringarna som 
fastighetsägare, ledningsinnehavare och innehavare av arrende har därför underrättats om 
föreslagen revidering efter utställning nr 2 och fått en möjlighet att yttra sig om ändringarna. 
Underrättelsetid 9 sept- 23 sept 2019. Detta gäller följande ändringar:

• Ändring av markanvändningen för området nordväst om  Resarö skola till, BS, bostäder och 
skola från att enbart vara område avsett för bostadsändamål, med beteckningen B. Detta 
möjliggör ytterligare utveckling och utbyggnad av skolområdet. 

• Ändring av nockhöjden utförs för butikstomten vid Överbyvägen, kvartersmarken med be-
teckningen, C, till en högsta tillåten nockhöjd av  +16,0 m över nollplanet räknat i höjdsystem 
RH 2000. Tidigare angavs 9,5 m som högsta tillåten nockhöjd från medelmarknivån. Detta 
möjliggör en nockhöjd av ca 8 meter över markplanet. En mindre justering av gränsen för bu-
tikstomten utförs även i hörnet mot Lillvägen/ Överbyvägen. Detta underlättar utformningen 
av marken för allmän plats (Lokalväg) för gång- och cykelväg samt busshållplats.

• En mindre ändring av gränsen för området för transformatorstation med beteckningen, E, 
vid Överbyvägen utförs. Detta underlättar utformningen av marken för allmän plats (Lokal-
väg) för gång- och cykelväg samt busshållplats.

Inkomna yttranden under underrättelse efter utställning nr 2
Remissinstanser och föreningar Anmärkning

U 1. Fastighetsägare till Ytterby 4:701 Se nedan
U 2. Fastighetsägare till Ytterby 4:171 ”
U 3. Fastighetsägare till Ytterby 4:179, 4:353 ”
U 4. E.ON Utan erinran

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till inkom-
na synpunkter under underrättelsen
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat re-
dovisas i kursiv stil. Förvaltningens svar markeras med indragen vänstermarginal. 

U1 Fastighetsägare till Ytterby 4:701: 
Frågor lämnas som berör fastigheten Ytterby 4:701 och Överbyvägens breddning enligt 
planförslaget. 

Svar på frågor har lämnats som berör fastigheten Ytterby 4:701. Ingen för-
ändring för breddningen av Överbyvägen föreslås i förslaget till detaljplan. 
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Några synpunkter har inte lämnats som berör ändringen av markanvänd-
ningen till BS, bostäder och skola, förskola för området på plankartan med 
beteckningen B, bostäder, som ligger nordväst om Resarö skola. 

U2 Fastighetsägare till Ytterby 4:171 :
Frågor om planförslaget för Resarö mitt lämnas vid två tillfällen som berör fastigheten Yt-
terby 4:171 och beteckningar på plankartan. 

Svar på frågor har lämnats som berör fastigheten Ytterby 4:171. Några syn-
punkter har inte lämnats inte angående ändringen, minskningen av E-områ-
det mot Överbyvägen för transformatorstationen som ligger öster om fas-
tigheten. 

U3 Fastighetsägare till Ytterby 4:179, 4:353:
Fråga framförs angående fastigheten Ytterby 4:353 som enligt planförslaget ska samman-
läggas med fastigheten Ytterby 4:179 som båda tillhör fastighetsägaren.

Några synpunkter har inte lämnats som berör ändringen av C-området vad 
gäller nockhöjd och justering i hörnet Överbyvägen/ Lillvägen. Kontakt avses 
tas med fastighetsägaren angående fastigheten Ytterby 4:353.

U4  E.ON:  Ingen erinran.

 Inga synpunkter lämnas angående ändringen, minskningen av E-området för   
                        transformatorstation mot Överbyvägen.

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning
De synpunkter, som framförts under planarbetet och i samband med underrättelsen efter
utställningen, har avvägts mot intresset att planlägga området. Även allmänna intressen har
därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en lämplig avvägning
mellan olika intressen. 

Förvaltningen föreslår att förslaget till detaljplan antas efter att följande ändringar utförts:

Plankarta med planbestämmelser
 Markanvändningen ändras för del av fastigheterna Ytterby 4:284, 4:289, 4:594 och 

4:601 från B(bostäder) till BS (bostäder, skola och förskola) på plankartan. 
 Planbestämmelsen för högsta tillåtna nockhöjd ändras till + 16,0 m över nollplanet 

räknat i höjdsystem RH2000 från 9,5 m som högsta tillåtna nockhöjd från medelmar-
knivån för butikstomten med beteckningen , C (fastigheterna Ytterby 4:483, 4:597-
598 mm). Ändringen möjliggör en högsta nockhöjd av ca 8 meter.

 Mindre justering görs av gränsen för butikstomten med beteckningen C i hörnet Lill-
vägen/ Överbyvägen samt för tomten för transformatorstation med beteckningen, 
E, vid Överbyvägen.
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 Som underlag för planförslaget har ny trafikskiss, daterad 2019-08-09, tagits fram 
som illustreras på plankartan bl a med busshållplats vid Överbyvägen mot Överby 
och ny avlämningsplats för skolbarn.

Planbeskrivning
 Text under avsnittet ”Planens syfte och huvuddrag” kompletteras angående bl a 

skärgårdskaraktär och utformning av butikstomten med beteckningen, C, på fastighe-
terna Ytterby 4:483, 4:597-598.

 Text under avsnittet ”Tidigare ställningstaganden” uppdateras under rubriken  ”Öv-
riga beslut” och under rubriken ”Miljökvalitetsnormer”.

Genomförandebeskrivning
 Text under avsnittet ”Fastighetsrättsliga frågor” kompletteras under rubriken ”Kvar-

tersmark” angående sammanläggning av fastigheter och under rubriken ”Servitut” 
angående avtalsservitut för slänt. 

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras i enlighet med föreslagna ändringar av 
plankartan. I övrigt har endast redaktionella ändringar av planförslaget genomförts. 

Grundkartan har även uppdaterats liksom fastighetsförteckningen till planförslaget.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN den 23 oktober 2019

Paula Sund
Planarkitekt
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Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382

Detaljplan för
Del av Ytterby och Överby, Resarö mitt m.m.
Dp 382
Vaxholms stad

Utlåtande efter utställning nr 2

Uppdrag
Detaljplanen baseras på ett planprogram för norra Resarö som har varit ute på samråd. Pro-
gramsamråd har hållits om förslag till planprogram 2002-10-07—2002-11-11. För att läsa mer 
om programsamrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för planprogrammet daterad 2003-03-
13, reviderad 2003-03-27.

Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslöt den 1 december 
2004 § 166 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan. 

Samråd
Uppdraget gällde att ta fram ett planförslag för Överbyvägen. Planuppdraget  har därefter ut-
vidgats till att omfatta  även bebyggelsen runt korsningen av Resarövägen och Överbyvägen 
där bl a livsmedelsbutiken, Resarö skola och annan offentlig service ligger. Då planområdet 
har utvidgats och programmet för norra Resarö inte innehöll någon principskiss för bebyggel-
sens utformning gav APU istället förvaltningen genom § 10/2006-02-01 i uppdrag att samråda 
om en ny skiss för ny bebyggelse innan ett planförslag upprättas. Samrådet har kallats för för-
samråd. Församrådet har ägt rum under tiden den 20 februari- 12 april 2006. Ett församråds- 
möte har hållits den 8 mars 2006. Mötet finns sammanfattat  i minnesanteckningar. För att lä-
sa mer om församrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för församrådet daterad 2008-10-02. 

I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 april 2009 § 29 har samråd hållits om förslag 
till detaljplan. Samrådet har ägt rum under tiden den 18 maj 2009 – 7 augusti 2009. Ett sam-
rådsmöte har hållits den 8 juni 2009. Mötet finns sammanfattat i minnesanteckningar. Under 
samrådet inkom totalt ca 60 yttranden. Många fastighetsägare var positiva till förslaget som 
helhet. Många framförde synpunkter på trafiksäkerheten och redovisade alternativ till utform-
ning av korsningspunkt och placering av busshållplatser. Föräldraföreningen som represente-
rade 120 medlemmar samt åtta enskilda fastighetsägare förordade rondellalternativet. 27 lika-
lydande yttranden och 4 enskilda yttranden förordade att busshållplatserna ligger kvar vid 
livsmedelsbutiken (ICA). För mer information om samrådet hänvisas till samrådsredogörel-
sen, daterad 2014-02-20. 

Den 24 september 2013 har ett möte om den fortsatta planeringen av Resarö Mitt hållits i Re-
sarö skola. Information om mötet har sänts till berörda fastighetsägare enligt fastighetsför-
teckning. Minnesanteckningar finns sammanfattade från mötet.

Av samrådsredogörelsen, daterad 2014-02-20 framgår yttranden inkomna under samrådet och 
de ändringar av planförslaget som föreslås efter samrådet.

Utställning nr 1, under tiden 3 mars -31 mars 2014
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I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 20 februari 2014 § 11 har förslaget till detaljplan 
hållits utställt för granskning. Utställningen genomfördes under tiden den 3 mars – 31 mars 
2014. Under utställningen inkom 112 yttranden varav 19 från remissinstanser och föreningar. 
Samma yttrande som Resarö plangrupp lämnat in har skickats in av 76 st fastighetsägare på 
Resarö. Några fastighetsägare har skickat in fler yttranden. Efter utställningen 3 mars- 31 
mars gjordes revideringar  av planförslaget som framgår av utlåtandet över utställningen, da-
terat 2014-05-26. Ägare till 2 fastigheter underrättades om detta. Dessa inkom med synpunk-
ter på ändringsförslagen varav en utan erinran. Några yttranden inkom efter utställningstiden 
dvs efter den 31 mars 2014. Dessa yttranden redovisas även i utlåtandet

Se utlåtandet efter den första utställningen, daterat 2014-05-26, angående inkomna yttranden 
och föreslagna ändringar av planförslaget efter utställningen.

Det framkom i ett sent skede att markförhållandena i en del av planområdet söder om Överby-
vägen kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen enligt en geoteknisk utredning 
som utförts av Tyréns AB, maj 2014. I samband med att planförslaget togs upp i kommunsty-
relsens planeringsutskott 2014-05-27 för beslut om att föreslå kommunstyrelsen att överlämna 
planförslaget till kommunfullmäktige undantogs den berörda marken från antagande.

Planförslaget togs upp i kommunstyrelsen 2014-06-12 för beslut om att överlämna planförsla-
get till kommunfullmäktige för antagande med undantag för del av fastigheterna Ytterby 
4:411, 4:594 och 4: 601. Kommunstyrelsen beslutade enligt §50/ 2014-06-12 att återremittera 
ärendet till planeringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats. 

Inför utställning nr 2 utfördes ett tillägg till utlåtandet, där ändringar som utförts av planhand-
lingarna efter återremissen i kommunstyrelsen 2014-06-12 redovisas. De ändringar som fö-
reslås bedöms innebära sådan väsentlig ändring av planförslaget att det behöver ställas ut på 
nytt. Det gäller främst förändring av planområdet med hänsyn till utförd geoteknisk utredning 
och ändring av markanvändningen för fastigheten Ytterby 4:173. Markanvändningen för Yt-
terby 4:173, söder om Överbyvägen, ändrades till BCDS, bostäder, centrum, vård samt skola 
och förskola. Del av fastigheten norr om Överbyvägen föreslogs som allmän plats, L-väg. I 
övrigt utfördes mindre ändringar och kompletteringar utförts som inte påverkar detaljplanens 
innebörd vilka framgår av tillägget till utlåtande. 

Utställning nr 2 under tiden den 22 november- 19 december 2017
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 18 oktober 2017 § 11 har förslaget till detaljplan 
hållits utställt för granskning. Utställningen, som kungjordes på kommunens anslagstavla, i 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 22 november, genomfördes under tiden den 22 
november – 19 december 2017 på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr. Informa-
tion om utställningen sändes till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning och myndighe-
ter m.fl. enligt sändlista. Handlingarna har under utställningstiden även visats på stadsbiblio-
teket, Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se .

Under utställningstiden för den andra utställningen har 164 yttranden inkommit varav 14 från 
remissinstanser och föreningar. Av dessa yttranden inkom några efter utställningstiden. Dessa 
redovisas även. Ytterligare ett yttrande inkom i januari 2018. 

Enligt 5 kap 24 § plan- och bygglagen (1987:10) framgår att den som inte senast under utställ-
ningstiden har framfört synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga kommu-
nens antagandebeslut av detaljplanen.
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Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
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Flera av de inkomna yttrandena från fastighetsägare och boende är likartade. Det gäller ett ytt-
rande som återfinns under U 27, som är en namnlista. Detta yttrande återges endast under U 
27 i utlåtandet över inkomna yttranden. För övriga likartade yttrande U 28- U 118 anges att de 
är liknande som yttrandet under U 27. Här kan dock noteras att flera av yttrandena anger fel-
aktigt väderstreck för föreslaget bostadsområde i närheten av Resarö skola. De anger att om-
rådet ligger sydväst om skolan. Yttrandena har dock besvarats som samma yttrande, då de i 
övrigt stämmer överens. I de fall där inkommet yttrande delvis överensstämmer med yttrandet 
U 27 har delar tagits bort eller lagts till. För dessa yttranden redovisas förändringen eller 
tillägget. Det gäller yttrandena U 119-U 139.

Under utställningen har fyra namnlistor inkommit varav en är namnlistan under U 27. I några 
fall har varit svårt att tyda namnunderskrifterna. Yttrandet som skrivits under i samtliga 
namnlistor är likadant som yttrande U 27.

I yttrandena tas bl a upp: 
Planen uppfyller inte syftet med hänsyn till bibehållen bebyggelsekaraktär på norra Resarö. 
Det anges även att Resarö mitt inte får förvandlas till något förortscentrum och att ny bebyg-
gelse ska utformas som traditionell arkitektur med träfasader i färg som matchar skolan och 
kapellet. Alla berörda byggnader ska ha utformningsrestriktioner. Det framförs även att det är 
viktigt att bevara skärgårdskaraktären samt befintlig vegetation och träd. 

Det framförs att kapellet som är en kulturhistoriskt värdefull byggnad ska framträda och inte 
överskuggas av ny bebyggelse i närheten. Nockhöjden 12 m på fastigheterna Ytterby 4:173-
174 ifrågasätts därför liksom byggrätten på dessa fastigheter.

Flertalet tycker det är bra att affären får utvecklas men att busshållplatsen ska ligga kvar vid 
affären. Viktigt för många är att lägen för busshållplatser bestäms i planen. 

Det framförs att de nya bostäderna nordväst om skolan ska vara färre än 30 st och gärna 
mindre flerbostadshus. Detta för att lite av naturen mellan husen kan behållas.

Parkeringen mitt emot skolan ska ha separat in- och utfart. Parkeringarna anges inte heller få 
dominera infarten till Resarö. Man vill även ha en avsläppningszon nära gångtunneln vid Re-
sarö skola. Man tycker vidare att det är viktigt att skolan ska ge utrymme för barnen, dvs mer 
mark ska avsättas norr om skoltomten. 

Det yttrande som redovisas under U140 återkommer även bland inkomna yttranden. Yttrandet 
återges endast under U140. För övriga likartade yttranden U 141- U163 anges att det är lik-
nande yttrande som under U140. Yttrandet tar upp att man inte vill ha trevåningshus och stör-
re bostadskomplex på Resarö. Bebyggelsen ska vara småskaliga skärgårdshus och inte likna 
bebyggelse i förorterna.

Efter utställningen har förslag till revidering gjorts. Ägare till en fastighet har underrättats om 
detta. Dessa har ingen erinran på revideringsförslaget. 

Inkomna yttranden under utställning nr 2
Remissinstanser och föreningar Anmärkning
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U 1. Länsstyrelsen Utan erinran
U 2. E.ON
U 3. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
U 4. Trafikverket (f d Vägverket)
U 5. Lantmäteriet
U 6. Resarö plangrupp 
U 7. Trafikförvaltningen (f d SL)
U 8. Naturskyddsföreningen
U 9. Vänsterpartiet
U 10. Miljöpartiet de gröna
U 11. Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd (SRMH)
U 12. Företagarna i Vaxholm
U 13. Roslagsvatten AB
U 14. Telia Sverige Net fastigheter AB (TSNFAB)

Fastighetsägare, boende och övriga
UFastighet/Adress Anmärkning

U 15. Fastighetsägare till Ytterby 4:503
U 16. Fastighetsägare till Ytterby 4:720
U 17. Fastighetsägare till Ytterby 4:411
U 18. Fastighetsägare till Ytterby 4:706
U 19. Fastighetsägare till Ytterby 4:541
U 20. Fastighetsägare till Ytterby 4:796
U 21. Fastighetsägare till Ytterby 4:298
U 22. Fastighetsägare till Ytterby 4:433
U 23. Fastighetsägare till Ytterby 4:171
U 24. Boende Rådhusgatan 14, Repslagare 23
U 25. Fastighetsägare till Ytterby 4:751
U 26. Fastighetsägare till Ytterby 4:701
U 27. Fastighetsägare till Ytterby 4:748 mfl  Namnlista (17 st namn)
U 28. Fastighetsägare till Ytterby 4:539 Liknande yttrande som U 27
U 29. Boende Löjviksvägen 11, brf Löjvikshöjden Liknande yttrande som U 27
U 30. Fastighetsägare till Överby 6:54 Liknande yttrande som U 27
U 31. Fastighetsägare till Ytterby 4:722 Liknande yttrande som U 27
U 32. Fastighetsägare till Ytterby 4:835 Liknande yttrande som U 27
U 33. Fastighetsägare till Ytterby 4:731 Liknande yttrande som U 27
U 34. Fastighetsägare till Överby 18:1 Liknande yttrande som U 27
U 35. Fastighetsägare till Ytterby 4:591 Liknande yttrande som U 27
U 36. Fastighetsägare till Överby 6:24 Liknande yttrande som U 27
U 37. Fastighetsägare till Ytterby 4:562 Liknande yttrande som U 27
U 38. Fastighetsägare till Ytterby 4:688 Liknande yttrande som U 27
U 39. Fastighetsägare till Ytterby 4:552 Liknande yttrande som U 27
U 40. Boende Kompassv 12, brf Löjvik 2 Liknande yttrande som U 27
U 41. Fastighetsägare till Ytterby 4:741 Liknande yttrande som U 27
U 42. Fastighetsägare till Ytterby 4:791 Liknande yttrande som U 27
U 43. Fastighetsägare till Ytterby 4:718 Liknande yttrande som U 27
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U 44. Fastighetsägare till Överby 1:119 Liknande yttrande som U 27
U 45. Fastighetsägare till Ytterby 4:237 Liknande yttrande som U 27
U 46. Fastighetsägare till Överby 1:102 Liknande yttrande som U 27
U 47. Boende Trossvägen 53, brf Löjvikshöjden Liknande yttrande som U 27
U 48. Fastighetsägare till Ytterby 4:577 Liknande yttrande som U 27
U 49. Fastighetsägare till Ytterby 4:59 Liknande yttrande som U 27
U 50. Fastighetsägare till Ytterby 4:37 Liknande yttrande som U 27
U 51. Fastighetsägare till Ytterby 4:846 Liknande yttrande som U 27
U 52. Boende Trossvägen 9, brf Löjvikshöjden Liknande yttrande som U 27
U 53. Fastighetsägare till Ytterby 4:577 Liknande yttrande som U 27
U 54. Fastighetsägare till Överby 1:191 Liknande yttrande som U 27
U 55. Fastighetsägare till Överby 2:101 Liknande yttrande som U 27
U 56. Fastighetsägare till Överby 29:10 Liknande yttrande som U 27
U 57. Fastighetsägare till Överby 29:10 Liknande yttrande som U 27
U 58. Fastighetsägare till Överby 2:101 Liknande yttrande som U 27
U 59. Boende Backstigen 3D, brf Backstigen Liknande yttrande som U 27
U 60. Boende Trossvägen 26, brf Löjvikshöjden Liknande yttrande som U 27
U 61. Boende Trossvägen 26, brf Löjvikshöjden Liknande yttrande som U 27
U 62. Fastighetsägare till Ytterby 4:513 Liknande yttrande som U 27
U 63. Fastighetsägare till Ytterby 4:830 Liknande yttrande som U 27
U 64. Fastighetsägare till Ytterby 4:859 Liknande yttrande som U 27
U 65. Fastighetsägare till Ytterby 4:803 Liknande yttrande som U 27
U 66. Fastighetsägare till Överby 6:16 Liknande yttrande som U 27
U 67. Fastighetsägare till Överby 2:27 Liknande yttrande som U 27
U 68. Fastighetsägare till Ytterby 4:84 Liknande yttrande som U 27
U 69. Fastighetsägare till Överby 29:17 Liknande yttrande som U 27
U 70. Fastighetsägare till Ytterby 4:582 Liknande yttrande som U 27
U 71. Fastighetsägare till Ytterby 4:741 Liknande yttrande som U 27
U 72. Fastighetsägare till Överby 29:4 Liknande yttrande som U 27
U 73. Fastighetsägare till Ytterby 4:503 Liknande yttrande som U 27
U 74. Fastighetsägare till Ytterby 4:50 Liknande yttrande som U 27
U 75. Fastighetsägare till Ytterby 4:819 Liknande yttrande som U 27
U 76. Fastighetsägare till Överby 6:27 Liknande yttrande som U 27
U 77. Fastighetsägare till Överby 6:27 Liknande yttrande som U 27
U 78. Fastighetsägare till Ytterby 4:237 Liknande yttrande som U 27
U 79. Fastighetsägare till Ytterby 4:621 Liknande yttrande som U 27
U 80. Fastighetsägare till Ytterby 4:234 m fl fast Liknande yttrande som U 27
U 81. Fastighetsägare till Ytterby 4:725 Liknande yttrande som U 27
U 82. Fastighetsägare till Överby 2:73 Liknande yttrande som U 27
U 83. Fastighetsägare till Ytterby 4:503 Liknande yttrande som U 27
U 84. Fastighetsägare till Överby 1:133 Liknande yttrande som U 27
U 85. Fastighetsägare till Ytterby 4:397 Liknande yttrande som U 27
U 86. Fastighetsägare till Överby 6:40 Liknande yttrande som U 27
U 87. Fastighetsägare till Överby 2:35 Liknande yttrande som U 27
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U 88. Fastighetsägare till Överby 2:87 Liknande yttrande som U 27
U 89. Fastighetsägare till Ytterby 4:545 Liknande yttrande som U 27
U 90. Boende Trossvägen 10, brf Löjvikshöjden Liknande yttrande som U 27
U 91. Fastighetsägare till Överby 6:51 Liknande yttrande som U 27
U 92. Fastighetsägare till Ytterby 4:721 Liknande yttrande som U 27
U 93. Fastighetsägare till Ytterby 4:721 Liknande yttrande som U 27
U 94. Fastighetsägare till Ytterby 4:765 Liknande yttrande som U 27
U 95. Fastighetsägare till Ytterby 4:441 Liknande yttrande som U 27
U 96. Fastighetsägare till Överby 2:34 Liknande yttrande som U 27
U 97. Fastighetsägare till Ytterby 4:765 Liknande yttrande som U 27
U 98. Fastighetsägare till Överby 29:54 Liknande yttrande som U 27
U 99. Fastighetsägare till Ytterby 4:797 Liknande yttrande som U 27
U 100. Fastighetsägare till Ytterby 4:797 Liknande yttrande som U 27
U 101. Fastighetsägare till Ytterby 4:831 Liknande yttrande som U 27
U 102. Fastighetsägare till Engarn 1:13-14 Liknande yttrande som U 27
U 103. Fastighetsägare till Överby 16:2 m fl  Namnlista (14 st namn), Liknande 

yttrande som U 27
U 104. Fastighetsägare till Överby 1:135 m fl  Namnlista( 18 st namn), Liknande 

yttrande som U 27
U 105. Boende Backstigen 3F, brf Backstigen m fl  Namnlista( 12 st namn), Liknande 

yttrande som U 27
U 106. Fastighetsägare till Ytterby 4:660 Liknande yttrande som U 27
U 107. Fastighetsägare till Engarn 1:4 Liknande yttrande som U 27
U 108. Fastighetsägare till Överby 2:32 Liknande yttrande som U 27
U 109. Fastighetsägare till Engarn 1:4 Liknande yttrande som U 27
U 110. Fastighetsägare till Överby 2:32 Liknande yttrande som U 27
U 111. Fastighetsägare till Ytterby 4:58 Liknande yttrande som U 27
U 112. Fastighetsägare till Ytterby 4:248 Liknande yttrande som U 27
U 113. Fastighetsägare till Överby 2:89 Liknande yttrande som U 27
U 114. Fastighetsägare till Ytterby 4:830 Liknande yttrande som U 27
U 115. Fastighetsägare till Ytterby 4:18 Liknande yttrande som U 27
U 116. Fastighetsägare till  Överby 1:52 Liknande yttrande som U 27
U 117. Fastighetsägare till Ytterby 4:524 Liknande yttrande som U 27
U 118. Fastighetsägare till Ytterby 4:42 Liknande yttrande som U 27
U 119. Fastighetsägare till Överby 6:30 Delvis liknande yttrande som U 27
U 120. Boende Överby skolväg 5B, brf Överby Delvis liknande yttrande som U 27
U 121. Fastighetsägare till Överby 2:82 Delvis liknande yttrande som U 27
U 122. Fastighetsägare till Överby 29:2  Delvis liknande yttrande som U 27
U 123. Fastighetsägare till Ytterby 4:773 Delvis liknande yttrande som U 27
U 124. Fastighetsägare till Överby 2:57 Delvis liknande yttrande som U 27
U 125. Fastighetsägare till Överby 2:27 Delvis liknande yttrande som U 27
U 126. Fastighetsägare till Ytterby 4:572 Delvis liknande yttrande som U 27
U 127. Fastighetsägare till Överby 6:15 Delvis liknande yttrande som U 27
U 128. Fastighetsägare till Överby 1:42 Delvis liknande yttrande som U 27
U 129. Fastighetsägare till Ytterby 4:506 Delvis liknande yttrande som U 27
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U 130. Fastighetsägare till Ytterby 4:506 Delvis liknande yttrande som U 27
U 131. Fastighetsägare till Ytterby 4:730 Delvis liknande yttrande som U 27
U 132. Fastighetsägare till Ytterby 4:730 Delvis liknande yttrande som U 27
U 133. Fastighetsägare till Överby 2:56 Delvis liknande yttrande som U 27
U 134. Fastighetsägare till Ytterby 4:388 Delvis liknande yttrande som U 27
U 135. Fastighetsägare till Ytterby 4:112 Delvis liknande yttrande som U 27
U 136. Fastighetsägare till Ytterby 4:608 Delvis liknande yttrande som U 27
U 137. Fastighetsägare till Överby 1:34 Delvis liknande yttrande som U 27
U 138. Fastighetsägare till Överby 1:34 Delvis liknande yttrande som U 27
U 139. Fastighetsägare till Trossvägen 63, brf Löjvikshöj-

den
Delvis liknande yttrande som U 27

U 140. Fastighetsägare till Engarn 1:8
U 141. Fastighetsägare till Engarn 1:8 Liknande yttrande som U140
U 142. Fastighetsägare till Ytterby 4:477 Liknande yttrande som U140
U 143. Fastighetsägare till Ytterby 4:648 Liknande yttrande som U140
U 144. Fastighetsägare till Ytterby 4:477 Liknande yttrande som U140
U 145. Fastighetsägare till Ytterby 4:408 Liknande yttrande som U140
U 146. Fastighetsägare till Ytterby 4:853 Liknande yttrande som U140
U 147. Fastighetsägare till Ytterby 4:393 Liknande yttrande som U140
U 148. Fastighetsägare till Ytterby 4:237 Liknande yttrande som U140
U 149. Fastighetsägare till Ytterby 4:237 Liknande yttrande som U140
U 150. Fastighetsägare till Ytterby 4:791 Liknande yttrande som U140
U 151. Boende Trossvägen 38E, brf Löjvikshöjden Liknande yttrande som U140
U 152. Fastighetsägare till Ytterby 4:792 Liknande yttrande som U140
U 153. Fastighetsägare till Överby 6:2 Liknande yttrande som U140
U 154. Fastighetsägare till Engarn 1:8 Liknande yttrande som U140
U 155. Fastighetsägare till Ytterby 4:95 Liknande yttrande som U140
U 156. Fastighetsägare till Överby 10:2 Liknande yttrande som U140
U 157. Fastighetsägare till Ytterby 4:607 Liknande yttrande som U140
U 158. Fastighetsägare till Ytterby 4:607 Liknande yttrande som U140
U 159. Fastighetsägare till Ytterby 4:480 Liknande yttrande som U140
U 160. Fastighetsägare till Ytterby 4:480 Liknande yttrande som U140
U 161. Fastighetsägare till Ytterby 4:243 Liknande yttrande som U140
U 162. Fastighetsägare till Ytterby 4:243 Liknande yttrande som U140
U 163. Fastighetsägare till Ytterby 4:186 Liknande yttrande som U140
U 164. ICA –Ytterby 4: 597-598, 4:483
U 165. Fastighetsägare till Överby 29:51 Sent inkommet yttrande

Yttranden över underrättelse efter utställning nr 2
U 166. Fastighetsägare till Överby 29:51

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till inkom-
na synpunkter
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat re-
dovisas i kursiv stil. Förvaltningens svar markeras med indragen vänstermarginal. 
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U 1.Länsstyrelsen i Stockholms län: Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget 
enligt 5 kap. 22 § ÄPBL.

Länsstyrelsen lämnade även samrådsförslaget och förslaget till detaljplan efter den 
första utställningen utan erinran.

Remissinstansernas synpunkter 

U 2. E.ON: 
Synpunkten är att som bifogad karta visar, tydliggöra E områdena med vad de är avsedda till, 
t.ex E1 = Transformatorstation, när det finns flera E områden så är det ett bra förtydligande. 
Bifogad karta visar vilka E områden som av avsedda för E.ONs anläggningar.

I övrigt inget att erinra.

Informationen noteras. Anledningen till att det anges enbart tekniska anläggningar 
under markanvändningen, E, är att det ger större flexibilitet om behov finns av an-
nan teknisk anläggning på samma plats. På plankartan kan användningen anges som 
illustrationstext.

U 3. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI):
FTI har inga synpunkter på remissförslaget.

U 4. Trafikverket: 
I tidigare yttranden har dåvarande Vägverket yttrat att myndigheten inte motsätter sig de
då planerade åtgärderna och att den såg positivt på t.ex. cykelbanan utmed Överbyvägen och 
att kommunen övertar huvudmannaskapet för samma väg. Vägverket menade sig dock inte ha 
några möjligheter att bekosta någon av åtgärderna i planen, utan att kostnadsansvaret för 
nämnda åtgärder måste åligga någon annan än den statliga väghållningsmyndigheten. Detta 
ställningstagande kvarstår för Trafikverkets räkning. Efter det togs ett föravtal (TRV dnr:TRV 
2014/55082) fram som reglerar att kommunen förbinder sig att bekosta anläggningsåtgärder-
na.

Avtal om bevakning
För åtgärder på eller i anslutning till Trafikverkets anläggningar är det aktuellt för Trafikver-
ket att bevaka genomförandet, genom ett bevakningsärende. Trafikverket har inga avsatta me-
del för åtgärder som aktualiseras av aktuell detaljplan varför dessa behöver belasta kommun 
eller exploatör liksom kostnader för Trafikverkets bevakning. Ett avtal mellan kommunen och 
Trafikverket gällande bevakning ska tas fram. Avtalet ska vara undertecknat innan detaljpla-
nen vinner laga kraft. Innan produktionen startar ska ett genomförandeavtal vara underteck-
nat.

Väghållarskap
Tidigare har dåvarande Vägverket (2006:17317) tagit beslut om indragning från allmänt un-
derhåll av väg 1006, delen Överby-Ytterby (1003) på Resarö, Vaxholms stad. Beslutet träder i 
kraft när detaljplanen vinner laga kraft enligt dåvarande Vägverkets beslut. Trafikverket an-
ser det viktigt att ta del av information när detta sker.

Förslag till avtal avseende åtgärder i samband med genomförande av detaljplan för 
Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och Överbyvägen) finns framtaget. Ett tillägg till 
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detta avtal gällande Trafikverkets engagemang innan genomförandeavtalet tecknas 
avses tas fram innan detaljplanen vinner laga kraft. Genomförandeavtal kommer att 
tas fram inför genomförandet av de åtgärder som påverkar de allmänna vägarna el-
ler dess vägområde. 

Kommunen kommer att delge Trafikverket när detaljplanen vinner laga kraft.

U 5. Lantmäteriet 

Delar av planen som måste förbättras
Plankarta och bestämmelser

Det saknas information om hur angöring ska kunna ske till naturområdet då aktuell plan 
omgärdas av kvartersmark.

Inom fastigheten Ytterby 4:397 finns ett u-område som saknar avgränsning. 
Plankartan måste kompletteras med någon typ av avgränsning.

Inom Ytterby 4:397 finns även ett område som saknar egenskap men som omgärdas av egen-
skapsbestämmelser. Vänligen precisera vad området avses nyttjas för.

Det finns troligtvis en samfällighet som går över Ytterby 4:294 (1). Likaså finns antyd-
ningar till att en gemensamhetsanläggning har rätt att nyttja område som nu blir plan-
lagt. Detta behöver utredas då det kan påverka fastighetsbildningen och förrättningskost-
nader.

På fastigheten Ytterby 4:767 går egenskapsbestämmelserna inte ut över delar av prickmar-
ken, till skillnad mot resterande planområde. Om detta är av misstag så bör pilen dras ut till 
fastighetsgräns.

G-området på Ytterby 4:767 har en något oklar utbredning.

Bestämmelse under utnyttjandegrad om befintliga byggnaders byggrätt blir något otydlig då 
nuvarande byggnation inte kan bli planstridig för att ny plan antas i strid mot nuvarande 
byggnation.

Användningsområdet JC finns med under planbestämmelser men saknas på
plankartorna.

Då Lillvägen och Krokvägen inte detaljplaneläggs i samband med denna plan kan
BCD-området på andra sidan gatorna anses något lösryckt. Likaså saknar E-området
på plankarta 2 samband med övrigt detaljplanelagt område.

Genomförandebeskrivning
Påverkan på befintliga servitut inom planområdet måste förtydligas med fastig-
hetsrättsliga konsekvenser.
Det framkommer att 3D fastighetsbildning är möjlig. När 3D fastigheter bildas behövs det i 
regel bildas rättigheter och gemensamhetsanläggningar som en följd av fastighetsbildning-
en. Konsekvenserna av en eventuell fastighetsbildning måste redogöras för.
Det bör noteras att det inte alltid är möjligt att få fast pris i förrättningar. Fast pris kan 
således efterfrågas men inte begäras då det alltid baseras på en bedömning av det enskil-
da fallet.
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Delar av planen som bör förbättras
Det saknas information om hur angöring ska kunna ske till bostadsområdet mellan skola 
och natur.

Övrigt
För det fall exploateringsavtal avses att tecknas finns sedan 2015 regler för hur detta
ska redovisas i planhandlingen. Enligt PBL krävs en utförlig beskrivning av exploaterings-
avtalen, dess huvudsakliga innehåll samt konsekvenserna av att planen genomförs med hjälp 
av ett sådant avtal. Se 4 kap 33 § samt 5 kap 13 § PBL, Lantmäteriets handbok samt Bover-
kets hemsida. Aktuell plan är förvisso upprättad enligt äldre regelverk och redovisning behö-
ver därav inte ske. För att göra en så tydlig plan som möjligt rekommenderar vi på Lantmä-
teriet dock att redovisning sker ändå.

Plankarta med planbestämmelser
Planbestämmelser under utnyttjandegrad ändras angående befintliga byggna-
ders byggrätt och planstridighet. Formulering tas bort. 

I planförslaget anges del av planområdet i väster som naturområde. Planområ-
det för Resarö mitt omgärdas i övrigt av naturmark, söder om Överbyvägen och 
väster om Resarövägen, som ej är är planlagd. Naturområdet ingår i ett obebyggt 
skogsområde, där marken ägs av kommunen. Väster om planområdet ligger Re-
sarö våtmark. Marken är idag allmänt tillgänglig via stigar  genom bl a Resarö 
våtmark och förbi skolfastigheterna. 

Justeringar av plankarta utförs i enlighet med Lantmäteriets yttrande för bl a 
u-område m m. Redovisad gemensamhetsanläggning på Ytterby 4:767 sträcker 
sig även fram till fastigheten Ytterby 4:181. Illustrationen på plankartan förtydli-
gas för gemensamhetsanläggningen. 

Den pumpstation som redovisas som, E, teknisk anläggning norr om  Överby-
vägen  framgår av planbeskrivningen på s. 18 vid den andra utställningen. Place-
ringen av pumpstationen bekräftas på detta sätt, då markanvändningen för denna 
inte framgår av den plan som gäller i övrigt för detta område, Dp 379 för Överby 
29:53 m fl. Genomförandetiden för Dp 379 har gått ut.

Fastigheterna Ytterby 4:181 och 4:767 vid Lillvägen och Krokvägen ägs av 
kommunen medan de ligger vid vägar som ingår i Resarö vägförening. Området 
i övrigt vid Lillvägen –Krokvägen är privatägt. Marken inom större delen av 
planområdet för Resarö mitt ägs av kommunen. I planområdet ingår endast ett 
mindre antal privatägda fastigheter som gränsar till Överbyvägen och två privat-
ägda fastigheter som ligger i samma byggnadskvarter som den befintliga livsme-
delsbutiken. Detaljplanen för Resarö mitt handläggs enligt ÄPBL (1987:10) vil-
ket innebär att huvudmannaskapet i detaljplanen inte kan delas. I planförslaget 
anges att kommunen ska vara huvudman för allmän plats.

Genomförandebeskrivning                                                                                
Text angående servitut har kompletterats i genomförandebeskrivningen.

Genomförandebeskrivningen kompletteras angående 3 D-fastighetsbildning.
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Information om begränsningar avseende fast pris i förrättningar noteras.

För väg från Överbyvägen till det nya bostadsområdet och skolan avses gemen-
samhetsanläggning, g, bildas vilket anges på plankartan. Detta framgår även av 
planbeskrivningen på s.16 och i genomförandebeskrivningen på s. 4. vid den 
andra utställningen. 

Övrigt
I genomförandebeskrivningen kompletteras angående exploateringsavtal mellan 
kommunen och fastighetsägarna till Ytterby 4:173. 

U 6. Resarö plangrupp:
Efter att utställningsförslaget presenterats på kommunens hemsida har föreningarnas styrel-
ser fått in mängder med synpunkter från sina medlemmar på dp 382. Det visar på ett mycket 
stort engagemang i frågan om hur Resarö Mitt ska utvecklas. 

1. Förlängning av tidsfristen för yttrandet
För att kunna sortera och bemöta alla dessa frågor, yttringar och även farhågor som inkom-
mit samt inkludera dessa värdefulla synpunkter och konstruktiva förslag i vårt yttrande på 
kommunens plan, ber vi om en förlängning av tidsfristen till den 16 januari. December månad 
är som bekant en hektisk period med många familjeaktiviteter och vi hoppas därför på kom-
munens förståelse för detta.

2. Förtydligande kring hur synpunkterna tas tillvara 
Vi har också följande funderingar och frågor som vi redan nu ber att kommunen förtydligar.

I det förra utställningsförslaget anges att ” Under utställningen har inkommit 112 yttranden 
varav 19 från remissinstanser och föreningar. Liknande yttrande som Resarö plangrupp läm-
nat in har skickats in av 76 st fastighetsägare på Resarö. Några fastighetsägare har skickat in 
fler yttranden.” Det anges också att ”planförslaget överensstämmer med riktlinjerna i över-
siktsplanen.”

Vi kan inte se i dokumentationen hur kommunen anser att de synpunkter i yttranden från fler-
talet fastighetsägare på Resarö har omhändertagits och inkluderats i det nya utställningsför-
slaget, gällande exempelvis bevarandet av Resarös småskaliga bebyggelsekaraktär. 

Vi ser därför att kommunen tydligt redogör kring hur processen går till för att inhämta med-
borgarnas synpunkter så att det framgår hur dessa idéer kommer att tas tillvara som kon-
struktiva utvecklingsförslag. Dvs. möta syftet med den demokratiska process som ett samråd 
innebär. Plangruppen är mycket angelägen att de boende på Resarö kan känna förtroende att 
kommunen respekterar medborgarnas synpunkter så att de genom sitt engagemang och sina 
yttranden kan bidra till att utveckla Resarö för framtida generationer.

Yttrande nr 2 från Resarö plangrupp:                                                                                            
Plangruppen, som består av representanter utsedda av fastighets- och villaägarförening-
ar på Resarö, har studerat handlingarna till förnyad utställning av dp 382. Det är gläd-
jande att vissa av de synpunkter och förslag som Resarö Plangrupp framförde 2014 har 
genomförts.

     Kommunens planarbete på Resarö sker i ett litet område i taget. Detta innebär 
att helhetsperspektivet på Resarö inte framhålls i de enskilda detaljplanerna. Vi 
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hänvisar till våra synpunkter på Översiktsplanen, bl.a. vikten av ett samman-
hängande grönområde på Killingen och att detta fortfarande är en avgörande 
förutsättning för de övriga detaljplaner som efterhand tillåter förtätning och be-
byggelse på övrig markyta på Resarö.

Planens syfte möter inte visionen i Översiktsplanen Vaxholm 2030
Syftet med att detaljplanelägga Resarö Mitt är enligt Planbeskrivningen sid 3 under rubriken:
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  "att underlätta för permanentboende  med bibehållen 
bebyggelsekaraktär ..." l Planbeskrivningen sid 4 tredje stycket står: Planförslaget överens-
stämmer med riktlinjerna i översiktsplanen antagen år 2013-12-16 och den fördjupade över-
siktsplanen för Resarö antagen 1993-09-27.

Detta påstående är helt felaktigt. Det nya planförslaget omvandlar snarare Resarö Mitt till ett 
centrum med förortsliknande bebyggelse och bevarar inte skärgårdskaraktären som anges i 
målen med översiktsplanen.

Ett konkret exempel är att det tillåts höga stora hus som är 12 m i nock och vars tomt får be-
byggas till 40 °/o (ca 1100 kvm) på fastigheten Ytterby 4:174 mittemot lCA. Huset intill kan 
bli så stort att det rymmer 24 lägenheter. Ingen annanstans  på Resarö finns denna typ av be-
byggelsekaraktär. 

Traditionell skärgårdsarkitektur framför moderna lägenhetshus
l Täby nära lCA-stop finns dessa flerfamiljshus som ligger grupperade bakom ett skyddande 
plank. Även i Trosa och i Sigtuna kommuner finns många projekt som är goda exempel på 
småskalig förtätning med bevarad  bebyggelsekaraktär.
l området Lyngsåsa på Dalarö finns goda exempel på nybyggda lägenheter med bevarad lant-
lig och småskalig skärgårdskänsla.

Vi vill ha:
 träfasader med Falu rödfärg eller annan naturlig slamfärg som tar upp skolans och 

kapellets färger och material.
 byggnader placerade med förskjutningar i höjd- och sidled
 spröjsade fönster
 tegeltak, falsad plåt eller sedumtak.

Huvudintryck
 Småindustritomten 4:173 ersätts nu av en tomt markerad med BCDS. Den ligger på 8- 

9 meterskurvan och får byggas 12 meter till nock och får ha en bruttoarea på 1750 
kvm. Det kan bli ca 500 kvm på mark om man utnyttjar hela höjden (motsvarar 24 lä-
genheter på 70 -75 kvm). Detta är helt oacceptabelt.

 Det hus som planen tillåter närmare kapellet (Ytterby 4:174) blir lika högt och 1100 
kvm på mark (40 °/o av tomtarean) och med samma innehåll.

 Bilden till vänster kan bli verklighet om planen går igenom.
 Dessa hus kommer i väsentlig mån att dominera kapellet, det vackraste huset i omgiv-

ningen, oavsett om spiran och den översta spetsen av taket sticker upp över 12 m. Vi 
anser att åtminstone byggnaden närmast kapellet ska sänkas och att 40 °/o av tomta-
rean ska minskas till 25 °/o. Berghällen i sydöstra hörnet av denna fastighet bör prick-
markeras för att säkerställa respektavstånd till kapellet och skydda naturen där. Des-
sa hus måste ha klara restriktioner angående fasadmaterial och färg. Se sid 4 .
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Affären
 Vi vill att lCA ska få all tänkbar nytta av nya planen, men utseendet är viktigt eftersom 

byggnaden är så stor och exponerad. Vi ser gärna att inspirationen kommer från lant-
handel och tycker det skulle vara trevligt med en restaurang eller kafedel i byggnaden. 
Om den dessutom kan ges en permanent och vacker del för växter som är denna butiks 
specialitet, är det mycket lovvärt .

Bostadsområdet nordväst om skolan
1. Det har tillkommit en bokstav p på bostadsområdet nordväst om skolan. Det bety-

der att husen får byggas ihop i tomtgräns.  l förslaget skriver man "Bestämmelser-
na möjliggör sammanbyggda hus som parhus" Det framgår inte tydligt om det be-
tyder "såsom" parhus eller "som t.ex." parhus eller kedjehus i långa längor. Pla-
nen tillåter 30 fastigheter.

 Minska antalet fastigheter och utöka mark för skolgård och lekyta.
 Vi vidhåller vår tidigare skrivning att det vore bättre med något större hus som 

skulle kunna rymma 4 - 5 bostäder för att försöka få tillbaka öppen mark och 
växtlighet mellan husen.

Busshållplatserna
Angående busshållplatserna skriver Stockholms läns museum: 
Det ena förslaget innebär att hållplatserna placeras vid vägen, öster om kyrkan. Länsmuseet 
framhåller att kyrkan har haft, och fortsättningsvis bör ha, en central och synlig plats i en tra-
ditionell bebyggelsemiljö. Placeras hållplatsen framför kyrkan får denna en sekundär framto-
ning, eftersom kyrkobyggnaden då blir mindre synlig bakom busskurer och annat som hör en 
hållplats till. Länsmuseet förordar förslaget där hållplatserna förläggs invid /CA-butiken.

Busshållplatserna måste placeras så säkerheten kommer först
 l förslaget står att busshållplatsernas lägen ska utredas vidare, men utformningen av 

trafiklösningen påverkar hela förslaget. Hur kommer vi i framtiden att bli informera-
de, och hur ska vi kunna påverka busshållplatsens placering, utan att vara låsta av de-
taljplanen när nu kommunen valt att inte utreda frågan vidare?

 Qm busshållplatsen läggs längs Resarövägen innebär det att de flesta måste korsa 
Överbyvägen eller Ytterbyvägen för att komma dit. Det motverkar visionen om trygg 
och säker miljö för skolbarnen. Trafiksäkerheten påfrestas ytterligare genom att 
många lämnar barn på skolan alldeles bredvid busshållplatsen. Olycksrisken i mor-
gonrusningen blir därför fortsatt stor i det nya planförslaget  Förslag är att busshåll-
platsen fortsatt placeras på samma sida som lCA och att den nuvarande platsen för 
avlämning av skolbarn istället utökas.

 Om nu detta i slutändan trots allt ändå väljs att genomföras, är många träd vid parke-
ring, rondell och mittremsa verkligen önskvärt för att få ett naturskönt intryck vid in-
farten till samhället.

 Här behövs något vackert!

Barnen ska få ta plats
Vi vill att barnperspektivet ska analyseras och beskrivas  i utställningsutlåtandet.

Avsätt mer mark till barnen och skolan nordväst om skoltomten. l synnerhet som det kom-
mer fler barn till Resarö skola när det byggs fler bostäder. 30 kvm/barn säger PBL.
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Barnperspektivet måste analyseras och föras fram i denna detaljplan som nästan uteslu-
tande berör skolområden med närliggande trafik, bostäder och kyrka.

Motiven för framtida placering  av busshållplatsen måste göras utifrån barnperspektivet 
och trafiksäkerheten för skolbarnen. Den framtida placeringen måste motiveras med hur 
den bidrar till en mer trafiksäker lösning samt ett förbättrat trafikflöde under perioder då 
många bilister, gångtrafikanter och skolbarn rör sig i området.

Infart och parkering
Det förslag som MarkTema AB framlagt som avser infarten bedömer vi vara en godtagbar 
lösning om den förbättras enl. förslaget nedan. Här finns träd planterat både på mittrem-
san på Resarövägen, på rondellen  och vid ICA parkering rakt fram. (Om inte busshåll-
platsen blir där?)

Parkeringen vid Resarövägen är förstorad.  Många lämnar sina barn där och det kommer 
att bli trångt när barn blandas med backande vändande bilar och alla försöker komma i 
tid. Vi vill föreslå en vänd- och avsläppningszon närmast gångtunneln.
Kommunen skriver i ett av svaren till samrådsredogörelsen att Separat ut- och infart möj-
liggörs i planförslaget  för parkeringen mittemot Resarö skola ?Detta svar överensstäm-
mer inte med föreliggande  plankarta.

Yttrande 1:                     
1. Möjlighet kan inte ges att förlänga tidsfristen för Resarö plangrupp att läm-
na yttrande på utställningsförslag för Resarö mitt, Dp 382. Samma utställ-
ningstid gäller för alla remissinstanser och berörda samt andra som har ett in-
tresse av detaljplanen. Det innebär att alla måste få samma möjlighet. Detta 
skulle innebära en förlängd utställningstid med nytt utskick och ytterligare kun-
görelse. 

2.I utlåtandet efter första utställningen, daterat 2014-05-26, framgår inkomna 
yttranden under utställningstiden och kommunens bemötande av de inkomna 
synpunkterna. På s. 7-12 redovisas Resarö plangrupps yttrande med kommunens 
svar. På s. 45-46 i utlåtandet redovisas föreslagna ändringar efter den första ut-
ställningen.                                                                   

Det är kommunens uppgift att planlägga och styra markanvändningen utifrån 
plan- och bygglagen samt miljöbalken. Vid prövningen av frågor enligt plan- 
och bygglagen ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Avväg-
ningen mellan olika intressen sker i planprocessen. Under en planprocess fram-
förs synpunkter och förslag från olika fastighetsägare och olika intressen ställs 
mot varandra. Det är inte alltid som synpunkter kan tillgodoses eftersom det kan 
finnas motstridiga intressen.

Planprocessen för att inhämta medborgarnas synpunkter framgår av den äldre 
plan- och bygglagen, ÄPBL (1987:10), i kap 5. Arbetet med att ta fram en de-
taljplan består av flera skeden som programsamråd, plansamråd och utställning 
innan en detaljplan kan antas. Under dessa olika skeden ges möjlighet för re-
missinstanser och fastighetsägare samt andra berörda att inkomma med syn-
punkter på planförslaget. Inkomna synpunkter sammanställs i programsamråds-
redogörelse, samrådsredogörelse respektive utställningsutlåtande. I dessa hand-
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lingar redovisas de synpunkter som inkommit och anges eventuella ändringar 
som föreslås utföras av planhandlingarna. 

I nu föreliggande utställningsutlåtande anges förslag till ändringar på s. 76-78.

Yttrande nr 2:
Kommunens planarbete
Förslag till åtgärder som ryms inom planområdet för Resarö mitt hanteras i detta 
planförslag. I övrigt måste åtgärder som berör annat område hanteras i annan 
ordning. 

En fördjupad översiktsplan för Resarö togs fram år 1993. Som underlag för 
planläggningen av norra Resarö togs ett detaljplaneprogram fram år 2002 som 
utgår från den fördjupade översiktsplanen. Programmet för norra Resarö ut-
gör underlag för arbetet med kommande detaljplaner. I programmet angavs flera 
etapper för detaljplanearbetet. För närvarande återstår denna centrala del av nor-
ra Resarö (Resarö mitt), etapp 7, samt Resarö samhälle, etapp 9.

Planens syfte
När det gäller syftet med planeringen av Resarö så anges i ”Översiktsplan 2030 
för Vaxholm” att Resarö mitt ligger centralt på norra Resarö och ska detaljpla-
neläggas med syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyg-
gelsekaraktär mm men det anges även att området kring Resarö mitt är ett strate-
giskt bra läge för utveckling av samhällsservice och verksamheter för boende. I 
översiktsplanen anges också att boende ska erbjudas i varierande storlekar och 
upplåtelseformer på bl a Resarö. 
I den fördjupade översiktsplanen anges att ”den övergripande målsättningen bör 
vara att acceptera och underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboen-
de till permanentboende samt att genom planläggning styra förtätningen så att 
en god boendemiljö tillskapas med bibehållande av den ursprungliga bebyggel-
sekaraktären och känslan av skärgårdsö.””Målsättningen bör vidare vara att 
bibehålla och utveckla ett levande samhälle ….varför möjligheter för verksam-
heter bör ges utrymme i planeringen”. För Resarö mitt anges bl a att i anslutning 
till butik och skola föreslås ett område markeras för ytterligare servicefunktioner 
som butik/kiosk och servicebostäder. Detta redovisas som område S i förslaget 
till markanvändningskarta i fördjupningen av översiktsplanen. Det anges vidare 
angående omvandling/ förtätning av bostäder att graden av möjlig förtätning kan 
ej preciseras utan får studeras i respektive detaljplan.
 
Av ovanstående framgår att planförslaget för Resarö mitt överensstämmer med 
”Översiktsplan 2030 för Vaxholm” vad gäller syftet med planeringen men även 
med ”Fördjupning av översiktsplan för Resarö. Detaljplanen för Resarö mitt syf-
tar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär 
och att reglera byggrätter samt ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse. Planens 
syfte är även att området i framtiden ska kunna användas för skola, handel, ser-
vice och liknande verksamheter. Mot denna bakgrund föreslås markanvändning 
för både bostäder, skol-, vård- och centrumverksamhet i detaljplanen för Resarö 
mitt och ges möjlighet till även annan typ av bebyggelse än en- och tvåbostads-
hus för att möjliggöra olika typer av servicefunktioner som ofta kräver större 
ytor.
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I planförslaget för Resarö mitt regleras byggrätten för bebyggelsen inom plan-
området genom att ange högsta sammanlagda byggnadsarea eller bruttoarea. 
Samma planbestämmelser anges i princip för den befintliga bostadsbebyggelsen 
i Resarö mitt som för övriga norra Resarö, i syfte att underlätta för permanent-
boende med bibehållen bebyggelsekaraktär. I syftet med detaljplanen anges 
därutöver även att området i framtiden ska kunna användas för skola, handel, 
service och liknande verksamheter förutom för bostäder samt att möjlighet ges 
till ny bostadsbebyggelse. 

Småskalig bebyggelsekaraktär är ett begrepp som det kan råda delade uppfatt-
ningar om. I planen anges begränsningar för nockhöjd och byggnadsareor samt 
planbestämmelser för utformning av byggnader som avses kunna leda till ut-
formning av en bebyggelse som kan anses som småskalig. I planen anges även 
bestämmelser för fasadmaterial och takutformning som grundas på utformning-
en av den befintliga bebyggelsen på Resarö. Bebyggelsen bedöms på detta vis 
även ges en skärgårdskaraktär. 

Med skärgårdskaraktär menas här ett småskaligt och varierat intryck som in-
spireras av traditionell skärgårdsbebyggelse. Det handlar om husens utformning, 
materialval och färgsättning. I planförslaget för Resarö mitt anges bl a att bebyg-
gelsen ska utformas med träfasader och bestämmelser angående takutformning 
som sadeltak. 

Traditionell skärgårdsarkitektur- utformning av bebyggelsen
I samband med programmet för norra Resarö beslutade arbets- och planeringsut-
skottet att en studie skulle göras för att förtydliga och utveckla programmets be-
skrivning av områdets karaktärsdrag för att ge en enhetlig syn på bebyggelsen 
vad gäller bebyggelsens karaktär. ”Studier av bebyggelsekaraktären inom nor-
ra Resarö” togs fram 2003-06-05 och som reviderats senast 2006-02-17 som 
underlag för detaljplaneringen av området. Studien redovisar riktlinjer för hur 
kompletteringar av bebyggelsen får ske inom olika delområden. I studien anges 
att det är svårt att avgränsa distinkta delområden med olika karaktär utifrån be-
byggelsens tillkomsttid och utifrån byggnadernas tidstypiska utformning. Även 
inom de äldsta områdena har hus byggts under olika tider och uppvisar därmed 
olika ”stilar”. Dessutom har omvandlingsprocessen till åretruntboende medfört 
att moderna byggnader uppförts över hela Resarö. 

En indelning i studien har gjorts utifrån huvudsaklig byggnadstyp, bebyggelse-
täthet, terräng samt kulturmiljövärde. De bebyggelsekaraktärer som redovisas 
är:  -    Sommarvillor

- Sportstugebebyggelse
- Området ovan Ytterby gruva
- Samhället där bebyggelsen är tätare
- Hamnområdet
- Kulturlandskapet vid Överby

Av dessa delområden ingår de bebyggda delarna av planområdet för Resarö mitt 
i ”Samhället”. Inom delområdet anges i studien bl a att variation finns inom om-
rådet för bebyggelsen. För delområdet ”Samhället” anges i studien som riktlinjer 
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att en friare utformning är möjlig men att byggnaderna ska ansluta i material och 
färgsättning till de äldre delarna på Resarö vilket innebär träfasader i falurött el-
ler ljusa kulörer samt sadeltak eller brutna tak. 

I planförslaget vid den andra utställningen anges som planbestämmelse på 
plankartan under rubriken ”Placering, utformning, utförande” att ny bebyggelse 
ska utföras med trä- eller putsfasader samt bestämmelser anges även för takut-
formningen under bestämmelsen f1, bl a anges sadeltak. Riktlinjer anges inte i 
studien för takmaterial och fönsterutformning. I planbeskrivningen kompletteras 
med text angående bebyggelsens karaktär inom delområdet ”Samhället” enligt 
utförd studie av bebyggelsekaraktären. På plankartan införs även en bestämmel-
se, f2, för fastigheter som saknar planbestämmelse för utformning av tak, med 
undantag för fastigheten med kapellet och för Resarö skola. Bestämmelsen f2 in-
förs för fastigheterna Ytterby 4:173-174 och livsmedelsbutiken och anger att tak 
ska utformas som sadeltak.

Under karaktärsdragen anges i studien angående färgsättning för inre området 
med sportstugor förutom falurödfärg även mörka kulörer. Mörka kulörer anges 
även finnas bland sommarstugebebyggelsen och egnahemsvillorna. För som-
marvillorna anges för fasaderna träpanel oljemålad i ljusa kulörer eller falurött. 
För samhället anges träfasader och eller ljusa kulörer och att variation finns. 
Mot denna bakgrund anges inte någon planbestämmelse för färg för ny bebyg-
gelse inom Resarö mitt. I planbeskrivningen kompletteras dock syftet med de-
taljplanen angående utformning och färgsättning för bebyggelse för olika typer 
av verksamheter.

Fasadmaterialen för sommarvillorna är enligt studien av trä eller puts. Mot 
denna bakgrund angavs tidigare som planbestämmelse för Resarö mitt även puts 
som fasadmaterial förutom trä. Bestämmelsen ändras för ny bebyggelse till att 
fasadmaterialet enbart ska vara av trä. Syftet med detta är att bebyggelsen här 
ska harmoniera med bebyggelsen i omgivningen. 

För den äldre sommarhusbebyggelsen i studien anges angående byggnadernas 
höjd att kännetecknande för den är ofta reslig fasad med ibland souterrängvå-
ning förutom huvudvåning och övervåning/ vindsvåning, dvs tre våningar. Bran-
ta tak med utrymme för vindsvåning. Av detta framgår att det förekommer be-
byggelse med tre våningar i fasad på norra Resarö. 

I planförslaget för Resarö mitt anges 9,5 m som högsta nockhöjd för bebyggel-
sen, vilket möjliggör två våningar. För de två fastigheter där tidigare högre 
nockhöjd föreslogs ändras nockhöjden till högsta tillåtna nockhöjd över nollpla-
net, + 17, 5 m räknat i höjdsystem RH 2000. Detta möjliggör nockhöjden 9,5 m 
som medger två våningar. För bebyggelsen anges bestämmelser för takutform-
ning genom planbestämmelsen, f1, bl a sadeltak, brutet sadeltak. För de två fas-
tigheter där nockhöjden anges som nockhöjd över nollplanet medges föreslås 
endast sadeltak tillåtas genom planbestämmelsen, f2, som även gäller för bu-
tikstomten. 

Förskjutningar i höjd- och sidled går att göra med de planbestämmelser som 
anges för byggnaders storlek inom planområdet. 
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De exempel på bebyggelse som anges i yttrandet som Lyngsåsa på Dalarö anger 
bl a flerfamiljshus i högst tre våningar. Nockhöjden för dessa torde överskrida 
9,5 m. I planförslaget för Resarö mitt  föreslås som högsta nockhöjd 9,5 m, vil-
ket möjliggör två våningar. 

För sedumtak, tak som anläggs med sedumväxter anges att de kan anläggas på 
de flesta tak där lutningen inte är större än 30 grader. I planförslaget anges lägsta 
taklutning 27 grader för bostadshus och 5 grader för komplementbyggnader vil-
ket möjliggör anläggande av sedumtak. 

Huvudintryck
Höjden på kapellet är inmätt +22,81 m över nollplanet. Spiran är ca 1,8 m högre. 
Marknivån vid kapellet är + 10,8 m. Marknivån för Ytterby 4:174 är ca +8-9 m, 
dvs lägre än för kapellet. Marknivån för Ytterby 4:173 är också lägre ca+ 8- 9 
m. Nockhöjden för dessa två fastigheter ändras från 12 m till högsta tillåtna 
nockhöjd ,+17,5 m, över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000. Detta möjlig-
gör en nockhöjd av 9,5 m som medger två våningar. Detta innebär att kapellet 
kommer att vara högre, ca 5,30 m högre vid en markhöjd av ca 8 m. Spiran är 
därutöver ännu högre. 

I planen föreslås för Ytterby 4:173-174 ändringar som påverkar upplevelsen av 
byggnadernas storlek och utformning som bl a takutformning. Se även ovan an-
gående bebyggelsens karaktär under svar angående traditionell skärgårdsarkitek-
tur.

Att bygga 24 lägenheter om 70-75 kvm  när byggrätten är 1750 kvm bruttoarea 
torde vara en svår uppgift, då även entréer och trapphus ingår i ytan. 24 lägenhe-
ter om 75 kvm överskrider 1750 kvm bruttoarea. 

Plankartan kompletteras med prickmark för berghällen på fastigheten Ytterby 
4:174. På detta vis sparas även träd och vegetation i anslutning till fastigheten 
med kapellet (Ytterby 4:175). Detta påverkar även möjligheten att se kapellet 
från Resarövägen och Överbyvägen, då växtligheten på sina håll är relativt tät på 
kapelltomten, både sett från Resarövägen och från Överbyvägen. Träden består 
både av lövträd och barrträd.

Affär
Planen medger viss tillbyggnad till befintlig dagligvarubutik och en större yta för 
parkering till butiken. Ett av syftena med planen är att ge butiken bättre möjlig-
heter för sin verksamhet både genom utökning av byggnadsarean och genom att 
bättre kunna rymma parkering och transporter i anslutning till butiken. 

Planbestämmelsen, C, centrumverksamhet möjliggör olika typer av verksamhe-
ter som  t ex anordnande av kafé eller restaurang och lokal för växter inom af-
färstomten.

Bostadsområdet nordväst om skolan
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Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyg-
gelse inom det område som föreslås för bostäder, B, nordväst om Resarö skola.

Planbestämmelsen p1, att huvudbyggnad får uppföras i fastighetsgräns mellan 
fastigheter innebär att dessa får sammanbyggas. Det kan ske som parhus eller 
radhus. Denna planbestämmelse möjliggör en flexibel markanvändning även fri-
liggande bostadshus samt mindre flerfamiljshus kan uppföras. Planbestämmel-
sen kompletteras med att även komplementbyggnader kan sammanbyggas i fas-
tighetsgräns. Planbestämmelsen p1, ger nu möjlighet att bygga både parhus, rad-
hus och kedjehus. I planbeskrivningen anges detta. 

Inom planområdet föreslås naturområde, väster om bostadsområdet (B) vid Re-
sarö skola, förutom att natur bedöms kunna sparas mellan husen, då endast 
20%, en femtedel av hela områdets areal kan bebyggas med nya bostäder. Det 
högsta antalet fastigheter som kan bildas är 30 st men det kan även bli ett mindre 
antal beroende på hur byggrätten används. 

Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra utbyggnad av bostä-
der på kommunal mark inom planområdet efter att detaljplanen för Resarö mitt 
vunnit laga kraft. I program för markanvisningen kommer förutsättningar för 
och krav på utformning av bebyggelsen att anges. 

Busshållplatserna
De lägen för busshållplatser som redovisas i den trafiklösningen som tagits 
fram av Marktema AB, 2011-02-16, bedöms som de bästa alternativen. Det gäl-
ler busshållplatsen vid Resarö skola på Resarövägen och en hållplats på Överby-
vägen.  Hållplatsen vid Resarö skola illustreras på plankartan däremot inte håll-
platsen vid Överbyvägen, då den kan lösas på flera sätt som alla ryms inom 
vägområdet. Busshållplatsers lägen regleras inte i detaljplanen. Samråd kommer 
här att ske med väghållaren och Trafikförvaltningen angående utformning och 
placering av busshållplatser. Väghållare för Resarövägen är Trafikverket.  

I planen medges viss tillbyggnad till befintlig dagligvarubutik och en större yta 
för parkering till butiken. Livsmedelsbutiken är beroende av att befintlig 
bussvändslinga tas bort för att kunna utvecklas. Ytan för bussvändslingan be-
hövs för parkering för besökare till butiken. Placeringen av busshållplatsen vid 
Resarö skola är även positiv med hänsyn till de föräldrar som går med sina barn 
till skolan, då flertalet bor norr om Överbyvägen. Föräldrarna behöver i detta fall 
inte passera över Överbyvägen igen för att ta bussen mot Stockholm. Busshåll-
platsen avses vara avskild från avlämningsfickan som ligger närmare gångtun-
neln. Bussfickan är även avskild från gång- och cykelvägen till Resarö skola. 

Busshållplatsen och avlämningsfickan har i planförslaget skilts åt genom ett  s k 
”öra”. Diskussioner har förts med Trafikförvaltningen om denna lösning. Lös-
ningen kommer att studeras närmare vid projekteringen av trafiklösningen för 
korsningen Överbyvägen/ Resarövägen / Ytterbyvägen. 

Efter den första utställningen utfördes en översyn av träd och vegetation inom 
planområdet. Gång- och cykelvägar inom planområdet ska placeras så att be-
fintliga träd och befintlig vegetation kan sparas i möjligaste mån, vilket kom-
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mer att studeras närmare i samband med detaljprojekteringen. Detta gäller bl a 
fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen och området kring 
cirkulationsplatsen. På fastigheten Ytterby 4:174 norr om kapelltomten finns 
även en berghäll och en del träd i det sydöstra hörnet som avses sparas vid en ut-
byggnad. Det finns även befintlig växtlighet och träd vid de befintliga parke-
ringarna i Resarö mitt som avses sparas. Planbeskrivningen kompletterades efter 
den första utställningen under rubriken Mark och vegetation angående befintlig 
vegetation. Plankartan kompletteras nu med planbestämmelsen, n1, plantering 
ska finnas, ej parkering, utanför livsmedelsbutiken vid korsningen. På plankar-
tan prickmarkeras även berghällen på fastigheten Ytterby 4:174.

Barnen ska få ta plats
I detaljplanen för nya Rindö skola, Dp 400, har ytan för skolan angivits till 
ca 40 kvm per elev för skolgården. Resarö skola har ca 450 elever vilket innebär 
att det bör finnas ca 40 x 450= 18 000 kvm yta för skolgården. 

Ytan för Resarö skola, byggnad och skolgård, är enligt planförslaget för Resarö 
mitt, Dp 382, ca 30 200 kvm. Om denna yta minskas med ytan för skolbyggna-
derna blir ytan för skolgård =ca 25 400 kvm. Detta ska jämföras med den yta 
som räknats fram ovan. Resarö skola får enligt planförslaget ca 50 kvm per elev. 
Detta är mer än de 30 kvm per elev som anges i yttrandet. Någon ytterligare yta 
för Resarö skola föreslås därför inte i planförslaget. Därutöver finns möjligheter 
till fler skolbyggnader på fastigheterna Ytterby 4:172-174, då markanvändning-
en föreslås bli BCDS. Byggrätten för dessa fastigheter är angiven som största 
sammanlagda byggnadsarea i kvm som % av fastighetens areal resp som högsta 
bruttoarea i kvm. Byggnader med mindre byggnadsarea kan utföras dvs hela 
byggrätten behöver inte utnyttjas.

Planhandlingarna kompletteras angående barnperspektivet under ny rubrik i 
planbeskrivningen ”Barnperspektiv”. I planbeskrivningen har efter den första ut-
ställningen kompletterats med uppgifter om olika trafikutredningar som utförts 
under planprocessen bl a förslag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid Re-
sarö skola och en utredning om barns skolvägar. 

Infart och parkering
I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avlämnings-
zon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till och 
släppa av barn som är på väg till skolan. Det redovisas på den illustration som 
finns för denna trafiklösning under rubriken ”Trafik”i planbeskrivningen vid den 
andra utställningen.Ytterligare cirkulationsplats utöver rondellen i korsningen 
Överbyvägen/ Resarövägen/ Ytterbyvägen bedöms inte vara lämplig. Ytterligare 
en rondell skulle stoppa upp trafiken. Minirondeller kan heller inte användas när 
det finns bussar som trafikerar här. Avlämningszonen är dessutom tänkt för att 
enbart stanna till och sedan åka vidare i samma riktning. Om man behöver vän-
da och åka tillbaka kan parkeringsplatsen mittemot skolan, öster om Resarövä-
gen, användas som avlämningsplats.

Parkeringen öster om Resarövägen och Resarö skola planeras få separat in- 
och utfart genom att refug delar av in- och utfarten, så att två filer bildas. 
Plankartan kompletteras med illustration för detta. Möjlighet finns även att ord-
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na in- och utfart från parkeringen på olika håll, då utfartsförbud saknas utmed 
Resarövägen utanför parkeringen. Parkeringen är även utökad i planförslaget för 
Resarö mitt i jämförelse med befintlig parkering.

Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar angående yttrande U 27. 

U 7.Trafikförvaltningen:
Trafikförvaltningens synpunkter 
I skrivelsen "tillägg till utlåtande efter utställning" redogör kommunen for de förändringar 
som gjorts i planen. I utlåtandet skriver Vaxholms stad även att ärendet återremitterades till 
planutskottet efter den tidigare granskningen med hänvisning till att en alternativ busshåll-
plats skulle studerats. Stadsbyggnadsfårvaltningen skriver att olika lösningar får busshåll-
platser ryms inom plankartan och att plankartan endast illustrerar lösningen med hållplats 
utanför skolan.

Trafikförvaltning en vill framföra följande synpunkter på tillhörande skrivelser samt gällan-
de detaljplanens plankarta och beskrivning.

I utlåtandet skriver stadsbyggnadsförvaltningen att utformning ska ske i enlighet med Ri-
buss-08, detta bör uppdateras då det nu finns en riktlinje med följande namn "Riktlinjer 
Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik" (RiBuss).

Trafikförvaltningen kan i plankartan inte avgöra om plankartan tar hänsyn till de syn-
punkter som lämnades i föregående granskning avseende hållplatsläget utanför Resarö 
skola. Trafikförvaltningen förutsätter dock att det är utformningen som finns illustrerad i 
planbeskrivningen på sida 5 som gäller. I det förslaget är det positivt att kommunen nu de-
lat upp avlämningsficka och busshållplats. Trafikförvaltningen undrar om illustrationen 
för hållplatsen på Överbyvägen avser en timglashållplats och om den förutsätts förses med 
hållplatsläge i både riktningarna för de bussar som kör till Överby. Utöver detta vill tra-
fikförvaltning en återigen framföra att cirkulationsplats ska utformas så att de bussar som 
utgår från Ytterby kan vända. Eftersom utformningen av hållplatser och cirkulation inte 
är fastställda i plankartan är det viktigt att trafikförvaltningen får delta i fortsatta diskus-
sioner gällande detta och att riktlinjerna i Ribuss efterföljs.

Informationen noteras vad gäller riktlinjer för utformning med "Riktlinjer Ut-
formning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik" (RiBuss). 
                                                                                                                            
Utformningen och placering av busshållplatser vid Överbyvägen är inte be-
stämd. Utformningen av busshållplats kan ske som timglas-, klack- eller körba-
nehållplats enligt riktlinjerna i Ribuss. Samtliga busshållplatser ryms inom 
vägområdet för Överbyvägen. Samråd kommer att ske med trafikförvaltning-
en angående placering och utformning av busshållplatser. 

Cirkulationsplats avses utformas så att de bussar som utgår från Ytterby kan 
vända. 

U 8. Naturskyddsföreningen i Vaxholm:
Allmänna synpunkter
Kartan på sidan 9 är föråldrad och beskriver möjligtvis förhållandena på 1980/90-talen. Den 
omvandling till permanentbostäder som nämns på flera ställen i planbeskrivningen har i prin-
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cip fullbordats. Kartan på sidan 13 anger beteckningen ”gårdsgator” på ett par ställen. Den-
na beteckning försvann 2007, och ersattes i viss mån av termen ”gångtrafikområde”. Marke-
rade gator har dock varken blivit det ena eller det andra.

Naturskyddsföreningen upprepar önskemålet om en bättre dialog mellan kommunen 
och medborgarna, inklusive ideella föreningar. Den lokalkännedom och samlade kompetens 
som allmänhet och civilsamhället representerar är väl värd att ta till vara. De motsättning-
ar som blev uppenbara vid folkomröstningen om Norrberget manar till eftertanke, och vi 
hoppas på en nystart för samverkan mellan politiker, tjänstemän och kommuninvånarna.

Bebyggelseutveckling
I Vaxholm finns ett stort behov av hyreslägenheter, och Naturskyddsföreningen har därför 
förhoppningar om att detaljplanen kommer att ge möjlighet att etablera sådana vid Resarö 
Mitt. Detaljplanen är dock mycket diffust skriven och öppnar för flera alternativa byggnads-
former på de flesta platserna. Endast på Ytterby 4:173 och 4:174 förespråkas tydligt bygg-
nader av flerbostadskaraktär och med tanke på den begränsade byggnadsyta som är möjlig, 
och att annan verksamhet också skall inrymmas här, blir det inte många lägenheter. Att 
upplåtelseformen inte kan regleras i detaljplanen hindrar inte att en avsikt att möjliggöra 
hyreslägenheter tydliggörs.
-Naturskyddsföreningen anser därför att en tydligare avsiktsförklaring om att etablera flerbo-
stadshus med hyresrätter bör göras i detaljplanen.

Busshållplatser
Denna samrådsomgång har skapats till följd av en återremittering med uppdrag att place-
ringen av busshållplatserna skulle behandlas och det är uppseendeväckande att kommunen 
trots detta inte lyckats att ens presentera tydliga alternativ och deras för- och nackdelar. 
Dock, eftersom det ena av Tyréns förslag inte är möjligt i och med att busslingan försvinner, 
återstår egentligen bara förslaget som innebär hållplats för buss mot Engarn på Resarövä-
gen, och buss mot Överby vid Överbyvägen. Eftersom alla servicefunktioner kommer att ham-
na vid Överbyvägen anser dock Naturskyddsföreningens att det vore smidigare och trafiksäk-
rare att placera båda busshållplatserna på Överbyvägen, eventuellt inom det gångfartsområ-
de som vi också föreslår (se nedan). Lösningen kräver förmodligen att en del av angränsande 
fastigheter tas i anspråk för vägområde inklusive busshållplatser, trottoarer och GC-väg.
-Naturskyddsföreningen förordar att busshållplatserna placeras på Överbyvägen.

Trafik
Det är en utmaning att ordna en trafiklösning vid korsningen Resarövägen/Överbyvägen på 
ett både trafiksäkert och effektivt sätt. En cirkulationsplats är en bra lösning för biltrafiken, 
men eftersom området passeras av barn till fots och på cykel till och från skolan måste en sä-
ker lösning också för oskyddade trafikanter skapas. Oavsett var busshållplatserna placeras 
föreslår Naturskyddsföreningen att så kallat gångfartsområde (all trafik sker på de gåendes 
villkor) skapas på Överbyvägen. Busshållplatserna skulle eventuellt kunna placeras inom det-
ta område. En sänkning av hastigheterna till gångfart är det effektivaste sättet att minska ris-
ken för olyckor, se till exempel Stigson H, Kullgren A. Fotgängares risk i trafiken – Karolins-
ka Institutet, 2010.

I samrådsredogörelsen från förra utställningssamrådet kommenteras vårt förslag om gång-
fartsområde med att ”förslaget med ett torg norr om kapellet har prövats i samband med för-
samrådet. Denna lösning förkastades då av flera fastighetsägare”. Det hade varit intressant 
att få höra dessa fastighetsägares argument och vilka alternativ som de anser vara bättre och 
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säkrare. Har stadsbyggnadsförvaltningen säkerställt att dessa fastighetsägare representerar 
den allmänna meningen bland Resaröborna? 
Kommunen har ställt i utsikt att parkeringen öster om Resarövägen ska förses med separata 
in- och utfarter. Detta framgår dock inte tydligt av plankartan. 
-Naturskyddsföreningen anser att en slutgiltig utredning om bästa trafiklösning vid korsning-
en och sista biten av Överbyvägen måste utföras och att därvid alternativ i linje med ovan 
prövas. Att parkeringen öster om Resarövägen ska ha separata in-och utfarter bör tydliggö-
ras på plankartan. 

Park och natur 
Området vid Resarö Mitt är redan idag förhållandevis hårt exploaterat med få gröna områ-
den och glest med träd, till skillnad från resten av öns företrädelsevis lummiga miljöer. I för-
slaget föreslås nu att den enda parken tas bort och många träd kommer att försvinna runt om 
i planområdet. Risken är stor att området kommer att få en kal och ogästvänlig karaktär, sär-
skilt som korsningen Resarövägen/ Överbyvägen kommer att omgärdas av tre parkeringsplat-
ser. Samtidigt är de få gröna plättarna som finns ofta dåligt utnyttjade på grund av att de är 
svåråtkomliga eller i sådant läge eller skick att de inte inbjuder till vistelse. Genom att ta va-
ra på de (även små) gröna områden som finns eller kan skapas, och genom att plantera träd 
och buskage vid parkeringarna skulle området kunna få ett estetiskt lyft. 
I och med att en stor del av områdets västra del avsätts för bostadsbebyggelse kommer en hel 
del av det naturområde som idag används av skola och förskolorna att försvinna. Natur-
skyddsföreningen anser att en annan avvägning av behoven bör göras och att en större del 
behöver avsättas som Natur i den västra delen. 
-Naturskyddsföreningen föreslår därför att lämpliga områden för park och natur identifieras 
och markeras i detaljplanen. Befintliga större träd ska i möjligaste mån sparas och dessutom 
bör nya träd och buskage planteras för att göra miljön mer anpassad till Resarös lummiga 
karaktär. Området markerat som Natur i den västra delen bör göras större på bekostnad av 
yta och antal möjliga fastigheter i angränsande område med beteckningen B. 

Byggnadshöjd 
I plan- och bygglagen (PBL) 2 kap, 6 § anges att vid planläggning ”ska bebyggelse och bygg-
nadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hän-
syn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en 
god helhetsverkan” och ”ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, mil-
jömässiga och konstnärliga värden skyddas”. I Vaxholms stads översiktsplan, liksom i plan-
förslagets syfte förutsätts ”bibehållen bebyggelsekaraktär”. 
Genom att tillåta en nockhöjd för intilliggande byggnad på 12 meter kommer denna att domi-
nera över kapellet och därigenom påverka stadsbilden på ett sätt som inte är förenligt med 
PBLs bestämmelser eller med intentionerna i översiktsplanen och detaljplanens syfte. 
-Naturskyddsföreningen anser således att tillåten byggnadshöjd på Ytterby 4:173 och 4:174 
ska begränsas på samma sätt som på Ytterby 4:596 till 9,5 meter. 

Dagvattenhantering 
Beskrivningen av dagvattenhanteringen i planbeskrivningen är motsägelsefull. På sidan 6 
konstateras att ”planen kommer att innebära en marginell ökning av föroreningar, men med-
ger dock inte sådan förändring av användning och utnyttjande att föroreningsgraden på det 
dagvatten som lämnar planområdet bedöms påverkas.” Hur kan en ökning av föroreningarna 
innebära att föroreningsgraden inte påverkas? I själva verket visar Tabell 4 och 5 i dagvat-
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tenutredningen att effekten av planen blir att utsläppsmängden för samtliga listade förore-
ningar kommer att öka. 

Enligt PBL 4 kap 10 § bör dagvattenlösningar säkerställa att varken dagvattenflödet eller 
föroreningshalterna ökar i jämförelse med flödet respektive föroreningsmängderna innan ex-
ploateringen. Om planens genomförande medför att vattenförekomsternas biologiska, fysika-
liska eller hydromorfologiska kvalitetsfaktorer påverkas negativt är detta ett brott mot icke-
försämringskravet (EU-domstolen C-461/13).

Dagvattnet hamnar slutligen i Överbyfjärden med ekologisk status ”måttlig” och i Kodjupet 
med ekologisk status ”otillfredställande”, vilket i själva verket alltså kräver åtgärder för att 
minska utsläppen av särskilt förorenande ämnen (SFÄ). 
Kommunen behöver troliggöra att de dagvattenåtgärder som kommer att genomföras också 
möjliggör att miljökvalitetsnormerna i recipienten uppnås, annars är det Länsstyrelsens roll 
att upphäva planen. 
Planförslaget anger att lokalt omhändertagande av dagvatten ska prioriteras. Problemet är 
att jordarterna inom planområdet (huvudsakligen berg och lera) inte möjliggör infiltration. 
Därför kommer åtgärderna att i princip begränsas till fördröjningseffekter. För att åstadkom-
ma den nödvändiga minskningen av föroreningar som når recipienten föreslår Naturskydds-
föreningen anläggning av en eller flera dammar i anslutning till våtmarkerna. Genom att 
minska på exploateringsgraden inom området kommer dels mängden hårdgjord yta att mins-
ka och dels möjligheter till lokalt omhändertagande att öka. 
-Med bakgrund av detta anser Naturskyddsföreningen att utsläpp till recipienterna måste 
minskas genom anläggning av dammar, samt minskad exploateringsgrad. 

Resarö våtmark 
Resarö våtmark används redan idag som reningsanläggning för närliggande bostadsområden 
och är därför redan belastad. För att kunna bygga dagvattenhanteringen på reningsprocesser 
i våtmarken, skulle antingen våtmarksområdet behöva införlivas i planområdet eller detalj-
planebestämmelserna villkoras med att en överenskommelse med markägaren om dagvatten-
hantering i våtmarken uppnås. 
Om reningskapaciteten i Resarö våtmark byggs ut bör dispens från biotopskyddet sökas och 
ifall detta beviljas bör en biologisk kompensation tas fram genom att till exempel en bättre el-
ler likvärdig livsmiljö skapas (MÖD 10492-16). Anläggning av dammar enligt ovan kan dock 
ses som en förbättringsåtgärd om den görs på ett skonsamt sätt och de värdefullaste delarna 
av sumpskogen bevaras. 
-Om Resarö våtmark ska fungera som reningsanläggning för dagvatten bör den antingen in-
förlivas i planområdet eller detaljplanebestämmelserna villkoras med en överenskommelse 
med markägaren om dagvattenhantering i våtmarken. 

Förorenad mark 
Den miljötekniska markundersökningen av Ytterby 4:173 visar att marksanering kommer att 
behövas för att uppnå kriterier för känslig markanvändning. Det kan dock antas att en full-
ständig kartläggning inte kunnat göras eftersom tomten fortfarande är bebyggd. En komplet-
terande utredning är därför nödvändig för att bland annat avgränsa vilket område som behö-
ver saneras. 
Enligt praxis ska markföroreningssituationen vara ordentligt utredd och vid behov åtgärdad 
innan planen antas. Om förekomst av markföroreningar inte är ordentligt utredd finns det 
risk att exploatören inte kan nyttja marken för bebyggelse i enlighet med detaljplanen och 
detta kan leda till skadeståndsansvar gentemot kommunen (Svea Hovrätt 7240-12 juni 2012). 
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Därför bör det i detaljplanen klargöras vem som ansvarar för undersökning och hantering av 
markföroreningar. 
- Detaljplanen bör klargöra vem som ansvarar för undersökning och sanering av markförore-
ningar på Ytterby 4:173.

Allmänna synpunkter
Önskemål om bättre dialog i planärenden noteras. Planprocessen för att inhämta 
synpunkter i planärenden framgår av plan- och bygglagens 5 kap enligt ÄPBL 
(1987:10). 

Karta över översiktlig trafikstruktur på norra delen av Resarö är hämtad från 
programmet för norra Resarö, som godkändes år 2003. Det gäller även kartan på 
s 9 i planbeskrivningen vid utställningen. De vägar som framgår på kartan över 
trafikstruktur har hanterats i de detaljplaner som tagits fram för olika etapper en-
ligt programmet för norra Resarö, varav Resarö mitt är en av de två etapper som 
återstår att planlägga. För Resarö mitt ingår Överbyvägen och del av Resarövä-
gen i planområdet, vilka på kartan anges som huvudväg. I planförslaget för Re-
sarö mitt anges de som L-VÄG respektive H-VÄG som planbestämmelse på 
plankartan.

Bebyggelseutveckling
Upplåtelseform regleras inte i detaljplaner och därmed inte i planförslaget för 
Resarö mitt. I översiktsplan 2030 för Vaxholm( antagen december 2013) anges 
att Vaxholm ska erbjuda boende i varierande storlekar och upplåtelseformer på 
Vaxön, Rindö och Resarö. I planförslaget för Resarö mitt möjliggörs olika typer 
av bebyggelse som både småhus och mindre flerbostadshus.

Busshållplatser
När det gäller förslag om gångfartsområde så finns förslag till liknande  i för-
samrådshandlingen till detaljplan för Resarö mitt, från 2002. Synpunkter på detta 
förslag framgår av församrådsredogörelsen för inkomna synpunkter efter för-
samrådet, 2008-10-02.

Angående placering av busshållplatser, se svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp.

Trafik
I planbeskrivningen har efter den första utställningen kompletterats med uppgif-
ter om olika trafikutredningar som utförts under planprocessen under rubriken 
”Trafik”. Av utredningarna framgår att olika alternativ har prövats. Med dessa 
utredningar som underlag har den trafiklösning tagits fram som illustreras på 
plankartan och som framgår av illustrationen på s. 17 i planbeskrivningen. 

Angående parkering öster om Resarövägen, se svar under yttrande U 6 från 
Resarö plangrupp.

Park och natur
I planförslaget anges del av planområdet i väster som naturområde. Planområ-
det för Resarö mitt, söder om Överbyvägen och väster om Resarövägen omgär-
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das av naturmark, som är oplanlagd. Naturområdet i planförslaget ingår i ett 
obebyggt skogsområde sydväst om skoltomten, där marken ägs av kommunen. I 
västra delen av Resarö finns även ett stort sammanhängande skogsbevuxet om-
råde, Killingen. Väster om planområdet ligger Resarö våtmark.

Inom planområdet för Resarö mitt saknas större parkytor. En mindre grönyta  
finns mellan dagens bussvändslinga och Ytterbyvägen/ Ytterbystrandsvägen. 
Denna yta är ca 940 kvm, gräsbeklädd med ett par träd. Denna kommer att för-
svinna i sin ursprungliga utformning, då den kommer att bli en del av området 
för livsmedelsbutiken, området som betecknas med C, enligt planförslaget. Möj-
lighet kommer däremot att finnas för plantering vid föreslagen cirkulationsplats. 
Plankartan kompletteras med planbestämmelsen, n1, plantering ska finnas, ej 
parkering, utanför butiken vid korsningen. Detta får studeras närmare vid projek-
teringen av trafikplatsen. Möjlighet finns även att bibehålla grönytor vid gång- 
och cykelvägen liksom vid parkeringar i den centrala delen av Resarö mitt. 

Angående park och natur, se även svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp.

Byggnadshöjd
Angående bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp.

Angående byggnaders höjd se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp. 
Dagvattenhantering och Resarö våtmark.

För detaljplanen finns dagvattenutredning utförd av Sweco Environment AB, 
december 2013. I denna utredning anges en rad lösningar för dagvatten i form 
av LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), vilka ska minska flödena från 
tillkommande bebyggelse och reducera den i viss mån ökade föroreningsbelast-
ningen som annars når recipienterna Resarö våtmark, Överbyfjärden och Kodju-
pet. 

Enligt dagvattenutredningen rinner dagvattnet redan idag naturligt till Resarö 
våtmark från området som ligger nordväst om skolan. Utbyggnad inom plan-
området förutsätter att dagvattnet tas om hand lokalt, på tomtmarken där det re-
nas och fördröjs genom olika typer av LOD-åtgärder. Utredningen visar att dag-
vattensituationen kan lösas utan att Resarö våtmark blir påverkat och att även 
föroreningshalterna kommer att ligga under rekommenderade riktlinjer. 

Den paragraf som anges i yttrandet, PBL 4 kap 10§, angående dagvattenlösning-
ar och ickeförsämringskravet saknas. Denna paragraf  4 kap 10§ i nya PBL 
(2010:900) anger att i en detaljplan får kommunen bestämma om vegetation och 
om markytans utformning och höjdläge medan den i äldre PBL (1987:10) hand-
lar om utställning av översiktsplaner. Detaljplanen för Resarö mitt handläggs en-
ligt ÄPBL.

Förorenad mark
Ansvar  för den miljötekniska markundersökningen av Ytterby 4:173 kom-
mer att förtydligas i planhandlingarna. Kompletterande utredning kommer att ut-
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föras av verksamhetsutövaren i enlighet med de rekommendationer som anges i 
den miljötekniska markundersökningen utförd av ÅF-Infrastructure AB, april 
2017. 

U 9. Vänsterpartiet:
Dessa synpunkter grundar sig på ett starkt förankrat förslag från Resarö Plangrupp.

Kommunens planarbete på Resarö sker i ett litet område i taget. Detta innebär att helhetsper-
spektivet på Resarö inte framhålls i de enskilda detaljplanerna. Vi hänvisar till våra synpunk-
ter på Översiktsplanen, bl.a. vikten av ett sammanhängande grönområde på Killingen och att 
detta fortfarande är en förutsättning för alla mindre detaljplaner som efterhand tillåter förtät-
ning och bebyggelse på övrig markyta på Resarö.

ARKITEKTONISKA  GREPP SAKNAS
Utseendet på bebyggelsen runt Resarö Mitt får inte ha förortskaraktär. Vi saknar ett målmed-
vetet arkitektoniskt grepp, som styr upp den tillkommande bebyggelsen. Det intryck skolan, 
kapellet och i viss mån den nuvarande butiken ger, måste få vara det som anslår tonen för den 
nya bebyggelsen. Vi förordar: träfasader målade i faluröd slamfärg, förskjutningar  i höjd 
och sidled, träd och växter mellan husen och skärmad belysning på låg nivå. Gärna "gröna" 
tak.

Putsade fasader ger förortskaraktär och bör inte finnas här.

ALLTFÖR STORA HUS
l samrådsredogörelsen skriver Stockhalms läns museum följande: Hela Resarö har ett kultur-
historiskt värde och omfattas av 3 kap PBL. Byggnaderna inom det berörda planområdet har 
uppförls under olika tider och med olika karaktär. Länsmuseet anser att det framförallt är 
småskaligheten som är viktig att ta fasta på i den kommande exploateringen.

Småindustritomten, Ytterby 4:173, ersätts nu av en tomt markerad med BCDS, dvs. bostäder, 
centrum, vård och skola. Den ligger på 8- 9 meterskurvan och får byggas 12 meter till nock 
och får ha en bruttoarea på 1750 kvadratmeter- ett alldeles för stort hus som blir ca 500-600 
m2 på mark om man utnyttjar hela höjden.

Ytterby 4:174 som ligger närmare kapellet får enligt planförslaget bli lika högt (12 m) och ca 
dubbelt så stort (1100 m2) på mark som är lika med 40 °/o av tomtarean. Fastigheten är ock-
så markerad med BCDS dvs. med samma innehåll. Om byggnaden ska användas för skolän-
damål (S) måste den bebyggda arean minskas avsevärt och ge plats för skolgård. Prickmar-
ken norr om mot Överbyvägen är inte lämpad som lekplats. Berghällen i södra hörnet av fas-
tigheten 4:174 bör prickmarkeras. Utsikten från kapellets fönster behöver en skärm mot det 
stora huset tätt inpå.

Kapellet, som är det vackraste huset i omgivningen kommer att domineras av dessa byggna-
der även om spiran och den översta spetsen av taket sticker upp över 12 m.

Vi anser att båda husen ska sänkas och att 40 °/o av tomtarean ska minskas till 25 °/o.
Fasadmaterial och färg ska anges enligt ovan.

AFFÄREN
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Att affären får bli 9,5 m hög och 1000 kvm på mark är rimligt. Om den dessutom kan ges en 
permanent och vacker del för växter som är denna butiks specialitet, är det mycket lovvärt. 
Även denna byggnad måste inordnas i sammanhanget med färg och fasadmaterial.

BUSSHÅLLPLATSERNA
Angående busshållplatserna skriver Stockholms läns museum:
Det ena förslaget innebär att hållplatserna placeras vid vägen, öster om kyrkan. Länsmuseet 
framhåller att kyrkan har haft, och fortsättningsvis bör ha, en central och synlig plats i en tra-
ditionell bebyggelsemiljö.  Placeras hållplatsen framför kyrkan får denna en sekundär fram-
toning, eftersom kyrkobyggnaden då blir mindre synlig bakom busskurer och annat som hör 
en hållplats till. Länsmuseet förordar förslaget där hållplatserna förläggs invid /CA-butiken.

l förslaget står att busshållplatsernas lägen ska utredas vidare, men utformningen av trafik-
lösningen påverkar hela förslaget. Placeringen bör därför beslutas om samtidigt som planför-
slaget Resarö Mitt antas. Hur ska vi annars kunna påverka och ha synpunkter på besluts-
förslaget? Busshållplatsernas lägen har ju varit en av de stora stötestenarna.
Vi har tidigare framhållit det oönskade i att lägga busshållplatsen längs Resarövägen och att 
så många måste korsa Överbyvägen eller Ytterbyvägen för att komma dit.
Särskilt problematiskt blir det i morgonrusningen när många lämnar sina barn till
skolan på i stort sett samma plats.

BOSTADSOMRÅDET NORDVÄST OM SKOLAN
Det har tillkommit en bokstav p på bostadsområdet nordväst om skolan. Det betyder att 
husen får byggas ihop i tomtgräns. l förslaget skriver man "Bestämmelserna möjliggör 
sammanbyggda hus som parhus" Det framgår inte tydligt om det betyder "såsom parhus" 
eller "som t.ex. parhus" eller kedjehus i långa längor. Planen tillåter 30 fastigheter. Det 
vore bättre med 5 - 6 något större hus som skulle kunna rymma 4 - 5 bostäder för att för-
söka få tillbaka öppen mark och växtlighet mellan husen.

INFART OCH PARKERING
Kanske kan tillfarten trots allt bli hyfsad om det förslag som MarkTema AB ritat, blir ge-
nomfört. Här finns träd planterat både på mittremsan på Resarövägen, på rondellen och 
vid ICAs parkering rakt fram. (Om nu inte busshållplatsen blir där?) Stora träd med kro-
nan ovanför siktlinjen måste planteras så att inte sikten blir skymd för bilar som svänger 
vänster från parkeringen vid Resarövägen. Denna parkering är förstorad och det är bra. 
Vi vill föreslå en parkeringsfri liten rondell närmast gångtunneln där man kan stanna till 
och släppa av barn för att minimera kombinationen av stressade bilister i backande bilar 
och barn som har bråttom till skolan.
Kommunen skriver i ett av svaren till samrådsredogörelsen att separat ut- och infart 
möjliggörs i planförslaget för parkeringen mittemot Resarö skola. Idén låter bra men 
om vi tolkar kartan rätt syns inte detta.

Angående planering av Resarö, se svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp.

Angående utformning av bebyggelsen, se svar under yttrande U 6 från Re-
sarö plangrupp. 

Belysning längs Överbyvägen kommer att studeras i samband med projektering-
en av fortsättningen på gång- och cykelvägen längs Överbyvägen. Ansvar för 
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belysningen längs Överbyvägen har kommunen, som är huvudman för allmän 
plats i detaljplanen för Resarö mitt. I övrigt på Resarö råder enskilt huvudman-
naskap för vägarna, för vilka Resarö vägförening är huvudman. Belysning på 
kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet mm regleras inte genom detalj-
planen. Utformning av belysning studeras i samband med projektering av be-
byggelsen. 

Angående storlek på bebyggelsen, se även svar under yttrande U 6 från Re-
sarö plangrupp.

Planförslaget kompletteras med planbestämmelser för utformning av tak för 
affären. För ny bebyggelse inom planområdet anges trä som fasadmaterial.

Angående affären, se även under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.

Busshållplatsen vid Resarövägen illustreras på plankartan. Kapellet ligger  
högre än busshållplatsen vid Resarövägen. Kyrkobyggnaden bedöms synas 
även om busskur uppförs. Placering av busskuren studeras närmare i samband 
med projekteringen av korsningen. 

Angående busshållplatserna, se även svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp. 

Angående nya bostadsbebyggelsen nordväst om Resarö skola, se svar under 
yttrande U 6 från Resarö plangrupp.

I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avlämnings-
zon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till och 
släppa av barn som är på väg till skolan. Det redovisas på den illustration som 
finns för denna trafiklösning under rubriken ”Trafik” i planbeskrivningen vid 
den andra utställningen. Ytterligare cirkulationsplats utöver rondellen i kors-
ningen Överbyvägen/ Resarövägen/ Ytterbyvägen bedöms inte vara lämplig. Yt-
terligare en rondell skulle stoppa upp trafiken. Minirondeller kan heller inte an-
vändas när det finns bussar som trafikerar här. Avlämningszonen är dessutom 
tänkt för att enbart stanna till och sedan åka vidare i samma riktning. Om man 
behöver vända och åka tillbaka kan parkeringsplatsen mittemot skolan använ-
das. 

Angående infart och parkering, se även svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp.

Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.

U 10. Miljöpartiet de gröna:

Trafiksäkerhet
Miljöpartiet de gröna i Vaxholm är mycket positiva till att detaljplanen för Resarö mitt möj-
liggör planen för en fortsatt gång- och cykelväg utmed Överbyvägen. Detta är sedan länge ef-
terlängtat av Resaröborna och särskilt skolbarnen boende på Överby får äntligen möjligheten 
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att cykla säkert till och från skolan. Att det blir fler kollektivtrafiknära cykel- och bilparke-
ringar ser vi också som en kvalitetshöjande åtgärd för pendlande Resaröbor.

Vi är också positiva till en rondell-lösning i stället för T-korsningen, eftersom den är tänkt att 
ge ett lugnare trafikflöde kring de viktiga promenadstråken som förskolorna, skolan och livs-
medelsbutiken ger upphov till. 

Vi anser dock inte att det är lämpligt att lägga avlämningsrampen för skolbarnen i anslutning 
till en busshållplats intill skolan. Ett rejält säkerhetsavstånd krävs för att undvika trafikfara 
och allmänt trafikkaos under morgonrusningen. Vi hoppas denna del i planen kommer få en 
lika omsorgsfull prövning som övriga busshållplatser i samråd med trafiksäkerhetsexperter 
från Trafikverket och SL. 
Vi anser inte heller att avsmalningar på Överbyvägen gynnar trafiksäkerheten för oskyddade 
trafikanter utan snarare ökar stresskörningar förbi dessa stråk när både bussar och personbi-
lar ska samsas om vägutrymmet i rusningstid. Avsmalningen som finns idag i närheten av för-
skolan blir obsolet då förskoleverksamheten flyttar till Storäng.

Bebyggelse
I den fördjupade översiktsplanen för Resarö, antagen 1993, anges att ”…en god boendemiljö 
ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö och känsla av skärgårdsö.” 
Den anger vidare att tomtstorlek mindre än 1500 kvm endast i undantagsfall ska tillåtas och 
att sammanhängande grönområden ska behållas orörda. Planförslaget sägs överensstämma 
med översiktsplanen från 1993, vilket vi med hänvisning till ovanstående citat och referat 
ställer oss frågande till. Vi är inte emot förtätning i redan bebyggda områden och möjlighet 
till varierad bebyggelse, vilket även inbegriper mindre hyresrättsfastigheter, men ställer oss 
frågande till hur detaljplaneförslaget kan anses behålla ursprunglig bebyggelsemiljö och 
känsla av skärgårdsö och samtidigt rymma hela 30 fastigheter på tomten närmast skolan. MP 
förordar en halvering från 30 till 15 fastigheter på denna tomt. 

Skolan har vuxit kraftigt under de senaste tio–tjugo åren då elevantalet mer än fördubblats.  
Det behöver finnas utrymme för utökad skolverksamhet och följaktligen utökad skolgårdsmil-
jö inför framtida tillväxt och inflyttning till Resarö. 
Vi ser stora fördelar för livsmedelsbutiken som med den nya detaljplanen får möjlighet att 
bygga om och till den befintliga butiken och därmed ge utökad service till de boende på ön.
 
Byggnadshöjd
Fastigheterna 4:173 och 4:174 medger en byggnadshöjd om 12 m. Vi har förståelse för att 
avtal har ingåtts med ägaren av fastigheten 4:173 och att tomthöjden är en del i detta, men 
anser att fastigheten 4:174 ligger i för nära anslutning till kapellet som är ett kyrkligt kultur-
minne för att denna byggnadshöjd ska vara rimlig. Vi anser därför att höjden ska sänkas till 
9,5 meter som är den byggnadshöjd som tillåts på övriga intilliggande fastigheter. I planför-
slaget anges dessutom att tvåvåningshus med en höjd på 9,5 meter är lämpliga för området 
(sid.11). Detta bör gälla även för fastigheten 4:174.

 
Trafiksäkerhet
I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avlämnings-
zon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till och 
släppa av barn som är på väg till skolan. Diskussioner har här förts med Trafik-
förvaltningen om denna lösning. Busshållplatsen och avlämningsfickan har i 
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planförslaget skilts åt genom ett  s k ”öra”. Lösningen kommer att studeras när-
mare vid projekteringen av trafiklösningen för korsningen Överbyvägen/ Re-
sarövägen / Ytterbyvägen. 

Avsmalningar av vägar som t ex vid förskolor regleras inte i samband med de-
taljplaner. Dessa regleras inom ramen för lokala trafikföreskrifter, LTF, för Vax-
holm. 

Bebyggelse
Angående nya bostadsbebyggelsen nordväst om Resarö skola, se svar under 
yttrande U 6 från Resarö plangrupp.

Angående bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp.

Angående skärgårdskaraktär, se svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp.

Angående utrymme för Resarö skola, se svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp.

     Byggnadshöjd
Angående byggnaders höjd, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.

U 11. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd:
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar efter granskning ur
miljö- och hälsoskyddssynpunkt att tillstyrka detaljplan Dp382. 
Nämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteutlåtande som ett underlag 
för det fortsatta planarbetet.

Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med för området bibehållen be-
byggelsekaraktär samt att reglera byggrätter och möjlighet till ny bostadsbebyggelse. Om-
rådet ska i framtiden kunna användas för bostäder, skola, handel, service och liknande verk-
samheter.

Kontoret förespråkar att man minskar mängden dagvatten vid planläggning och nybyggna-
tion genom att minimera andelen hårdgjorda ytor.

Kontoret anser det viktigt att utreda trafikbullersituationen samt de störningar som upp-
kommer när bostäder och skolverksamheter placeras nära varandra.

Kontoret anser att markens innehåll av föroreningar på fastigheten Ytterby 4:173 ska lig-
ga under Naturvårdsverkets riktvärden för ”känslig markanvändning” KM.
I det fortsatta planarbetet vill SRMH att man utreder vilka olika alternativa energisystem 
med låg inverkan på miljön som är möjliga inom området.

Kontorets (SRMH:s) synpunkter
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Kontoret har under arbetet med programförslaget framfört synpunkter på dagvattenhantering, 
buller och radon. Synpunkterna har till stor del beaktats i programmet. Kontoret har dock föl-
jande ytterligare synpunkter:

Dagvatten
Enligt 9 kap 2§ miljöbalken definieras dagvatten från bl.a. parkeringsytor som
avloppsvatten. Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något sätt så att 
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Kontoret förespråkar att man 
minskar uppkomsten av dagvatten vid planläggning och nybyggnation genom att minimera 
andelen hårdgjord yta t.ex. genom att använda genomsläppliga material på parkeringsytor 
och gröna (vegetationsbeklädda) tak. Det dagvatten som uppkommer bör omhändertas lo-
kalt med infiltration eller renas och fördröjas i befintliga våtmarker innan det når recipient.

Buller 
Kontoret anser att bostädernas utformning är en viktig del i det fortsatta planarbetet. Konto-
ret anser det vidare viktigt att utreda trafikbullersituationen i området så att riktvärdena i för-
ordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids vid bostäder. 
I planområdet planeras bostäder och skolverksamheter nära till varandra vilket kan innebära 
störningar som t ex buller för de boende. Störningar kan uppkomma från varutransporter, 
skolgårdar och fläktar mm. Det är viktigt att beakta detta i planarbetet. 

Markföroreningar 
Markens innehåll av föroreningar på fastigheten Ytterby 4:173 ska ligga under Naturvårds-
verkets riktvärden för ”känslig markanvändning” KM. 

Radon 
Enligt planen ska nya byggnader som uppförs klara gällande gränsvärden för radon. 

Energiförsörjning 
I det fortsatta planarbetet bör man utreda vilka olika alternativa energisystem med låg inver-
kan på miljön som är möjliga inom området. 

      Dagvatten
För detaljplanen finns dagvattenutredning utförd av Sweco Environment AB, 
december 2013. I denna utredning anges att det har föreslagits en rad lösningar 
för dagvatten i form av LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten), vilka ska 
minska flödena från tillkommande bebyggelse och reducera den i viss mån öka-
de föroreningsbelastningen som annars når recipienterna Resarö våtmark, Över-
byfjärden och Kodjupet. 

Buller                                                                                                                 
Förordning för trafikbuller(2015:216) utomhus vid bostadsbyggnader ska 
tillämpas på mål och ärenden som påbörjats från och med 2 januari 2015, då 
planuppdrag för detaljplanen för Resarö mitt gavs tidigare tillämpas inte förord-
ningen i detta ärende. 

Markföroreningar
Enligt planbeskrivningen kan markföroreningar finnas på fastigheten Ytterby 
4:173. Översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts av ÅF In-
frastructure AB, april 2017. I samband med ändrad användning av fastigheten 
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Ytterby 4:173 ifrån småindustri ska exploatören uppfylla rekommendationerna i 
rapporten för ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning för Ytterby 4:173”, 
april 2017, för att uppfylla minimikravet känslig markanvändning och förore-
ningshalter ska understiga Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 
markanvändning. Undersökning och sanering av markföroreningar ska ske i 
samråd med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsmyndighet. 

Radon
Nya bostäder ska uppfylla gällande riktvärden för radon. 

Energiförsörjning
I förslaget till detaljplan anges i planbeskrivningen under rubriken ”Uppvärm-
ning” att miljövänliga lösningar bör väljas för uppvärmning av nya bostäder. 

U 12. Företagarna i Vaxholm: 
Företagarna Vaxholm tackar för remissförfrågan och tittar som alltid på planfrågor med ett 
särskilt öga på näringsliv och arbetsplatser. Vårt remissvar är av mer generell natur än ett 
specifikt svar på de nu aktuella detaljplanerna för Resarö Mitt. Vår spontana oro är som i 
många planärenden att verksamheter/verksamhetsytor trängs undan till förmån för bostä-
der.

Företagarna Vaxholms vision är ett levande samhälle för alla som bor och verkar här liksom 
för de som besöker oss. Året runt. Vi tror inte på Vaxholm som en sovstad där invånare måste 
pendla ut och arbeta någon annanstans. I de samtal som vi initierar med de politiska partier-
na i Vaxholm tycks vi överlag vara eniga i den visionen. Av många skäl är ”pendlarförorten” 
inte långsiktigt hållbar. Trafiken tätnar, bilköerna växer, transporttiderna ökar på fritidens 
och livskvaliténs bekostnad, miljön tar stryk på grund av utsläpp och den miljöpåverkan som 
en stor transportapparat kräver (naturresurser, vägar, parkeringar osv). En stad som dagtid 
endast befolkas av skolbarn och pensionärer är inte en komplett stad. Möjligheterna måste 
finnas att försörja sig utifrån en lokal bas för de som vill. 

Plan- och bygglagen, PBL, är styrande för kommunen i planprocesser. Miljölagstiftningen 
ställer likaså krav, precis som lagar om barn, förskola och skola, omsorg om äldre och män-
niskor med olika behov. Lokalt kan en kommun också besluta om t ex parkeringsnormer (an-
tal p-platser per nyproducerad lägenhet). Men vad och vem säkerställer att det finns arbets-
platser här? Att förutsättningar finns och ges till ett friskt, utvecklingsbart näringsliv som 
skapar nödvändig service i så många branscher, åt så många invånare och andra företag? 
Hur tillgodoses inriktning och mål i den av kommunfullmäktige beslutade Näringslivsstra-
tegin? Är Näringslivsberedningen och näringslivsansvarig i förvaltningen remissinstanser i 
planfrågor?

Resarö Mitt är ett nav för service, kommunikationer, skola, kapell osv. Hur tänker staden 
kring att värna arbetsplatser och verksamhetslokaler, med möjligheter till alternativ lokalise-
ring för företag om det behövs? Eller behövs det inte på Resarö? Om inte, i så fall var? Före-
tag som t ex Propellertjänst AB behöver få fortsätta att verka, där inte bostäder planeras med 
åtföljande restriktioner för störningar som t ex transporter. Vilka möjligheter har ICA Resarö 
att utveckla butiken och intilliggande restauranglokal om de vill? Det är viktigt att komma 
ihåg att företag genererar och föder fler företag. Detta är strategiska utvecklingsfrågor som 
måste drivas proaktivt. 
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Avslutningsvis vill vi understryka att våra ståndpunkter inte är ”företag mot boende”, det är 
företag FÖR boendemiljön.+ Idag är det omodernt att bygga ohållbara samhällen.  

Syftet med detaljplanen beskrivs på följande sätt i planbeskrivningen vid den 
andra utställningen: ”Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende 
med bibehållen bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter och möjlighet till 
ny bostadsbebyggelse att området i framtiden ska kunna användas för bostäder, 
skola, handel, service och liknande verksamheter. Planen medger viss tillbygg-
nad till befintlig dagligvarubutik och en större yta för parkering till butiken.” Så 
ett av huvudsyftena är att ge butiken bättre möjligheter för sin verksamhet både 
genom tillbyggnad/utökning av byggnadsyta och genom att bättre kunna rymma 
parkering och transporter i anslutning till butiken. 

I övrigt finns i detaljplanen möjlighet till verksamheter i de fastigheter som är 
belägna närmast den föreslagna cirkulationsplatsen. Det ger möjlighet till lokali-
sering av verksamheter, både när detaljplanen ska byggas ut, men även ge möj-
ligheter i framtiden för sådana verksamheter även om de inte kommer till direkt. 
Självklart ska det finnas utrymme för verksamheter även på Resarö och det na-
turliga läget för t ex handel och annan service är Resarö mitt. 

Vad gäller Propellertjänst har förhandlingar skett under lång tid, då även ersätt-
ningsytor diskuterats. I detta fall blev resultatet en omvandling, utan någon er-
sättningstomt.

Näringslivsberedningen och näringslivs ansvarig kommer framöver att vara re-
missinstans i planärenden i samband med att olika verksamheter föreslås i pla-
nen.

U 13. Roslagsvatten AB:
Planbeskrivning
• S. 17 Teknisk försörjning, Vatten och spillvatten. Det står att området ingår i kommu-

nens verksamhetsområde. Korrekt är att delar av området ingår i kommunens verksam-
hetsområde.

• S. 17 Teknisk försörjning, Vatten och spillvatten. Det står att där [allmänna] ledningar 
är förlagda till tomtmark säkras området med u. Det finns dock inget u-område inom 
den tänkta exploateringen. Det bör förtydligas att eftersom det saknas u-område inom 
exploateringsområdet kan de blivande fastigheterna inte självklart försörjas med all-
mänt VA, då Lantmäteriet inte tillåter ledningsrätt utan u-område, utan att det kan kom-
ma att bli nödvändigt för de blivande fastigheterna inom exploateringsområdet att bilda 
en gemensamhetsanläggning för VA.

• S. 17 Teknisk försörjning, Vatten och spillvatten. Av planen framgår att konventionellt 
brandpostsystem ska utföras. Brandposter finns idag med något längre avstånd än vad 
som konventionellt system innebär.

Genomförandebeskrivning

• S.1 Genomförandetid. Fråga: räknar man med att även exploateringen/markanvisning-
en ska vara genomförd inom 5 år?
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• S. 4 Gemensamhetsanläggningar, tredje stycket. Här framgår att det ska vara möjligt 
att bilda gemensamhetsanläggning även för ledningar, men i plankartan anges ’g’ en-
dast som tillgängligt för gemensamhetsanläggning för väg. Plankartan bör 
harmoniseras med genomförandebeskrivningen.

• S. 7. Ekonomiska frågor.  Förslag på tillägg: För tillkommande bostäder,
      t ex ”Attefallshus”, eller andra förändringar som enligt VA‐taxan genererar anlägg   
     ningsavgift tillkommer avgift enligt gällande VA‐taxa. Frågor om VA‐ avgifter hanteras 
     och besvaras av Vaxholmsvatten AB.

 Plankarta 
 I genomförandebeskrivningen, s.4 , tredje stycket, framgår att det ska vara möjligt att 

bilda gemensamhetsanläggning även för ledningar, men i plankartan anges ’g’ endast 
som tillgängligt för gemensamhetsanläggning för väg. Plankartan bör harmoniseras 
med genomförandebeskrivningen. 

 Området (utanför planen) från Ytterby 4:951 och vidare mot Ytterby 4:705 är inte de-
taljplanerat men man lägger in ett E-område för befintlig pumpstation i samband med 
den här planen. Kommer området att detaljplaneras senare eller kan även ett u-områ-
de för befintliga ledningar, se kartutsnitt nedan, läggas till befintlig plan? 

 Plankartan kan lämpligen kompletteras med planbestämmelse om fördröjning av dag-
vatten under rubrik Byggnadsteknik, alltså inte bara ”så långt möjligt infiltreras”. Se 
rubrik om dagvatten i genomförandebeskrivning s. 8 och se även exempel på bestäm-
melse i detaljplan för Norrberget (b1).

AVFALL
Planbeskrivning

 s. 16-17 Enligt planen sker transporter till skolan i dagsläget över skolgården. Det 
samma gäller transporter för avfallshämtning. En ny lösning föreslås, där Roslagsvat-
ten vill försäkra sig om att körning över skolgård inte kommer behöva ske. När ny lös-
ning finns planerad för behöver Roslagsvatten få denna på remiss för utlåtande om 
möjlighet till hämtning.

 s. 20 Avfall. Gällande avfallshantering för verksamheter och förskola/skola, även för 
tätare villabebyggelse, där större mängder hushållsavfall uppstår förordar Roslags-
vatten krantömda behållare framför konventionella avfallskärl. Krantömda behållare 
kan både vara markplacerade och nedgrävda. Så kallade en- och tvåkrokssystem god-
tas. Roslagsvatten behöver i senare skede få placeringar av krantömda behållare på 
remiss för utlåtande om möjlighet till hämtning.
I dagsläget finns ingen återvinningsstation intill livsmedelsbutiken ICA Resarö. Var är 
det planerat att ÅVS ska förläggas? Kontakt bör tas med FTI AB.

Genomförandebeskrivning

Inga kommentarer.

Plankarta 1
 I området markerat med B, intill Naturområdet, i västra delen av kartan, är ny väg 

med vändplan inritad. Om avfallshämtning kommer att ske längs med denna väg bör 
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vägen vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer samt 
vara tillräckligt bärig (minst BK2-klassad). För att sopbilen ska kunna vända krävs 
en vändplan med minsta radie om 9 meter med hindersfri remsa på ytterligare 1,5 
runt om.

   När det finns närmare planer för exploatering av området behöver Roslagsvatten få 
information om detta på remiss för utlåtande om möjlighet till hämtning.

Planbeskrivning
I planbeskrivningen justeras uppgifterna om verksamhetsområde att del av 
planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Inom det nya bostadsområdet nordväst om skolan avses gemensamhetsan-
läggning kunna bildas för vatten och spillvatten samt vägar. Lydelsen för 
planbestämmelsen för gemensamhetsanläggning, g, ändras så att möjlighet 
finns till  bildande av gemensamhetsanläggning för olika ändamål.

Konventionellt system för brandvattenförsörjning avses utföras inom plan-
området med hänsyn till de verksamheter som planeras som förskolor. 

Genomförandebeskrivning
   Markanvisningen avses kunna ske när detaljplanen för Resarö mitt har vunnit 

laga kraft.

   Genomförandebeskrivningen kompletteras enligt önskemål angående till-
kommande bostäder för bl a Attefallshus.

Plankarta
   I planförslaget för Resarö mitt redovisas pumpstation för spillvatten på fastig-

heten Överby 29:79, där en befintlig pumpstation finns idag. Området  vid 
Västerskogsvägen omfattas inte av aktuell detaljplan. Den del av norra Resarö 
som ligger vid Västerskogsvägen ingår i planområdet för Resarö samhälle, Dp 
392. Planarbetet är påbörjat men inga beslut finns tagna för det fortsatta plan-
arbetet. Behov av u-områden för ledningar vid Västerskogsvägen kommer 
att studeras i denna detaljplan.

Planbestämmelse för g, gemensamhetsanläggning på plankartan ändras till 
enbart gemensamhetsanläggning så att även ledningar möjliggörs förutom väg. 

Planbestämmelsen för dagvatten under rubriken ”Byggnadsteknik” kom-
pletteras så att förutom infiltration även fördröjning ska ske inom varje fastig-
het.

Avfall
För Resarö skola planeras transporter och sophämtning ske via väg norr 
om skolan med infart från Överbyvägen. Nuvarande väg för transporter över 
skolgården tas bort.

Information om krantömda behållare noteras. Angående återvinningsstation 
har FTI AB inte lämnat några synpunkter på planförslaget.
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Vägen inom området med nya bostäder, B, nordväst om Resarö skola är il-
lustrerad på plankartan. Vid närmare projektering av vägen avses bredden på 
vägen och vändplanen anordnas för trafik för bl a sopbil och transporter till 
skolan.

När närmare planer finns för exploatering av området med nya bostäder 
kommer Roslagsvatten AB att få information om detta. Remiss till Roslagsvat-
ten AB för utlåtande om möjlighet till hämtning av avfall sker vid bygglovs-
prövningen. 

U 14. Telia Sverige Net Fastigheter AB, TSNFAB:
Med anledning av det samrådsunderlag som översänts vad gäller ny utställning angående
förslag till detaljplan för Ytterby 4:686 med flera i Vaxholm har Telia Sverige Net Fastig-
heter AB (TSNFAB) följande att erinra.

TSNFAB innehar en telestationsbyggnad på fastigheten Ytterby 4:597 .

TSNFAB hemställer att ett E-område för användning Tekniska anläggningar eller Telesta-
tion läggs i plankartan som sammanfaller med anläggningen samt att det i planbeskrivning-
en anges att en telestation finns och kommer att kvarstå.
Vid nybyggnation runt fastigheten krävs ett avstånd på minst 10 m från anläggningen.

TSNFAB förutsätter vidare att inga förändringar företas som påverkar TSNFAB:s anlägg-
ning och utrustning. Om förändringar företas ska kommunen eller exploatören ha klargjort 
vem som står kostnaderna samt att dessa säkras upp via avtalsförbindelse. Telestations-
byggnaden  inrymmer känslig teknisk  utrustning.

Av vikt är också de ledningar/kabelstråk som finns i området. Kablage och ledningar ägs 
av Skanova AB vilka också måste ges tillfälle att uttala sig i ärendet.

På plankartan anges E, teknisk anläggning för det område där telestationen ligger. 
Detta framgår även av planbeskrivningen på s. 19 vid den andra utställningen.

Remiss har skickats till Skanova vid den nya utställningen av planförslaget för Re-
sarö mitt. Något svar har inte inkommit. Skanova har dock svarat vid den tidigare 
utställningen av detaljplanen som ägde rum våren 2014. Någon förändring av plan-
förslaget bedöms därefter inte ha skett som påverkar Skanovas ledningar.

Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga

U 15. Fastighetsägare till Ytterby 4:503: 
Den föreslagna planen medger för storskalig bebyggelse. Bibehåll istället den småskaliga Re-
sarökaraktären. Planlägg för småhus snarare än flerbostadshus.

 
Småskalig bebyggelsekaraktär är ett begrepp som det kan råda delade uppfatt-
ningar om. I planen anges begränsningar för nockhöjd och byggnadsareor samt 
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planbestämmelser för utformning av byggnader som avses kunna leda till ut-
formning av en bebyggelse som kan anses som småskalig. I planen anges även 
bestämmelser för fasadmaterial och takutformning som grundas på utformning-
en av den befintliga bebyggelsen på Resarö. Bebyggelsen bedöms på detta vis 
även ges en skärgårdskaraktär. 

Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyg-
gelse. I syftet med detaljplanen anges även att området i framtiden ska kunna 
användas för skola, handel, service och liknande verksamheter förutom för bo-
städer samt att möjlighet ges till ny bostadsbebyggelse. Inom det område som 
föreslås för ny bostadsbebyggelse nordväst om Resarö skola, området som be-
tecknas på plankartan med B, bostäder, ges möjlighet att uppföra småhus i form 
av t ex parhus, radhus eller kedjehus men även mindre flerfamiljshus. 

Angående bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande U 6  från Resarö plan-
grupp. 

U 16. Fastighetsägare till Ytterby 4:720:
Resarö får gärna utvecklas och bebyggas enligt mig men mitt önskemål är att bykänslan är 
kvar och att det inte byggs höga hus och att de hus som byggs håller bykänslan karaktär med 
låga hus som har träpanel, eller byggs i charmig lantlig stil, inte höghus som är 12 m långa 
enligt förslag. Låga parhus möjligen med 2 plan. 

Jag motsätter mig också planering av en förskola för plats 100 barn ! Det är möjligen ekono-
miskt att bygga en stor förskola men det är inte gynnsamt för små barn som utvecklas bäst 
och mår bättre i en miljö där de inte skall interagera med så många personer. 100 barn + 
personal är en för stor förskola. Det är då bättre att bygga två eller tre mindre förskolor med 
plats för 40- max 50 barn på varje. Förslag är en ny förskola på planerad plats vid Storäng 
och en där nuvarande Ytterby förskola är belägen är ett nytt förslag från mig. En tredje på 
Överby/ eller vid paviljongen. 

Höjden på byggnader inom planområdet föreslås vara 9,5 m som högsta nock-
höjd inom alla fastigheter. Möjlighet finns att bygga lägre hus, då högsta nock-
höjd anges. Någon längd på byggnader anges inte i planförslaget. Angående 
byggnaders höjd, se även svar under yttrande U 19.

I planförslaget för Resarö mitt anges att bebyggelse ska utformas med träfasa-
der.

Angående karaktär på bebyggelsen, se svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp.

I planförslaget för Resarö mitt ges möjlighet till olika markanvändningar som 
BCDS, bostäder, centrum, vård- och skolverksamhet. Med skolverksamhet me-
nas även förskola. Möjlighet till skola, förskola mm anges för tre fastigheter sö-
der om Överbyvägen förutom på skoltomten. Någon storlek på förskola i form 
av antal avdelningar anges inte i planförslaget. 

Förslag till placering av förskolor noteras. I planförslaget för Resarö mitt han-
teras de förslag till åtgärder som ryms inom planområdet för Resarö mitt. 
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I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp. 

U 17. Fastighetsägare till Ytterby 4:411:
Överbyvägen
Enligt Ert brev daterat 2017-11-15 bedöms detaljplanen inte medföra betydande miljöpåver-
kan. Detta kan inte sägas om förhållandena på vår fastighet Ytterby 4:411 och Vaxholms 
kommuns fastigheter Ytterby 4:601 och 4:564.

Under de senaste åren har vi sett följderna av de åtgärder som gjorts av kommunen i sam-
band med utbyggnaden av Resarö mitt. Alltsedan skolan byggdes på dess nuvarande plats har 
dagvattnet från skolområdet  i hög grad letts från skolområdet ner mot Överbyvägen (ett stort 
rör mynnar ut vid Överbyvägen vid fastigheten Ytterby 4:701) och sedan dess blev det ofta  
översvämningar och ökat vattenflöde in på vår tomt. Vid byggandet av cykelbanan fördes 
dessutom allt regnvatten från norra sidan av Överbyvägen över till den södra sidan. Dikena 
försvann. Att diket på den norra sidan inte behövdes kan man ju förstå eftersom allt vatten 
fördes över till den södra sidan men där behövs ju verkligen ett dike som kan samla upp vatt-
net. Avrinningen mot Resarö våtmark är ju obefintlig då inget dike finns. Nu samlas allt vat-
ten på fastigheterna söder om Överbyvägen.

Trots att vi påvisat dessa problem tidigare, bl.a. när vi lämnade synpunkter på detaljplanen i 
våra brev 2009-08-04 och 2014-03-25 till Stadsdelsförvaltningen, har ingenting åtgärdats. 
Nu är situationen värre än någonsin. Vår fastighet är helt översvämmad. Utefter fastigheter-
na Ytterby 4:172 och 4:701 finns ett dike men vid tomtgränsen till vår fastighet har det dike 
som fanns innan cykelbanan anlades inte återställts. l november i år förbättrades diket utefter 
ovannämnda fastigheter men till råga på allt gjordes en ränna in till mitten av vår tomt i stäl-
let för att fortsätta att gräva ett dike längs med Överbyvägen.

Som det ser ut nu kan man tro att Resarö våtmark börjar på vår fastighet och inte efter Ytter-
by 4:594.  Avrinningen från Resarö våtmark fungerar överhuvudtaget inte mot Överby som 
var tänkt och avrinningen mot Ytterby och Kodjupet fungerar ej heller utan vattnet förblir 
stillastående. Man har tillfört ökade flöden utan att se till att avrinningen fungerar. Allt detta 
stillastående vatten är dessutom ett eldorado för mygg. Bara vi inte får samma problem som 
vid Dalälven.

l detaljplanen talas det om att Resarö våtmark kan klara de ökade vattenflödena från den pla-
nerade bebyggelsen med radhus och flerbostadshus söder om vår tomt. Så länge inget görs åt 
dikena och avrinningen från Resarö våtmark, kommer det att bli ökad översvämning på vår 
tomt och kommunens tomter längre bort på Överbyvägen. l utredningen som gjordes av Swe-
co står det faktiskt att just i planområdet söder om Överbyvägen kommer förhöjda dagvatten-
mängder att bli följden av den nya bebyggelsen.

Vår fastighet Ytterby 4:411 söder om Överbyvägen har blivit helt förstörd liksom även Ytterby 
4:601, som nu ägs av Vaxholms kommun. På dessa fastigheter odlades tidigare potatis m.m.  
Man kan fortfarande se spår av vinbärsbuskar på Ytterby 4:601. Nu har det alltså blivit så il-
la ställt att man undantar Ytterby 4:411, 4:601 och 4:564 från detaljplanen. Det kan inte bara 
ha att göra med den geotekniska utredning som utfördes av Tyrens AB i maj 2014, där man 
konstaterade att marken kan bebyggas men att det kommer att bli dyrbart på grund av de då-
liga markförhållandena. Nu är ju området dessutom så vattensjukt att man inte kan bygga för 
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den skull. Så var inte läget år 2009 då vi fick en ritning på ett förslag till planlösning  där fle-
ra hus var inritade på ovannämnda tomter, också på vår.  Detta är ju bevis nog att Vaxholms 
kommun har förorsakat det extremt höga vattentillflöde som skett på dessa tomter.  Vi kräver 
ersättning för den försämring som skett på vår tomt samt att problemet med dagvattnet åtgär-
das.

Krokvägen/Västerskogsvägen
l de senaste ändringarna av detaljplanen har man på kartan markerat hörnet på vår tomt med 
u1. Vi vill veta varför man här gör en speciell markering och av vilken anledning. Ingen in-
formation har givits. Dikena längs hela Västerskogsvägen och Krokvägen skall enligt planen 
skötas av Resarö vägförening, även om ingenting gjorts på åratal. Som nu leds dagvatten från 
norr och väster om oss genom ett rör under Västerskogsvägen till vår sida och ner längs 
Krokvägen. Det innebär att allt vatten från Västerskogsvägen och övre delen av Krokvägen 
leds över till vår sida. Hela problemet med vattenavrinningen lastas över på oss. För övrigt 
har denna ledning av vattnet över till vår sida av vägen gjorts utan att diskutera med oss, nå-
got avtal finns ej.

Infarten till vår tomt uppe på Krokvägen är om vår och höst så vattensjuk att vi inte kan köra 
in med bil utan att riskera att fastna, vilket hänt ett par gånger. Vår tomt ligger nu ca ½ meter 
under vägbanan efter alla vägförbättringar med grus etc. som gjorts. Med den tunga trafik 
som har skett och sker faller mycket av gruset ner i diket med den följd att vattnet rinner lång-
samt  och söker sig väg in på vår tomt. l och med all nybyggnation och trädfällning har dag-
vattnet ökat. Diket utefter vår tomt måste rensas oupphörligen på grus, stenar och löv så att 
inte vattnet blir stående. Det är vad vi får göra, och inte bara utefter vår tomt utan även läng-
re ner på Krokvägen för att vattnet skall rinna vidare, då andra tomtägare väl anser att det är 
Vägföreningens uppgift.

Bebyggelse
Den planerade bebyggelsen på del av Ytterby 4:289 och 4:294 ligger på grönområdena väs-
ter om skolan, alltså ovanför vår tomt söder om Överbyvägen  Det framgår inte av planförsla-
get hur nära de planerade husen, radhus, småhus och flerbostadshus, kommer att ligga berg-
sluttningen. Ej heller hur vägar etc. är planerade. Förutsätter att vi kommer att få möjlighet 
att lämna synpunkter och att vi blir kallade till eventuella möten trots att vi ej är permanent-
boende.

Tomtstorlek
Som vi tidigare framfört anser vi, med tanke på de planer som  Vaxholms kommun har med 
ovannämnda bebyggelse, att det inte borde finnas något hinder med  att stycka vår tomt på 
norra sidan av Överbyvägen.  Den känsla av skärgårdsmiljö, som kommunen vill
fasthålla genom att tomtstorleken måste vara minst 1500 kvm här, har sedan länge
försvunnit på denna del av Resarö. Det stod dessutom i tidigare erhållen planbeskrivning
att "samhället karakteriseras av mindre tomter med varierad placering och utformning av
bostadshus".

Överbyvägen
Dagvattenutredningen som utfördes av Sweco Environment AB, 2013, redovi-
sar bl a avrinning och flödesvägar för dagvattnet inom planområdet för Resarö 
mitt. Karta över avrinningsområden och flödesvägar finns under rubriken ”Tek-
nisk försörjning” i planbeskrivningen vid den andra utställningen. Dagvattnet re-
dovisas för olika avrinningsområden vars indelning beror av markens terrängför-
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hållanden och lutningar. Enligt dagvattenutredningen redovisas oförändrade för-
hållanden för flertalet av de olika avrinningsområden indelade i delområden. 

Avrinning av dagvatten från skolområdet sker enligt dagvattenutredningen till 
Överbyvägen men även till Resarö våtmark. Avrinning från delar av skolområ-
det sker även till Resarövägen och Ytterbyvägen. Enligt dagvattenutredningen 
finns dike söder om Överbyvägen bl a utanför fastigheten Ytterby 4:411. 

Tillrinning av dagvatten till Resarö våtmark som är lågpunkt inom området sker 
via dike utmed Överbyvägen. I dagvattenutredningen anges att det är ett stort 
problem med dåligt skötta diken, trummor och brunnar i området vilket gör att 
dagvattenhanteringen inte fungerar tillfredsställande. Det behöver ske en årligt 
återkommande skötsel av trummor, brunnar och diken för att översvämningar 
inte ska ske. Skötselprogram avses därför tas fram och tas i bruk för diken, brun-
nar och trummor längs Överbyvägen. Kommunen har påbörjat arbetet med att 
förbättra dikena och avrinningen av dagvatten utmed Överbyvägen. 

Från det område väster om skolan där nya bostäder föreslås avrinner dagvatt-
net västerut till Resarö våtmark redan idag, vilket framgår av karta över avrin-
ningsområden och flödesvägar för delområde 6 i planbeskrivningen. Av dagvat-
tenutredningen framgår även lösningar för hantering av dagvattnet inom det nya 
bostadsområdet söder om fastigheten Ytterby 4:411 och öster om Resarö våt-
mark. Det handlar om olika lösningar för LOD, lokalt omhändertagande av dag-
vatten, för rening och fördröjning av dagvattnet.

Vattennivån i Resarö våtmark och i diket utmed Överbyvägen styrs enligt utred-
ningen av WRS av förhållandena vid utloppspunkten, vilket är där stigen från 
Killingeskogen korsar diket som går i öst-västlig riktning genom våtmarken. 
Fastigheten Ytterby 2:7 där denna utloppspunkt ligger är inte i kommunens ägo. 
Kontakt avses tas med denna fastighetsägare för möjliga åtgärder i utloppspunk-
ten.

För Resarö våtmark finns särskild utredning ” PM förstudie av Resarö våt-
mark” utförd av WRS (Water Revival Systems) 2010-03-01. Resarö våtmark 
ligger enligt denna utredning väster om planområdet dvs utanför planområdet. 
Fastigheten Ytterby 4:411 som ligger söder om Överbyvägen ligger därmed inte 
inom Resarö våtmark. I detta sammanhang bör dock nämnas att del av området 
söder om Överbyvägen redan i arbetsplanen för väg 1006, Överbyvägen från 
1932 redovisas som sank mark. 

Del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:601 och 4:564 har utgått ur planområdet 
med hänsyn till den utförda geotekniska utredningen som utfördes av Tyréns 
AB, maj 2014. Utredningen visade att markförhållanden för dessa fastigheter 
kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen.

Krokvägen / Västerskogsvägen
I planförslaget vid den andra utställningen anges på s. 19 i planbeskrivningen 
angående u1-område att marken ska vara tillgänglig för dike för avledning av 
dagvatten på plankartan med hänsyn till befintligt dike som ligger inom fastig-
heten Ytterby 4:411. I genomförandebeskrivningen anges vidare på s. 6. För att 
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hantera dagvattnet inom Krokvägen inom Resarö vägförenings huvudmanna-
skapsområde, anges (u1) - marken ska vara tillgänglig för avledning av dagvat-
ten, vilket gör det möjligt för vägföreningen att efter avtal eller annan överens-
kommelse med fastighetsägaren bibehålla befintligt dike. Ändringen att planbe-
stämmelsen, u1, införs på fastigheten Ytterby 4:411 framgår även av tillägg till 
utlåtande, daterat 2017-10-18.

Bebyggelse
Planförslaget möjliggör nya bostäder nordväst om Resarö skola på del av fas-
tigheterna Ytterby 4:289, 4:294 och 4:601, men närmare utformning och place-
ring av bebyggelsen bestäms i samband med ansökan om bygglov. Prövning av 
bygglovansökan sker i enlighet med planbestämmelserna i lagakraftvunnen de-
taljplan. Enligt plan- och bygglagen så ska berörda ges tillfälle att yttra sig om 
bygglovansökan innebär avvikelse från detaljplan.

I förslaget till detaljplan anges som planbestämmelse för placering av byggna-
der inom planområdet att minsta avstånd från fastighetsgräns för byggnad är 4,0 
meter. För komplementbyggnad till friliggande huvudbyggnad för bostadsända-
mål anges att minsta avstånd till fastighetsgräns är 2 m.

Tomtstorlek
Den norra delen av fastigheten Ytterby 4:411 som ligger norr om Överbyvägen 
består av ca 2792 kvm. Grannfastigheter med mindre yta än 1500 kvm har fas-
tighetsbildats innan programmet för norra Resarö togs fram (2002). Att stycka 
denna del av fastigheten Ytterby 4:411 bedöms inte lämpligt med hänsyn till 
att mindre tomtstorlek än 1500 kvm inte medgivits efter programmet för Norra 
Resarö. 

U 18. Fastighetsägare till Ytterby 4:706:
Yrkar på att i framtiden kunna använda marken söder om Överbyvägen som egen fastighet 
med infart från Överbyvägen.

Marken söder om Överbyvägen som ingår i fastigheten Ytterby 4:706 ingår ej i 
planområdet. Frågan hanteras därför inte inom förslaget till detaljplan för Resarö 
mitt. Marken utgörs även av del av Resarö våtmark. 

U 19. Fastighetsägare till Ytterby 4:541:
Mindre bygghöjd
Jag anser att man skulle minska totalhöjden till 8 m för byggnationer för att bibehålla skär-
gårdskaraktär. 

I planförslaget anges byggnadernas höjd som planbestämmelse för högsta 
nockhöjd för huvudbyggnader som föreslås vara 9,5 m för samtliga huvudbygg-
nader. För två fastigheter, Ytterby 4:173 och 4:174 anges dock nockhöjden som 
högsta tillåtna nockhöjd över nollplanet, + 17, 5 m som möjliggör 9,5 m nock-
höjd. Nockhöjd är byggnadens högsta punkt dvs yttertakets högsta del. Enstaka 
uppstickande delar såsom skorstenar, ventilationshuvar, antenner eller motsva-
rande anses inte vara delar av yttertaket och räknas därmed inte in i nockhöjden. 
Nockhöjden 9,5 m möjliggör två våningar. I planbestämmelsen för högsta nock-
höjd förtydligas dock att skorsten, antenn och liknande får uppföras därutöver. 
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Totalhöjd är ett byggnadsverks hela höjd inklusive till exempel skorstenar, master 
och hisschakt.

I närliggande planområden på norra Resarö anges för byggnaders höjd, högsta 
byggnadshöjd och högsta antal våningar. Byggnadshöjden mäts generellt från 
den blivande markens medelnivå vid byggnaden till skärningen mellan fasadpla-
net och ett plan som med 45 graders lutning mot byggnaden berör byggnadens 
tak. Takkupor kan även påverka byggnadshöjden. I planförslaget för Resarö mitt 
har i samrådsförslaget angivits som högsta byggnadshöjd 6, 5 m vilket medger 
två våningar. Bestämmelser om byggnadshöjd kan vara svårtolkade vilket kan 
leda till tillämpningsproblem. I planförslaget för Resarö mitt har nockhöjd valts 
för att reglera byggnaders höjd som anger en byggnads faktiska höjd. Förenklat  
kan sägas att en byggnadshöjd om 6,5 m motsvarar ungefär en nockhöjd om 
9,5 m. 

För två fastigheter söder om Överbyvägen, Ytterby 4:173-174, ändras i planför-
slaget planbestämmelsen för nockhöjd till högsta tillåtna nockhöjd över nollpla-
net, + 17,5 m, räknat i höjdsystemet RH 2000. Detta innebär att byggnaderna 
högst kan uppgå till denna höjd över nollplanet i höjdsystemet RH 2000, vilket 
avses möjliggöra en nockhöjd av 9,5 m. RH 2000  är ett enhetligt nationellt 
höjdsystem som statliga Lantmäteriet har ansvaret för.

Skärgårdskaraktär kan tolkas olika, men med detta menas här ett småskaligt 
och varierat intryck som inspireras av traditionell skärgårdsbebyggelse. Det 
handlar om husens utformning, materialval och färgsättning. I planförslaget för  
Resarö mitt anges bl a att bebyggelsen ska utformas med träfasader och bestäm-
melser angående takutformning. Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar un-
der yttrande U 6 från Resarö plangrupp.

U 20. Fastighetsägare till Ytterby 4:796:
Nedanstående personer vill lämna följande synpunkter på dp 382 Resarö Mitt:

1) Att bygghöjden på fastigheten 4:174 justeras ned till 9,5 m och att dess sammanlagda brut-
toarea vid fastighetsbildning minskas till maximalt 30 procent av fastighetens landareal för 
att ta hänsyn till den småskaliga bebyggelsekaraktären på ön. 

2) Att den sammanlagda bruttoarean vid fastighetsbildning på fastighet 4:173 minskas till 
motsvarande 30 procent av fastighetens landareal och därmed i storlek i enlighet med 4:174 i 
syfte ta hänsyn till den småskaliga bebyggelsekaraktären på ön. En bruttoarea vid fastighets-
bildning på fastighet 4:173 skulle kunna göras till 40 procent om bygghöjden justeras ned till 
9,5 meter. 

3) Att antalet fastigheter på området bredvid Resarö skola minskas från 30 stycken till 15-20 
stycken i syfte ta hänsyn till den småskaliga bebyggelsekaraktären på ön. 

4) Det är olämpligt att inte busshållplatsernas lägen är fullt utredda innan detaljplanen be-
slutas i och med att trafikplaneringen är en viktig del av markanvändningen i planområdet. 
Den del av fastighet 4:598 som föreslås bli parkeringsyta behöver därför styckas av så att det 
finns handlingsfrihet att behålla den lösning på busshållplats som finns i dag om denna visar 
sig vara mest lämplig för trafiksäkerheten vid en framtida utredning. 
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5) Femminutersparkeringen längs med Resarövägen, där föräldrar snabbt kan släppa av sina 
skolbarn, behöver utökas för att underlätta trafikflödet i morgonrusningen. I detaljplanen är 
det svårt att avgöra om så har skett jämfört med dess utformning i dag.

1) För fastigheten Ytterby 4:174 anges i planförslaget högsta sammanlagda 
byggnadsarea som 40 % av fastighetens areal och för Ytterby 4:173 anges 
högsta sammanlagda bruttoarea, 1750 kvm. Byggnadsarea är i princip byggna-
dens yta på marken. Bruttoarea är area av alla våningsplan begränsad av omgi-
vande väggars utsida, t ex ingår även källare och vind. Fullständig beskrivning 
för mätregler redovisas i Svensk standard, SS21054:2009. 

Angående byggnaders höjd och storlek, se svar under yttrande U 6 från Resarö   
 Plangrupp. Se även svar angående byggnaders höjd under yttrande U19.

2) och 3) Angående småskalig bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande  
U15. 

3) Angående ny bostadsbebyggelse nordväst om skolan, se svar under yttrande 
U 6 från Resarö plangrupp.

4)  Angående busshållplatser, se svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp.

Det är på del av fastigheten Ytterby 4:483 och del av 4:598 som parkering illu-
streras för butiken i planförslaget. Del av Ytterby 4:598 föreslås för personalpar-
kering och för transporter till butiken. Parkeringen på del av Ytterby 4:483 be-
hövs som parkeringsyta för besökare till befintlig livsmedelsbutik. I planförsla-
get kan butiken byggas ut från ca 600 kvm till 1000 kvm byggnadsarea vilket 
framgår av området som betecknas med C, centrum, på plankartan. En utökning 
av butiken innebär att fler p-platser behöver  anordnas som möjliggörs genom 
att parkering ersätter bussvändslingan på Ytterby 4:483. En del av fastigheten 
Ytterby 4:483  ingår även i vägområdet för korsningen och en del av Ytterby 
4:598 ingår i vägområdet för Krokvägen/ Lillvägen.

5) I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avläm-
ningszon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till 
och släppa av barn som är på väg till skolan. Diskussioner har här förts med Tra-
fikförvaltningen om denna lösning. Busshållplatsen och avlämningsfickan har i 
planförslaget skilts åt genom ett  s k ”öra”. Lösningen kommer att studeras när-
mare vid projekteringen av trafiklösningen för korsningen Överbyvägen/ Re-
sarövägen / Ytterbyvägen. 

I övrigt se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Re-
sarö plangrupp. 

 U 21. Fastighetsägare till Ytterby 4:298: 
Enligt planen så ska infarten till min tomt Ytterby 4:298 ingå i en gemensamhetsanläggning. 
Då de som ingår i denna enbart är kommunen och jag, så ser jag att vi borde redan idag för-
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handla/ besluta om hur detta ska se ut. Jag undrar också hur kommunen ställer sig till mitt ti-
digare yttrande U73. Summan av kardemumman, då kommunen nu vill fastställa detaljplanen 
så måste man kunna vara redo att förhandla/ besluta angående dessa punkter.

I planförslaget för Resarö mitt är infartsvägen till Ytterby 4:298 illustrerad utan-
för fastighetsgränsen till Ytterby 4:298 från Krokvägen. Infartsvägen anges som 
gemensamhetsanläggning, g, inom planområdet för fastigheterna Ytterby 4:181 
och 4:767 samt Ytterby 4:298. In- och utfart till Ytterby 4:181 och 4:767 kan 
även ske från Lillvägen. 

Av köpekontraktet 1999-09-15, då kommunen köpte del av Ytterby 4:298, fram-
går att fastighetsägaren till Ytterby 4:298 fick ombesörja, bekosta och underhål-
la med personbil körbar väg till fastigheten intill dess att detaljplan omfattande 
stamfastigheten Ytterby 4:298 genomförs. Fastigheten ingår i detaljplanen för 
Resarö samhälle, Dp 392. För denna detaljplan har planarbete påbörjats men 
inga beslut finns fattade för det fortsatta planarbetet. 

Någon försäljning av del av den norra delen av Ytterby 4:181 är inte aktuell med
hänsyn till att denna fastighet här är relativt smal.

U 22. Fastighetsägare till Ytterby 4:433: 
Utdrag ur planbeskrivningen:
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

  ”Detaljplanen syftar till att underlätta för permanentboende med bibehållen 
bebyggelsekaraktär…”
Översiktliga planer (december 2013).                        
”I denna anges för Resarö mitt bl. a att området skall detaljplaneläggas i syfte att underlätta 
för permanentboende med bibehållen byggnadskaraktär..”

Fördjupad översiktsplan för Resarö (september 1993).
 ”..att en god boendemiljö skall ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö 
och känsla av skärgårdsö.”

Natur. Mark och vegetation
”Utanför kapelltomten på fasigheten Ytterby 4:174, där finns även träd och en berghäll som 
avses sparas.”

Bebyggelseområden.             
”Planbestämmelserna för bebyggelsens utformning har syftet att nya byggnader ska kunna 
infogas i den befintliga miljön med tillbörlig hänsyn till denna.”

Kulturhistoriskt intressanta miljöer.                 
”Hela norra Resarö har ett kulturhistoriskt värde och omfattas av 3 kap PBL.”

Service.             
”Kapellet på fastigheten Ytterby 4:175 är ett kyrkligt kulturminne enligt 4 kap 4§ kulturmiljö-
lagen (KML).

Med ovanstående som grund får det ses som helt otänkbart att bygga 3-våningshus och från-
gå de planbestämmelser som gäller för övriga hus på Resarö.
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För att ”freda” kapellet och skapa en trafiksäker kommunikation mellan parkering och för-
skola/skola kan den NV tomtgränsen på kapelltomten förlängas över Ytterby 4:174 ner till 
Överbyvägen. Parkeringen förlängs fram till sagda tomtgräns. Den kvarstående ”rutan” 
prickmarkeras så att befintlig natur behålls. Från parkeringen bör en gångväg anordnas för 
att underlätta lämning och hämtning av barn. Ev. måste tomtgränsen flyttas något ytterligare 
för att få plats med gångvägen till skolan. Längre avstånd mellan bostäder och klockstapel 
med tillhörande klockringning är att föredra ur störningssynpunkt för de boende. Klockring-
ningen hörs över större delen av Resarö och är ett mycket uppskattat inslag på ön.

Den utökade parkeringsytan kan med god logistikplanering bidra att underlätta för en trafik-
säker lämna/hämta plats för barnen. Den rådande lösningen på Resarövägen i dag är i det 
närmaste kaotisk under morgonen med otillräckligt antal p-platser köande bilar och barn som 
kliver ut på ”fel” sida mot trafiken innan pappa/mamma hinner stoppa dem. Av naturliga or-
saker måste föräldrarna lämna bilen och följa med in på förskolan. Problemen blir inte mind-
re av att vissa lastbilssläp parkeras på avlämningsplatsen. Parkeringen bör anordnas med se-
parat in- och utfart och utformas på så sätt att antalet backningsrörelser minimeras. Med tan-
ke på erfarenheterna från dagens situation är det en orimlighet att busshållplatsen samordnas 
med avlämningsplats.

Det känns väldigt oklokt att inte lösa trafiksituationen tillsammans med detaljplanen för att 
hitta bästa möjliga lösning för framtiden.

 
Angående planens syfte, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp. 

Angående bebyggelsekaraktär, se svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp.

Angående småskalig bebyggelse , se svar under yttrande U 15.

Parkeringen öster om Resarövägen och Resarö skola är utökad i planförslaget 
för Resarö mitt. Parkeringen planeras få separat in- och utfart genom att refug 
delar av in- och utfarten, så att två filer bildas för infart respektive utfart. Möj-
lighet finns även att ordna in- och utfart från parkeringen på olika håll, då ut-
fartsförbud saknas utmed Resarövägen utanför parkeringen. 

Angående störningar för boende från klockstapeln får detta studeras i samband 
med att utbyggnad av bostäder sker i närområdet. 

Gång- och cykelväg finns utmed korsningen Överbyvägen/ Resarövägen, ka-
pelltomten och skoltomten fram till gångtunneln, i princip längs samma sträcka 
som tidigare var tillfart för bilar till Resarö skola och kapellet. Från parkeringen 
kommer även gångväg att anordnas fram till denna gång- och cykelväg. Skolan 
avses få tillfart via ny väg(gemensamhetsanläggning) från Överbyvägen som 
även betjänar de nya bostäderna nordväst om skolan. Kapellet avses få tillfart 
via parkeringen norr om sin fastighet.

Angående avlämningsplats, se svar under U 20.
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Trafiksituationen vid Resarö skola har studerats i samband med planarbetet  
för Resarö mitt. 

I övrigt se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Re-
sarö plangrupp. 

U 23. Fastighetsägare till Ytterby 4:171: 
Sedan mer än 15 år har boende på Resarö framställt önskemål och krav på en småskalig 
skärgårdsmiljö. Detta finns omvittnat i stort sett alla sammanhang där kommunen efterfrågat 
samråd. Vi har till och med haft en process om namnval för att undvika tankar på en centrum-
planering. Det kan inte finnas en politiker eller tjänsteman som är okunnig om innevånarnas 
önskemål.

Målet för detaljplanearbetet skall vara att först planera en trygg mötesplats för boende, skol-
barn och expanderade trafik. Sedan på återstående mark föreslå en ”bebyggelse med bibe-
hållen ursprunglig bebyggelsemiljö och känsla av skärgårdsö.”(översiktsplanen).
Allt talar för att detta är folkviljan.

Överallt i samhället bland samhällsplanerare, hos socialtjänster, polis, för att inte tala om al-
la kulturinstitutioner och i media, har insikten vuxit om betydelsen av boendemiljö på de bo-
endes villkor samt hur detta skapar förutsättningar på gott och ont.

Ofta är det stadsarkitekten i kommunen som informerar politiker om vikten av en långsiktig 
och för de boende hållbar byggnadsutveckling. Risken finns annars att politiker faller för en 
ekonomisk kortsiktig exploatering som i detta fall. Ofta har stadsarkitekten ett reellt och på-
gående samråd med de boende, så att förslagen är förankrade när de återkommer till politi-
kerna.

Utställningen av planförslaget måste i nuläget avvisas på följande grunder.

A. Något samrådsmöte har inte skett enligt lagen om samråd PBL. Ett lagbrott! 
Det håller inte att åberopa ett gammalt samråd, dels på grund av föreslagna tekniska- och 
stora mark- och miljöförändringar med slopande av tidigare gränsvärden för byggnaders 
storlek. 
Ett annat skäl är att det gått för lång tid sedan tidigare samråd.
Det finns även kritik mot tidigare samrådsmöten. Man har då utlyst samråd men inte levt upp 
till syftet med samrådet enligt lagen. Detta kan omvittnas av alla som inte fått plats, inte kun-
nat höra eller inte fått fråga eller inte fått svar. 

B. Trafikverket anger att trafikplanen skall vara klar beträffande markanvändning samt att ett 
avtal om huvudmannaskap upprättas innan detaljplan kan avslutas. Befolkningsutvecklingen 
har varit stor under tiden som idéerna om trafikplatsen diskuterades med Trafikverket. En flö-
desanalys och planerat behov 20 år framåt måste utgöra grunden för markbehovet innan be-
byggelsen planeras. 
Tar man mera mark i anspråk för trafikplanen ges nya möjligheter för bättre lösningar.
Förslag
Inga beslut om markanvändning för bostäder förrän trafikplaneringen och skolans behov är 
klart. Man måste ha frihet att ta den mark som behövs för bästa planlösning.
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C. En byggexploatering med 12 m höga hus och en trafikplanering i andra hand är tvärt emot 
målet ovan. Det bryter mot  utvecklingen  som boende önskat och som förespeglats i tidigare 
handlingar såsom översikts- och i detaljplaner.
Man talar om vård, skola och service behov. Finns det ett realistiskt underlag att etablera 
vård och service?
Förslag
Vi yrkar på ett generellt förbud mot högre hus än 9 m och 2 våningar och större markyta än 
240  kvm för fastigheter. Affär och skolbyggnader kan undantas men skall utformas layout-
mässigt så att ett harmoniskt samspel sker med karaktären på övrig bebyggelse. Resarö Mitt 
kan ha en röd bebyggelse som ansluter till den övriga äldre bebyggelsen. 

Som den här processen hanterats har det kostat otroligt tid för tjänstemän, politiker och en-
gagemang för boende under mer än 10 år. Den har splittrat politiska partier, lett till kom-
munstyrelse avgång, krävt onödiga konsultinsatser och olika interimslösningar. Den har på-
verkat politiska val och kommer att göra det igen. 
Resarö Mitt är inte en lämplig plats för byggexploatering. 
Kan det vara dags att lyssna på folkviljan.?

             Angående småskalighet, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.

A. Samråd för förslaget till detaljplan för Resarö mitt hölls under tiden 18 maj –
7 augusti 2009. Samrådsmöte ägde rum den 8 juni år 2009. Den 24 september 
2013 hölls ett informationsmöte för förslag till detaljplan för Resarö mitt, Dp 
382. Utställning av planförslaget har därefter skett vid två tillfällen den 3 mars- 
31 mars 2014 samt under tiden den 22 november- 19 december 2018. 

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till 
insyn och påverkan. Samråd kan ske på olika sätt t ex som offentligt möte eller 
samrådsutställning eller som brev med information om samrådet. I detta fall har 
förutom att samrådsmöte hållits, utskick skett till berörda med information om 
att samrådshandlingar finns utställda på biblioteket liksom i kommunhuset. 

För  utställning finns inte enligt PBL något krav på möte, däremot ska kungörel-
se för planförslaget anslås på kommunens anslagstavla och i ortstidningar med 
information om utställningen. Utställningstiden ska vara minst 4 veckor. För ut-
ställning nr 1 och nr 2 har information skickats ut till berörda om utställning av 
planhandlingarna i kommunhuset och att planförslaget även finns att se på bibli-
oteket under utställningstiden. Angående planprocessen, se även svar under ytt-
rande U 6 från Resarö plangrupp.

I plan- och bygglagen anges inte någon tidsgräns för hur lång tid det får vara 
mellan olika skeden av planprocessen. I plan- och bygglagen (1987:10) finns 
däremot bestämmelser om att ändras planförslaget väsentligt efter utställningen 
ska ny utställning ske. Någon motsvarande bestämmelse för att något nytt sam-
råd ska ske finns inte. De ändringar som bedömts innebära sådan väsentlig änd-
ring av planförslaget för Resarö mitt att det behövde ställas ut på nytt är främst 
förändringen av planområdet med hänsyn till utförd geoteknisk utredning samt 
ändringen av markanvändningen för fastigheten Ytterby 4:173. 
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De förändringar som skett av planförslaget efter samrådet framgår av samrådsre-
dogörelsen och efter den första utställningen av utställningsutlåtandet daterat 
2014-05-26. Efter den första utställningen finns även ett tillägg till utlåtandet 
som redovisar de förändringar som skett av planförslaget inför den andra utställ-
ningen efter återremissen i kommunstyrelsen, 2014-06-12. I nu aktuellt utlåtan-
de, detta utlåtande, finns inkomna yttranden under den andra utställningen redo-
visade med kommentarer av stadsbyggnadsförvaltningen samt de förändringar 
av planförslaget som föreslås efter den andra utställningen. Föreslagna ändringar 
redovisas på s. 76-78.

B. Föreslagen trafiklösning i planförslaget med cirkulationsplats och placering 
av busshållplatser har studerats i samband med planarbetet för Resarö mitt i fle-
ra olika trafikutredningar som finns angivna i planbeskrivningen. Föreslagen 
trafiklösning avses främja trafiksäkerheten och har utarbetats i samråd med Tra-
fikförvaltningen och Trafikverket.

Skoltomten för Resarö skola har med hänsyn till framtida behov av utbyggnad 
utökats i planförslaget. Skoltomtens areal, med markanvändningen S, har även 
studerats mot bakgrund av hur stor friyta som anges av Boverket för skolverk-
samheter. Enligt Boverket är ett rimligt mått på friyta 30 kvm per barn i grund-
skolan och 40 kvm per barn i förskola. I planförslaget har Resarö skola idag mer 
friyta per elev, ca 50 kvm per elev. Resarö skola har idag ca 450 elever. Angå-
ende utrymme för Resarö skola, se även svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp.

C. Angående byggnaders storlek, se svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp.

Angående byggnaders höjd, se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.

I ”Översiktsplan 2030 för Vaxholm” anges att Resarö mitt ligger centralt på 
norra Resarö och ska detaljplaneläggas med syfte att underlätta för permanent-
boende med bibehållen bebyggelsekaraktär mm men det anges även att området 
kring Resarö mitt är ett strategiskt bra läge för utveckling av samhällsservice 
och verksamheter för boende. I syftet med detaljplanen för Resarö mitt anges att 
området i framtiden ska kunna användas för skola, handel, service och liknande 
verksamheter förutom för bostäder samt att möjlighet ges till ny bostadsbebyg-
gelse. Det innebär att handel, service och liknande verksamheter kanske inte 
kommer direkt inom planområdet men möjlighet ges i planen att bygga ut såda-
na verksamheter.

Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp samt svar under yttrande U 27. 

U 24. Fastighetsägare till Repslagaren 23: 
Planen uppfyller inte syftet
Jag invänder mot att utställningsförslaget inte överensstämmer med planens syfte som enligt 
Planbeskrivningen är att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär 
och att reglera byggrätter. 
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Jag anser att byggnader som är 12 m i nock och ca 1100 kvm i platta (4:174 och 4:173) inte 
bibehåller bebyggelsekaraktären på ön, här reglerar inte planförslaget byggrätten utan sna-
rare maximerar den. 
Planförslaget utelämnar näringslivet. 
Jag tror inte på Vaxholm som en sovstad där invånare måste pendla ut och arbeta någon an-
nanstans. Men vem säkerställer att det finns arbetsplatser här? Resarö Mitt är och blir ett 
nav för service, kommunikationer, skola, kapell osv. Hur tänker staden kring att värna arbets-
platser och verksamhetslokaler, med möjligheter till alternativ lokalisering för företag om det 
behövs? Eller behövs det inte på Resarö? Om inte, i så fall var? Företag, som t ex Propeller-
tjänst AB, behöver få fortsätta att verka, så att inte bostäder planeras med åtföljande restrik-
tioner för störningar som t ex transporter. Vilka möjligheter har ICA Resarö att utveckla buti-
ken och intilliggande restauranglokal om de vill? Det är viktigt att komma ihåg att företag 
genererar och föder fler företag. Detta är strategiska utvecklingsfrågor som måste drivas 
proaktivt. 
Idag är det omodernt att bygga ohållbara samhällen.  

Angående planens syfte se svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.

I planförslaget ges möjligheter till arbetsplatser genom att planen medger cent-
rum-, vård- och skolverksamheter förutom bostäder. Angående arbetsplatser, 
se svar under yttrande U12 från Företagare i Vaxholm.

Angående Propellertjänst AB, så har förhandlingar skett under lång tid. Ersätt-
ningsytor har diskuterats. Se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under ytt-
rande U 12 från företagare i Vaxholm.

Planen möjliggör att livsmedelsbutiken kan utvecklas och intilliggande restau-
ranglokal genom att centrumverksamheter (C) föreslås för butikstomten.

Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.  

U 25. Fastighetsägare till Ytterby 4:751: 
Angående förslag på ombyggnation Resarö mitt Vi vill protestera mot förslaget som ligger 
gällande DP382 med alldeles för höga byggnader i Resarö centrum. Husen passar inte i mil-
jön och vi ser mycket lägre byggnader avsedda för äldreboende på denna plats.

För den äldre sommarhusbebyggelsen på Resarö anges i ”Studier av bebyggelse-
karaktären inom norra Resarö” att kännetecknande för den är ofta reslig fasad 
med ibland souterrängvåning förutom huvudvåning och övervåning/ vindsvå-
ning. Studien togs fram, 2003-06-05, som underlag för detaljplaneringen av nor-
ra Resarö. 

Angående byggnaders höjd, se även svar under yttrande U 6 från Resarö plan-
grupp.

I planen föreslås förutom centrum- och skolverksamhet, bostäder. Bostäder möj-
liggörs genom markanvändningen B, vilket kan vara bostäder för äldre, men 
även bostäder för särskilt boende möjliggörs genom markanvändningen, D. Med 
särskilt boende avses boende för äldre med stort behov av vård och omsorg. 
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I övrigt se även stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27. 

U 26. Fastighetsägare till Ytterby 4:701:
Nu kan jag pusta ut? Grinden blir kvar? Infarten flyttas inte.. Hoppas att björkarna som är ut 
mot vägen får vara då de tar mycket utav vattnet som samlas i dikena. 
Efter varje vinter är min infart täckt med vatten. Låter som små bekymmer, men påverkar vår 
vardag och trivsel mycket.

Breddningen av Överbyvägen som föreslås i planen avses ligga utanför häcken 
och det träd som står på fastigheten. Infarten bedöms därmed inte påverkas. 

Björkarna som står längs Överbyvägen avses sparas i möjligaste mån. Detta får 
studeras närmare vid en breddning av Överbyvägen.

Dagvattenutredning har utförts för planområdet av SWECO Environment AB, 
december 2013. Höjdsättning och omhändertagande av dagvatten inom respekti-
ve fastighet svarar respektive fastighetsägare för. Dagvattenhanteringen kommer 
att studeras vidare i samband med genomförandet av detaljplanen och en projek-
tering för en breddning av Överbyvägen.

U 27. Fastighetsägare till Ytterby 4:748 m fl (namnlista med 18 namn):
PLANEN UPPFYLLER INTE SYFTET
Jag protesterar mot att utställningsförslaget inte överensstämmer med planens syfte som en-
ligt Planbeskrivningen är: "att underlättaför permanentboende med bibehållen bebyggelseka-
raktär och att reglera byggrätter... "
Jag anser att byggnader som är 12 m i nock och ca 1100 kvm respektive ca 600 kvm i platta 
(4:174 och 4: 173) inte bibehåller bebyggelsekaraktären på ön, här reglerar inte planförslaget 
byggrätten utan snarare maximerar den. Det räcker med att Ica är stort i Resarö Mittområdet, 
resten måste hållas småskaligt.

INGEN  FÖRORT
Jag vill inte att Resarö ska bli som en förort och är emot att den centrala delen av ön ska 
domineras av stora lådliknande hus som dessutom ligger tätt.

TRADITIONELL ARKITEKTUR
Jag vill ha traditionell arkitektur med träfasader med Falurödfärg (matchar skolan 
och kapellet) eller annan naturlig slamfärg, förskjutningar i höjd- och sidled, träd och 
buskar mellan husen och belysning på låga stolpar. Jag vill att alla berörda byggnader 
ska ha dessa "utseenderestriktioner" inskrivna i detaljplanen.

KAPELLET SKA FRAMTRÄDA
Jag vill att Kapellet ska få vara och kännas som den högsta byggnaden "mitt i byn" och in-
te överskuggas av husen bakom.

AFFÄREN
Jag vill att ICA ska få all tänkbar nytta av nya planen, men utseendet är viktigt eftersom 
byggnaden är så stor och exponerad. Jag ser gärna att inspirationen kommer från lant-
handel och tycker det skulle vara trevligt med en restaurang eller kafedel i byggnaden.

BUSSHÅLLPLATSERNA
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Jag tycker att det blir fel att kommunen planerar att ta ett beslut innan busshållplatsernas 
lägen är fullt utredda. Det är inte ok att först fastställa mark för bebyggelse och parke-
ring och sedan planera trafiken i vad som blir över. Om nuvarande rundkörseln tas bort 
så blir kommunens tidigare förslag att flytta busshållplatsen till Resarövägen det enda al-
ternativ som i stora drag finns kvar.
Jag tycker att busshållplatsens läge inte bör ändras därför att en flytt gör att många fler 
fotgängare måste korsa Överbyvägen. Detta skulle innebära att olycksrisken i morgon-
trafiken blir ännu större och att den praktiska och välanvända femminutesparkeringen 
skulle kortas betydligt. I detta förslag hamnar in- och utsvängande bussar mitt i röran av 
avsläppta barn och stressade bilister.

Jag vill trycka på att om kommunen i slutändan, trots min lokalkännedom, ändå 
väljer att genomföra hållplatsflytten så är många träd vid parkering, rondell och 
mittremsa ett måste.

BOSTADSOMRÅDET NORDVÄST OM SKOLAN 
Jag vill att det planerade bostadsområdet i skogen nordväst om skolan antingen skall 
få färre antal hus än 30 eller att det blir ett mindre antal villaliknande flerbostadshus. 
Detta så att lite av naturen mellan husen kan behållas.

PARKERINGEN MITT EMOT SKOLAN
Jag vill ha en avsläppningszon med en parkeringsfri liten rondell närmast gångtunneln 
där man smidigt kan stanna till och släppa av barn för att minimera kombinationen av 
stressade bilister i backande bilar och barn som har bråttom till skolan.

BARNEN SKA  FÅ TA  PLATS
Jag vill att barnperspektivet ska analyseras och beskrivas. Det kommer att bli fler barn på 
Resarö och barnen måste få plats att leka. Avsätt mer mark till barnen och skolan norr om 
skoltomten. Barnperspektivet måste analyseras och föras fram i en detaljplan som nästan 
uteslutande berör skola, förskola och bostäder. Detta är mycket viktigare än exploatering 
för kortsiktiga vinster!

Här nedan ges stadsbyggnadsförvaltningens svar under rubrik 1-9 till de inkom-
na synpunkterna som anges i yttrandet U 27. 

1. PLANEN UPPFYLLER INTE SYFTET
2. INGEN  FÖRORT
3. TRADITIONELL ARKITEKTUR
4. KAPELLET SKA FRAMTRÄDA
5. AFFÄREN
6. BUSSHÅLLPLATSERNA
7. BOSTADSOMRÅDET NORDVÄST OM SKOLAN
8. PARKERINGEN MITT EMOT SKOLAN
9. BARNEN SKA FÅ TA PLATS

1. Planen uppfyller inte syftet:”Att underlätta för permanentboende med 
bibehållen bebyggelsekaraktär och att reglera byggrätter…” 

När det gäller syftet med planeringen av Resarö så anges i ”Översiktsplan 2030 
för Vaxholm” att Resarö mitt ligger centralt på norra Resarö och ska detaljpla-
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neläggas med syfte att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyg-
gelsekaraktär mm men det anges även att området kring Resarö mitt är ett strate-
giskt bra läge för utveckling av samhällsservice och verksamheter för boende. I 
översiktsplanen anges också att boende ska erbjudas i varierande storlekar och 
upplåtelseformer på bl a Resarö. 
I den fördjupade översiktsplanen anges att ”den övergripande målsättningen bör 
vara att acceptera och underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboen-
de till permanentboende samt att genom planläggning styra förtätningen så att 
en god boendemiljö tillskapas med bibehållande av den ursprungliga bebyggel-
sekaraktären och känslan av skärgårdsö.””Målsättningen bör vidare vara att 
bibehålla och utveckla ett levande samhälle ….varför möjligheter för verksam-
heter bör ges utrymme i planeringen”. bl a att i anslutning till butik och skola 
föreslås ett område markeras för ytterligare servicefunktioner som butik/kiosk 
och servicebostäder. Detta redovisas som område S i förslaget till markanvänd-
ningskarta i fördjupningen av översiktsplanen. Det anges vidare angående om-
vandling/ förtätning av bostäder att graden av möjlig förtätning kan ej preciseras 
utan får studeras i respektive detaljplan.
 
Av ovanstående framgår att planförslaget för Resarö mitt överensstämmer med 
”Översiktsplan 2030 för Vaxholm” vad gäller syftet med planeringen men även 
med ”Fördjupning av översiktsplan för Resarö. Detaljplanen för Resarö mitt syf-
tar till att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelsekaraktär 
och att reglera byggrätter samt ge möjlighet till ny bostadsbebyggelse. Planens 
syfte är även att området i framtiden ska kunna användas för skola, handel, ser-
vice och liknande verksamheter. Mot denna bakgrund föreslås markanvändning 
för både bostäder, skol-, vård- och centrumverksamhet i detaljplanen för Resarö 
mitt och ges möjlighet till även annan typ av bebyggelse än en- och tvåbostads-
hus i högst två våningar för att möjliggöra olika typer av servicefunktioner som 
ofta kräver större ytor.

I planförslaget för Resarö mitt regleras byggrätten för bebyggelsen inom plan-
området genom att ange högsta sammanlagda byggnadsarea eller bruttoarea. 
Samma planbestämmelser anges i princip för den befintliga bostadsbebyggelsen 
i Resarö mitt som för övriga norra Resarö, i syfte att underlätta för permanent-
boende med bibehållen bebyggelsekaraktär. I syftet med detaljplanen anges 
därutöver även att området i framtiden ska kunna användas för skola, handel, 
service och liknande verksamheter förutom för bostäder samt att möjlighet ges 
till ny bostadsbebyggelse. 

Med skärgårdskaraktär menas här ett småskaligt och varierat intryck som in-
spireras av traditionell skärgårdsbebyggelse. Det handlar om husens utformning, 
materialval och färgsättning. I planförslaget för Resarö mitt anges bl a att bebyg-
gelsen ska utformas med träfasader och bestämmelser angående takutformning 
som sadeltak. 

I samband med programmet för norra Resarö beslutade arbets- och planeringsut-
skottet att en studie skulle göras för att förtydliga och utveckla programmets be-
skrivning av områdets karaktärsdrag för att ge en enhetlig syn på bebyggelsen 
vad gäller bebyggelsens karaktär. ”Studier av bebyggelsekaraktären inom nor-
ra Resarö” togs fram 2003-06-05 och som underlag för detaljplaneringen av 
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området. Studien redovisar riktlinjer för hur kompletteringar av bebyggelsen får 
ske inom olika delområden. I studien anges att det är svårt att avgränsa distinkta 
delområden med olika karaktär utifrån bebyggelsens tillkomsttid och utifrån 
byggnadernas tidstypiska utformning. Även inom de äldsta områdena har hus 
byggts under en längre tid och uppvisar därmed olika ”stilar”. Dessutom har om-
vandlingsprocessen till åretruntboende medfört att moderna byggnader uppförts 
över hela Resarö. 

En indelning i studien har gjorts utifrån huvudsaklig byggnadstyp, bebyggelse-
täthet, terräng samt kulturmiljövärde. De bebyggelsekaraktärer som redovisas 
är:  -    Sommarvillor

- Sportstugebebyggelse
- Området ovan Ytterby gruva
- Samhället där bebyggelsen är tätare
- Hamnområdet
- Kulturlandskapet vid Överby

Av dessa delområden ingår de bebyggda delarna av planområdet för Resarö mitt 
i ”Samhället”. Inom delområdet anges bl a att variation finns inom området för 
bebyggelsen. För delområdet ”Samhället” anges i studien som riktlinjer att en 
friare utformning är möjlig men att byggnaderna ska ansluta i material och färg-
sättning till de äldre delarna på Resarö vilket innebär träfasader i falurött eller 
ljusa kulörer samt sadeltak eller brutna sadeltak.

För den äldre sommarhusbebyggelsen i studien anges angående byggnadernas 
höjd att kännetecknande för den är ofta reslig fasad med ibland souterrängvå-
ning förutom huvudvåning och övervåning/ vindsvåning, dvs tre våningar. Bran-
ta tak med utrymme för vindsvåning. Av detta framgår att det förekommer be-
byggelse med tre våningar i fasad på norra Resarö. I planförslaget för Resarö 
mitt anges 9,5 m som högsta nockhöjd för bebyggelsen, vilket möjliggör två vå-
ningar. För två fastigheter för vilka tidigare angavs högre nockhöjd föreslås 
nockhöjden ändras och anges som högsta tillåtna nockhöjd över nollplanet, + 
17, 5 m, räknat i höjdsystem RH 2000 . Detta möjliggör en nockhöjd av 9,5 m 
som medger två våningar.

I planen föreslås för Ytterby 4:173-174 ändringar som påverkar upplevelsen av 
byggnadernas storlek och utformning som bl a lägre nockhöjd och takutform-
ning. 

2. Ingen förort och inga stora lådliknande som ligger tätt..
I”Översiktsplan 2030 för Vaxholm” att Resarö mitt ligger centralt på norra 
Resarö och ska detaljplaneläggas med syfte att underlätta för permanentboende 
med bibehållen bebyggelsekaraktär mm men det anges även att området kring 
Resarö mitt är ett strategiskt bra läge för utveckling av samhällsservice och 
verksamheter för boende. I den fördjupade översiktsplanen anges bl a att i an-
slutning till butik och skola föreslås ett område markeras för ytterligare service-
funktioner som butik/kiosk och servicebostäder. Mot denna bakgrund föreslås i 
planförslaget för Resarö förutom bostäder även möjlighet till andra verksamhe-
ter som skola, handel, service och liknande. 
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Av ”Studier av bebyggelsekaraktären inom norra Resarö” framgår att även inom 
de äldsta områdena har hus byggts under en längre tid och uppvisar därmed oli-
ka ”stilar” och att omvandlingsprocessen till åretruntboende medfört att moder-
na byggnader uppförts över hela Resarö. För delområdet ”Samhället” framgår 
att det här finns mindre tomter och tätare bebyggelse och att inom området finns 
det servicefunktioner som skola, förskola och matvaruaffär. Detta innebär att här 
ligger bebyggelsen redan tätare än i många andra delar av norra Resarö samt att 
det finns olika servicefunktioner som förekommer i mindre centrum.

Planförslaget innebär reglering av byggrätter och fastighetsbildning för befintlig 
bebyggelse och komplettering av befintliga verksamheter samt att möjlighet ges 
till ny bostadsbebyggelse i småhus eller små flerbostadshus. Planbestämmelser-
na medger i princip samma byggrätt för bostadsbebyggelsen som på övriga delar 
av norra Resarö. Det gäller i princip alla befintliga en- och tvåbostadshus. För 
övrig bebyggelse anges byggrätten som  den sammanlagda byggnadsarean i % 
av fastighetens areal från 20%, 25% till 40% av fastighetens areal med undantag 
för Ytterby 4:173 där sammanlagd bruttoarea anges. Endast tre av fastigheterna 
söder om Överbyvägen har större byggrätt än 20% av fastighetens areal. Detta 
innebär att flertalet av fastigheterna inom planområdet kan endast bebyggas till 
20% dvs en femtedel av tomtytan. 

3. Traditionell arkitektur
Fasadmaterial för sommarvillorna är enligt studien av trä eller puts. För delom-
rådet ”Samhället” anges i studien som riktlinjer att en friare utformning är möj-
lig men att byggnaderna ska ansluta i material och färgsättning till de äldre de-
larna på Resarö vilket innebär träfasader i falurött eller ljusa kulörer samt sadel-
tak eller brutna tak. Mot denna bakgrund angavs tidigare som planbestämmelse 
för Resarö mitt även puts som fasadmaterial förutom trä. För ny bebyggelse fö-
reslås  nu planbestämmelsen ändras så att ny bebyggelse inom planområdet ska 
utföras med trä som fasadmaterial. Syftet med detta är att bebyggelsen här ska 
harmoniera med bebyggelsen i omgivningen. 

Under karaktärsdragen angående färgsättning anges för kulörer för inre områ-
det med sportstugor förutom falurödfärg även mörka kulörer. Mörka kulörer 
anges även finnas bland sommarstugebebyggelsen och egnahemsvillorna. För 
sommarvillorna anges för fasaderna träpanel oljemålad i ljusa kulörer eller fa-
lurött. För samhället anges träfasader och eller ljusa kulörer och att variation 
finns. Mot denna bakgrund anges inte någon planbestämmelse för färg för ny 
bebyggelse inom Resarö mitt. I planbeskrivningen kompletteras dock syftet med 
detaljplanen angående utformning och färgsättning för bebyggelsen. 

I planförslaget för Resarö mitt anges 9,5 m som högsta nockhöjd för bebyggel-
sen, vilket möjliggör två våningar. För bebyggelsen med en högsta nockhöjd av 
9,5 m anges bestämmelser för takutformning genom planbestämmelsen, f1, bl a 
sadeltak, brutet sadeltak och minsta takvinkel. För de två fastigheter där planen 
tidigare angav 12 m som högsta nockhöjd, vilket möjliggjorde tre våningar fö-
reslås nockhöjden ändras till högsta tillåtna nockhöjd, +17, 5 m, över nollplanet 
i höjdsystem RH 2000. Denna nockhöjd möjliggör en nockhöjd av 9,5 m som 
medger två våningar. På plankartan införs även en bestämmelse, f2, för dessa 
fastigheter som saknar planbestämmelse för takutformning.  I bestämmelsen fö-
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reslås endast sadeltak tillåtas. Bestämmelsen, f2, införs för fastigheterna Ytterby 
4:173-174 och livsmedelsbutiken, men inte för kapellet och Resarö skola. 

Förskjutningar i höjd- och sidled går att göra med de planbestämmelser som 
anges för byggnader inom planområdet. 

Belysning längs Överbyvägen kommer att studeras i samband med projektering-
en av fortsättningen på gång- och cykelvägen längs Överbyvägen. Ansvar för 
belysningen längs Överbyvägen har kommunen, som är huvudman för allmän 
plats i detaljplanen för Resarö mitt. I övrigt på Resarö råder enskilt huvudman-
naskap för vägarna, för vilka Resarö vägförening är huvudman. Belysning på 
kvartersmark för bostäder, centrumverksamhet mm regleras inte genom detalj-
planen. Utformning av belysning studeras i samband med projektering av be-
byggelsen. 

Efter den första utställningen utfördes en översyn av träd och vegetation inom 
planområdet. Planbeskrivningen kompletterades efter den första utställningen 
under rubriken ”Mark och vegetation” angående befintlig vegetation. På fastig-
heten Ytterby 4:174 norr om kapelltomten finns bl a en berghäll och en del träd i 
det sydöstra hörnet som avses sparas vid en utbyggnad. Plankartan kompletteras 
med planbestämmelsen, n1, plantering ska finnas, ej parkering, utanför livsme-
delsbutiken vid korsningen. På plankartan prickmarkeras även berghällen på fas-
tigheten Ytterby 4:174. På detta vis sparas även träd och vegetation i anslutning 
till fastigheten med kapellet (Ytterby 4:175). Träd och buskar finns möjlighet att 
plantera utan planbestämmelser mellan byggnader på fastigheterna.

4. Kapellet ska framträda
Höjden på kapellet är inmätt +22,81 m över nollplanet. Spiran är ca 1,8 m högre. 
Marknivån vid kapellet är + 10,8 m. Marknivån för Ytterby 4:174 är ca +8-9 m, 
dvs lägre än för kapellet. Marknivån för Ytterby 4:173 är också lägre ca+ 8- 9 
m. Nockhöjden för dessa två fastigheter ändras till högsta tillåtna nockhöjd, 
+17,5 m, över nollplanet räknat i höjdsystemet RH 2000, vilket möjliggör en 
nockhöjd av 9,5 m som medger två våningar. Detta innebär att kapellet kommer 
att vara högre, ca 5,30 m högre vid en markhöjd av ca 8 m. Spiran är därutöver 
ännu högre. 

Plankartan kompletteras med prickmark för berghällen på fastigheten Ytterby 
4:174. På detta vis sparas även träd och vegetation i anslutning till fastigheten 
med kapellet (Ytterby 4:175). Detta påverkar även möjligheten att se kapellet 
från Resarövägen och Överbyvägen, då växtligheten på sina håll är relativt tät på 
kapelltomten, både sett från Resarövägen och från Överbyvägen. Träden består 
både av lövträd och barrträd. 

5. Affären
Planen medger viss tillbyggnad till befintlig dagligvarubutik och en större yta för 
parkering till butiken. Ett av syftena med planen är att ge butiken bättre möjlig-
heter för sin verksamhet både genom utökning av byggnadsarean och genom att 
bättre kunna rymma parkering och transporter i anslutning till butiken. 
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I planen medges tillbyggnad av befintlig dagligvarubutik och en större yta för 
parkering till butiken. Affären kan byggas ut från ca 600 kvm till 1000 kvm. Det 
innebär även behov av fler p-platser för affären vilket möjliggörs genom att par-
kering ersätter bussvändslingan. Enligt gällande parkeringsnorm antagen av 
kommunfullmäktige år  2014 krävs minst 35 p-platser varav 30 för besökare. 
Livsmedelsbutiken är därmed beroende av att befintlig  bussvändslinga tas bort 
för att kunna utvecklas.

Markanvändningen C, centrum,  ger möjlighet till butiker men även andra cent-
rumverksamheter som kafé och restaurang. 

6. Busshållplatsen
Busshållplatsers lägen regleras inte i detaljplanen. Samråd kommer här att ske 
med väghållaren och Trafikförvaltningen angående utformning och placering 
av busshållplatser. Väghållare för Resarövägen är Trafikverket. Placering och 
utformning av busshållplatser kommer att ske enligt Trafikförvaltningens rikt-
linjer som baseras på bl a lagar och förordningar. Riktlinjer finns för utformning 
i dokumentet, ”Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik”, RiBuss.

Som underlag för trafiklösningen för Resarö mitt har ett flertal utredningar ut-
förts som framgår av planbeskrivningen under rubriken ”Trafik”. Vid samrådet 
för förslaget till detaljplan för Resarö mitt redovisades även två alternativ för 
trafiklösningen, cirkulationsplats med slopad bussvändslinga samt med bibehål-
len bussvändslinga vid livsmedelsbutiken. Av samrådsförslaget framgår att buti-
kens utvecklingsmöjligheter begränsas om bussvändslingan blir kvar. Förslaget 
till trafiklösning har även diskuterats med Trafikverket (tidigare Vägverket) och 
trafikförvaltningen(tidigare SL) som båda har framfört att alternativet med cir-
kulationsplats är att föredra bl a utifrån trafiksäkerhet. En trafikstudie har även 
utförts av Tyréns AB på uppdrag av kommunen i samarbete med  Trafikverket 
och Trafikförvaltningen. Med de utredningar som tagits fram som underlag har 
därefter den trafiklösning tagits fram som illustreras på plankartan. 

Enligt den föreslagna trafiklösningen så flyttas busshållplatsen för bussen mot 
Stockholm från bussvändslingan vid livsmedelsbutiken till Resarövägen utanför 
Resarö skola. På plankartan illustreras denna busshållplats vid Resarövägen ut-
anför Resarö skola, på mark som i planen föreslås som huvudväg, H-väg. 
Bussvändslingan tas bort för att möjliggöra parkering till livsmedelsbutiken. Se 
även svar ovan angående ”Affären”.

Placeringen av busshållplatsen vid Resarö skola bedöms även vara positiv med 
hänsyn till de föräldrar som går med sina barn till skolan, då flertalet bor norr 
om Överbyvägen. Föräldrarna behöver i detta fall inte passera över Överbyvägen 
igen för att ta bussen. Barnen behöver inte heller gå över Överbyvägen från sko-
lan för att ta bussen. Busshållplatsen avses vara avskild från avlämningsfickan 
som ligger närmare gångtunneln genom ett s. k öra. Diskussioner har förts med 
Trafikförvaltningen om denna lösning. Bussfickan är även avskild från gång- 
och cykelvägen till Resarö skola. 

Anledningen till att busshållplatsen på Överbyvägen inte illustreras är att den 
kan lösas på olika sätt som alla ryms inom vägområdet för Överbyvägen. Se ne-
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dan. Busshållplats på vägen mot Överby kan placeras väster om matvaruaffären, 
på mark som föreslås som allmän plats, L-väg. Hållplatsen kan utformas som 
klack-, körbane- eller timglashållplats. Marken tillhör idag Ytterby 4:173. Den-
na del av Ytterby 4:173 avses lösas in av kommunen för allmän plats, lokalväg, 
när detaljplanen för Resarö mitt vinner laga kraft.

Efter den första utställningen utfördes en översyn av träd och vegetation inom 
planområdet. Gång- och cykelvägar inom planområdet ska placeras så att befint-
liga träd och befintlig vegetation kan sparas i möjligaste mån. Detta gäller bl a 
fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen och området kring 
cirkulationsplatsen. Det finns även befintlig växtlighet och träd vid de befintliga 
parkeringarna i Resarö mitt som avses sparas. Detta avses att studeras närmare 
vid projekteringen av trafikplatsen. Plankartan kompletteras med planbestäm-
melsen, n1, plantering ska finnas, ej parkering, utanför livsmedelsbutiken vid 
korsningen. 

7. Bostadsområdet nordväst om skolan
Antalet fastigheter som kan bildas inom bostadsområdet nordväst om skolan är 
högst 30 st enligt planförslaget. Färre fastigheter kan dock bildas beroende på 
hur byggrätten utnyttjas inom området. Föreslagen utnyttjandegrad 20% av fas-
tighetens areal som byggnadsarea gör att stor flexibilitet kan erhållas vad gäller 
storlek, hustyper och upplåtelseformer. Det kan handla om både fristående enbo-
stadshus eller radhus/ kedjehus/ parhus. Möjlighet finns även att bygga mindre 
flerbostadshus i två våningar inom området eller delar av området. 

Inom planområdet föreslås även naturområde, väster om bostadsområdet, föru-
tom att natur bedöms kunna sparas mellan husen, då endast 20%, en femtedel 
av hela området kan bebyggas.

8. Parkeringen mittemot skolan
I det förslag till trafiklösning som finns för Resarö mitt föreslås en avlämnings-
zon efter busshållplatsen, närmare gångtunneln. Här kan man stanna till och 
släppa av barn som är på väg till skolan. Det redovisas på den illustration som 
finns för denna trafiklösning  under rubriken ”Trafik” i planbeskrivningen vid 
den andra utställningen. Den illustreras även på plankartan.

Ytterligare cirkulationsplats utöver rondellen i korsningen Överbyvägen/ Re-
sarövägen/ Ytterbyvägen bedöms inte vara lämplig. Ytterligare en rondell skulle 
stoppa upp trafiken. Minirondeller kan heller inte användas när det finns bussar 
som trafikerar här. Avlämningszonen är dessutom tänkt för att enbart stanna till 
och sedan åka vidare i samma riktning. Om man behöver vända och åka tillbaka 
kan parkeringsplatsen mittemot skolan användas. 

9. Barnen ska få ta plats
Planförslaget kommer att kompletteras med uppgifter om barnperspektivet. 
I detaljplanen för nya Rindö skola, Dp 400, har för ytan för skolan angivits till ca 
40 kvm per elev för skolgården. Resarö skola har ca 450 elever vilket innebär att 
det bör finnas ca 40 x 450= 18 000 kvm yta för skolgården.
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Ytan för Resarö skola, byggnad och skolgård, är enligt planförslaget för Resarö 
mitt, Dp 382, ca 30 200 kvm. Om denna yta minskas med ytan för skolbyggna-
derna blir ytan för skolgård =ca 25 400 kvm. Detta ska jämföras med den yta 
som räknats fram ovan. Resarö skola får enligt planförslaget ca 50 kvm per elev. 
Detta är mer än de 30 kvm per elev som anges i yttrandet. Någon ytterligare yta 
för Resarö skola föreslås därför inte i planförslaget. Därutöver finns möjligheter 
till fler skolbyggnader på fastigheterna Ytterby 4:172-174, då markanvändningen 
föreslås bli BCDS. Byggrätten för dessa fastigheter är angiven som största sam-
manlagda byggnadsarea i kvm som % av fastighetens areal resp som högsta brut-
toarea i kvm. Byggnader med mindre byggnadsarea kan utföras dvs hela bygg-
rätten behöver inte utnyttjas.

I planen föreslås en mindre del av planområdet i nordväst som naturområde. 
Planområdet söder om Överbyvägen och väster om Resarövägen, omgärdas i öv-
rigt av naturmark, som inte är planlagd. Naturområdet sydväst om skoltomten in-
går i ett obebyggt skogsområde, där marken ägs av kommunen. Möjlighet finns i 
framtiden att avsätta mera mark för skoländamål om behov finns.

Samtliga nedanstående yttranden U 27-U 119 har inkommit med liknande yttranden 
som U 27 som redovisas ovan.

U 28. Fastighetsägare till Ytterby 4:539

U 29. Boende Löjviksvägen 11, brf Löjvikshöjden

U 30. Fastighetsägare till Överby 6:54

U 31. Fastighetsägare till Ytterby 4:722

U 32. Fastighetsägare till Ytterby 4:835

U 33. Fastighetsägare till Ytterby 4:731

U 34. Fastighetsägare till Överby 18:1

U 35. Fastighetsägare till Ytterby 4:591

U 36. Fastighetsägare till Överby 6:24

U 37. Fastighetsägare till Ytterby 4:562

U 38. Fastighetsägare till Ytterby 4:688

U 39. Fastighetsägare till Ytterby 4:552

U 40. Boende Kompassv 12, brf Löjvik 2

U 41. Fastighetsägare till Ytterby 4:741

U 42. Fastighetsägare till Ytterby 4:791

U 43. Fastighetsägare till Ytterby 4:718

U 44. Fastighetsägare till Överby 1:119

U 45. Fastighetsägare till Ytterby 4:237
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U 46. Fastighetsägare till Överby 1:102

U 47. Boende Trossvägen 53, brf Löjvikshöjden

U 48. Fastighetsägare till Ytterby 4:577

U 49. Fastighetsägare till Ytterby 4:59

U 50. Fastighetsägare till Ytterby 4:37

U 51. Fastighetsägare till Ytterby 4:846

U 52. Boende Trossvägen 9, brf Löjvikshöjden

U 53. Fastighetsägare till Ytterby 4:577 

U 54. Fastighetsägare till Överby 1:191

U 55. Fastighetsägare till Överby 2:101

U 56. Fastighetsägare till Överby 29:10

U 57. Fastighetsägare till Överby 29:10

U 58. Fastighetsägare till Överby 2:101

U 59. Boende Backstigen 3D, brf Backstigen 

U 60. Boende Trossvägen 26, brf Löjvikshöjden

U 61. Boende Trossvägen 26, brf Löjvikshöjden

U 62. Fastighetsägare till Ytterby 4:513

U 63. Fastighetsägare till Ytterby 4:830

U 64. Fastighetsägare till Ytterby 4:859

U 65. Fastighetsägare till Ytterby 4:803

U 66. Fastighetsägare till Överby 6:16

U 67. Fastighetsägare till Överby 2:27

U 68. Fastighetsägare till Ytterby 4:84

U 69. Fastighetsägare till Överby 29:17

U 70. Fastighetsägare till Ytterby 4:582

U 71. Fastighetsägare till Ytterby 4:741

U 72. Fastighetsägare till Överby 29:4

U 73. Fastighetsägare till Ytterby 4:503

U 74. Fastighetsägare till Ytterby 4:50

U 75. Fastighetsägare till Ytterby 4:819

U 76. Fastighetsägare till Överby 6:27
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U 77. Fastighetsägare till Överby 6:27

U 78. Fastighetsägare till Ytterby 4:237

U 79. Fastighetsägare till Ytterby 4:621

U 80. Fastighetsägare till Ytterby 4:234 m fl fast

U 81. Fastighetsägare till Ytterby 4:725

U 82. Fastighetsägare till Överby 2:73

U 83. Fastighetsägare till Ytterby 4:503

U 84. Fastighetsägare till Överby 1:133

U 85. Fastighetsägare till Ytterby 4:397

U 86. Fastighetsägare till Överby 6:40

U 87. Fastighetsägare till Överby 2:35

U 88. Fastighetsägare till Överby 2:87

U 89. Fastighetsägare till Ytterby 4:545

U 90. Boende Trossvägen 10, brf Löjvikshöjden

U 91. Fastighetsägare till Överby 6:51

U 92. Fastighetsägare till Ytterby 4:721

U 93. Fastighetsägare till Ytterby 4:721

U 94. Fastighetsägare till Ytterby 4:765

U 95. Fastighetsägare till Ytterby 4:441

U 96. Fastighetsägare till Överby 2:34

U 97. Fastighetsägare till Ytterby 4:765

U 98. Fastighetsägare till Överby 29:54

U 99. Fastighetsägare till Ytterby 4:797

U 100. Fastighetsägare till Ytterby 4:797

U 101. Fastighetsägare till Ytterby 4:831

U 102. Fastighetsägare till Engarn 1:13-14

U 103. Fastighetsägare till Överby 16:2 m fl Namnlista, 14 st namn

U 104. Fastighetsägare till Överby 1:135 m fl Namnlista, 18 st namn

U 105. Boende Backstigen 3F, brf Backstigen m fl Namnlista, 12 st namn

U 106. Fastighetsägare till Ytterby 4:660

U 107. Fastighetsägare till Engarn 1:4
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U 108. Fastighetsägare till Överby 2:32

U 109. Fastighetsägare till Engarn 1:4

U 110. Fastighetsägare till Överby 2:32

U 111. Fastighetsägare till Ytterby 4:58

U 112. Fastighetsägare till Ytterby 4:248

U 113. Fastighetsägare till Överby 2:89

U 114. Fastighetsägare till Ytterby 4:830

U 115. Fastighetsägare till Ytterby 4:18

U 116. Fastighetsägare till  Överby 1:52

U 117. Fastighetsägare till Ytterby 4:524

U 118. Fastighetsägare till Ytterby 4:42

Ovan under yttrande U 27  ges stadsbyggnadsförvaltningens svar under rubrik 1-
9 till de inkomna synpunkterna som anges i yttrandena U 27- U 118. 

Nedan anges ett flertal yttranden som delvis liknar yttrande U 27 , som innehåller rubrikerna:
1. PLANEN UPPFYLLER INTE SYFTET
2. INGEN  FÖRORT
3. TRADITIONELL ARKITEKTUR
4. KAPELLET SKA FRAMTRÄDA
5. AFFÄREN
6. BUSSHÅLLPLATSERNA
7. BOSTADSOMRÅDET NORDVÄST OM SKOLAN
8. PARKERINGEN MITT EMOT SKOLAN
9. BARNEN SKA FÅ TA PLATS

En del yttranden har tagit bort delar av yttrande U 27 och en del har gjort tillägg till yttrandet.

U 119. Fastighetsägare till Överby 6:30:
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet. In-
nehåll under rubrikerna 1,2,8 och 9 är med.

Se stadsbyggnadsförvaltningens svar angående yttrande U 27. 

U 120. Boende Överby Skolväg 5B, Brf Överby:
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet. In-
nehåll under rubrikerna 1,2, 3, 4, 5, 6 och 9 är med .

Jag vill att det planerade bostadsområdet i skogen nordväst om skolan bordläggs. Skogen ut-
gör en central del av ön och utnyttjas av öbor dagligen. Närheten till naturen är en av de bi-
dragande faktorerna till varför flyttat till, och trivs på ön.

Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .

U 121. Fastighetsägare till Överby 2:82:  
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Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast innehållet under rubrik 1.

PLANEN UPPFYLLER INTE SYFTET
Jag protesterar mot att utställningsförslaget inte överensstämmer med planens syfte som en-
ligt Planbeskrivningen är: ”att underlätta för permanentboende med bibehållen bebyggelse-
karaktär och att reglera byggrätter...”
Jag anser att byggnader som är 12 m i nock och ca 1100 kvm respektive ca 600 kvm i platta 
(4:174 och 4:173) inte bibehåller bebyggelsekaraktären på ön, här reglerar inte planförslaget 
byggrätten utan snarare maximerar den. Det räcker med att Ica är stort i Resarö Mittområ-
det, resten måste hållas småskaligt. 

Angående syfte med planen, se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttran-
de U 27. 

U 122. Fastighetsägare till Överby 29:2:
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet med 
tillägg. Innehåll under rubriken 5 är med. Tillägg se nedan.

BOSTADSOMRÅDET SYDVÄST OM SKOLAN
Det är en underbar yta för alla skolbarn och förskolor idag. Bevara skogsytorna så som de 
ser ut idag. 

PARKERINGS YTA
Välj era områden väl, barnens säkerhet måste komma först. Med stora maskiner och grushö-
gar i vägen syns inte de små förskolebarnen när de passerar mellan Ytterby förskola och par-
keringen idag.

Parkeringen på andra sidan vägen vid gångtunneln är en säker passage för skolans barn så 
att de slipper passera bilvägen. Se till att den finns kvar.

           Angående naturområden, se svar under yttrande  U 27.

Markanvändningen för fastigheten Ytterby 4:173 har ändrats vid utställning 
nr 2 i planförslaget för Resarö mitt till bostäder, centrum-, vård- och skolverk-
samhet. Ytan norr om Överbyvägen redovisas i planförslaget som allmän plats, 
L-VÄG. Det innebär att entreprenadverksamheten där kommer att avvecklas.

Parkeringen i planförslaget på andra sidan gångtunneln under Resarövägen 
kommer att vara kvar.

I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .

U 123. Fastighetsägare till Ytterby 4:773:
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet. In-
nehåll under rubrikerna 1, 3, 4,5, 6, och 7 är med.

Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.

U 124. Fastighetsägare till Överby 2:27:
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Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg. Tillägget se nedan.

Ta inte bort mer grönområden, vart ska våra barn då hålla till. Det är med naturen runt 
ikring barn utvecklas och mår bra i själen. Det gör vi alla!!

Angående naturområden, grönområden, se svar under yttrande  U 27.

I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .

U 125. Fastighetsägare till Överby 2:57:
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg. Tillägget se nedan.

Tillägg:
Vi vill också för det första framhålla att vägnätet inte är anpassad för det stora antalet invå-
nare som numer finns på Resarö. Att då bygga ett stort antal nya bostäder, vars ägare med 
hög sannolikhet också kommer att vara bilburna är inte någon bra idé. Även om bebyggelsen 
ligger vid Resarö Mitt kommer det ofrånkomligen innebära fler oönskade bilar också på res-
ten av ön.

Vi vill också framhålla att bussförbindelserna till Stockholm måste förbättras. Vi skulle gärna 
slippa köra två bilar till Engarn varje dag, men med de förbindelser som finns - och som inne-
bär att man riskerar att få stå och vänta på anslutningsbuss vid Engarn i 20 min, när man re-
dan har pendlat i 40 min - så är det inte något alternativ att lämna bilarna hemma. Vi är 
övertygande om att fler direktlinjer till Stockholm eller Danderyds sjukhus skulle innebära 
fler gående och cyklande Resaröbor!

OBS! Skogen är en viktig plats för barnen att utvecklas i både fysiskt att få springa runt samt i 
utbildningssyfte. Skövlas skogen så tar ni bort fantastiska lek- och träningsområden för barn 
samt försämrar miljön.
Jag hoppas att ni tänker efter noga och inte bara ser Resarö som ett område man kan skövla 
och sälja ut till högst bjudande.

Korsningen Resarövägen/ Överbyvägen / Ytterbyvägen föreslås bl a byggas om 
med en cirkulationsplats. I planen föreslås även möjlighet att bredda Överbyvä-
gen. I planförslaget för Resarö mitt är kommunen huvudman för lokalvägar, som 
Överbyvägen. Vägnätet i övrigt på Resarö är utbyggt enligt de detaljplaner som 
gäller för dessa områden. Huvudman för dessa vägar är Resarö vägförening.

Förbättring av kommunikationer till och från Resarö regleras inte i samband 
med detaljplanen för Resarö mitt. Möten i syfte att förbättra kollektivtrafiken 
hålls kontinuerligt mellan trafikförvaltningen och Vaxholms stad. 

Angående naturområde, se svar under yttrande U 27.

I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .

U 126. Fastighetsägare till Ytterby 4:572:
Delvis liknande yttrande som U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan.
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SKÄRGÅRDSMILJÖN ÄR VÄRDET l VAXHOLMS KOMMUN BARNEN SKA FÅ TA PLATS
Det som gör Vaxholm attraktiv for oss borgare och fastighetsägare är skärgårdsmiljön, och 
det privatliv som Resarö erbjuder oss fast boende. Vi önskar inte att skapa en ö med massvis 
av trafik av turister som skall kolla på ett museum runt gruvan, vart det inte finns möjlighet 
att skapa tillfartsvägar och utrymme. Och det är precis samma sak med DP382 för Resarö 
mitt. Denna typ av "center'' får kommunen placera annanstans, än Resarö.

I planförslaget för Resarö mitt möjliggörs bostäder, vårds-, skol- och centrum-
verksamhet i planen som  avses betjäna i första hand de boende på Resarö. Se 
även svar under yttrande U 6 från Resarö plangrupp.

I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 . 

U 127. Fastighetsägare till Överby 6:15:
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan.

Vi är många som bor på Resarö och har flyttat hit för lugnet, småskaligheten samt ö-känslan. 
Det är viktigt att bevara Resarö som är unikt område i Stockholm. Det heter ju Vaxholm stad 
inte förorten Vaxholm. Förändringar som genomförs är bestående och därmed ska de vara 
väl anpassade till Resarö och inte säljas till något byggföretag hur som helst.

OBS!!! 12 meter är för högt. Bevara Resarö kapell som högsta punkt och inte bara spiran.

OBS! Det är inte trevligt att mötas av en parkeringsplats. Tänk på att det ska upplevas som en 
ö och inte en infartsparkering.

OBS! Skogen är en viktig plats för barnen att utvecklas i både fysiskt att få springa runt samt i 
utbildningssyfte. Skövlas skogen så tar ni bort fantastiska lek- och träningsområden för barn 
samt försämrar miljön.

Jag hoppas att ni tänker efter noga och inte bara ser Resarö som ett område man kan skövla 
och sälja ut till högst bjudande.

Angående småskalighet, se svar under yttrande U 15.

Angående byggnaders höjd, se svar under yttrande U 27.

Angående kapellet, se svar under yttrande U 27.

Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra utbyggnad av bostä-
der på kommunal mark inom planområdet. I program för markanvisningen 
anges förutsättningar för och krav på utformning av bebyggelsen.

I planförslaget för Resarö mitt anges i planbeskrivningen under rubriken ”Na-
tur” att i området vid Resarö mitt finns befintliga träd och befintlig vegetation  
bl a vid dagens bussvändslinga och parkeringen vid kapellet. Dessa ska så långt 
möjligt sparas vid utbyggnaden av cirkulationsplatsen, gång- och cykelvägar 
samt parkeringar. I planen kompletteras med planbestämmelse angående plante-
ring vid parkeringen för ICA utmed planerad cirkulationsplats. 
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Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382

I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .

U 128.  Fastighetsägare till Överby 1:42:
Delvis liknande yttrande som under U 27,  men endast en mindre del av innehållet tas upp. In-
nehåll under rubrikerna 1, 2, 4,och 6 med.

Jag vill inte att Resarö ska bli som en förort och är emot att den centrala delen av ön ska do-
mineras av stora lådliknande hus som dessutom ligger tätt.
Jag anser att byggnader som är 12 m i nock och ca 1100 kvm respektive ca 600 kvm i platta 
(4:174 och 4:173) inte bibehåller bebyggelsekaraktären på ön. Det räcker med att Ica är stort 
i Resarö Mittområdet. 
 Jag vill att Kapellet ska vara och kännas som den högsta byggnaden ”mitt i byn” och inte
överskuggas av husen bakom
Jag tycker att det blir fel att kommunen planerar att ta ett beslut om vägar och bebyggelse in-
nan busshållplatsernas lägen är fullt utredda.

Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27. 

U 129. Fastighetsägare till Ytterby 4:506:
Delvis Liknande yttrande som U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan.

Växtlighet
Jag vill att naturen får ta plats och att bebyggelse och infrastruktur som busshållsplatser, 
mm blandas med träd och buskar.

I planförslaget för Resarö mitt anges i planbeskrivningen under rubriken ”Na-
tur” att i området vid Resarö mitt finns befintliga träd och befintlig vegetation  
bl a vid dagens bussvändslinga och parkeringen vid kapellet. Dessa ska så långt 
möjligt sparas vid utbyggnaden av cirkulationsplatsen, gång- och cykelvägar 
samt parkeringar. Angående vegetation se svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp.

I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .

U 130. Fastighetsägare till Ytterby 4:506:
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan.

Man flyttar till Resarö för att det är en pittoresk skärgårdsidyll utan storstadsmiljöns varie-
rande inslag där barnen kan få växa upp i en trygg och harmonisk miljö. Om man inte från 
kommunens sida har förstått vad som gör ett boende i Vaxholm attraktivt och värt att bevara, 
så har man gravt missuppfattat sitt ansvarsområde. Det görs alldeles för många godtyckliga 
bedömningar av bla bygglov på Resarö, där flera boende ifrågasätter syfte samt kompetens 
hos kommunens ansvariga. Ni måste agera konsekvent och ansvarsfullt gentemot kommunin-
vånarna samt lyssna på deras åsikter. Har ni inte detta intresse och intention så bör ni omgå-
ende ställa era platser till förfogande.

Bygglov på Resarö prövas enligt plan- och bygglagen (2010:900) och de gällan-
de detaljplaner som finns. 
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Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
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Detaljplaner tas fram enligt de regler som framgår av plan- och bygglagen. 
Planförslaget för Resarö mitt upprättas enligt den tidigare plan- och bygglagen 
(1987:10), ÄPBL. 

I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .

U 131. Fastighetsägare till Ytterby 4:730:
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet och 
tillägg. Tillägg se nedan. Innehåll under rubrikerna 1,7, 8 och 9 med.

FASTIGHETEN 4:181                                                                                                            
Fastigheten 4:181 tillåts styckas i 4 delar för bebyggelse som tillåter bostäder, centrum och 
vård. I planen bör begreppet vård specificeras ytterligare. För den norra delen av denna fas-
tighet kan inte 9,5 m nockhöjd anses bibehålla kringliggande bebyggelse. Vidare anses inte 
fastighetens servitut för skaftväg mot Krokvägen lämpa sig för sådan typ av verksamhet BCD. 
Den norra delen av fastighetens (4:181) användning bör ändras till maxhöjd 6 m, och be-
gränsas till B, bostäder, enfamiljshus, (fril). Konsekvenser och beskrivning hur anslutningen 
mot Krokvägen skall ske saknas i förslaget (gemensamhetsanläggning, g). Alternativ förslag 
är att norra delen av fastigheten tas bort från planområdet och planeras tillsammans med öv-
riga ej planlagda fastigheter längs Krokvägen.

I planförslaget möjliggörs styckning av fastigheterna Ytterby 4:767 och 4:181 
som tillsammans kan styckas i högst fyra tomter genom planbestämmelsen, e2, 
högsta antal fastigheter. 

På s.10 i planbeskrivningen vid den andra utställningen anges angående beteck-
ningen D, vård, att med denna avses t ex äldrevård, barnavård och vårdboende.

I planförslaget anges byggnaders höjd som högsta nockhöjd, 9,5 m från medel-
marknivån. Detta möjliggör byggnader med två våningar. Samma planbestäm-
melse gäller för friliggande en- och två bostadshus inom planområdet. Angående 
byggnaders höjd, se även svar under yttrande U 19. 

In- och utfart till fastigheterna Ytterby 4:767 och 4:181 avses ske mot Lillvä-
gen eller via gemensamhetsanläggning för väg mot Krokvägen. I gemensam-
hetsanläggningen ingår fastigheten Ytterby 4:298. Detta framgår på s. 17 i plan-
beskrivningen vid den andra utställningen samt i genomförandebeskrivningen på 
s. 4. Fastigheterna gränsar mot Lillvägen och Krokvägen. I planbeskrivningen 
förtydligas att gemensamhetsanläggningen föreslås i den sydvästra delen av fas-
tigheten Ytterby 4:767 och 4:181.

Ifråga om servitut anges i genomförandebeskrivningen på s. 4 att befintligt av-
talsservitut för väg/ utfart som fastigheten Ytterby 4:181 har över Ytterby 4:188 
kan ändras eller upphävas vid ändrad användning. 

I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .

U 132. Fastighetsägare till Ytterby 4:730:
Delvis liknande yttrande som under U 27 anges. Innehåll under rubrikerna 1,7, 8 och 9 är 
med.
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Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382

Samma yttrande som ovan.

Se svar ovan under yttrande U 131.

Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .

U 133. Fastighetsägare till Ytterby Överby 2:56:
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet. In-
nehåll under rubrikerna 1, 2, 3, 4 , 5 och 6 med.

Se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27.

U 134. Fastighetsägare till Ytterby 4:388:
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan.

Jag har hört förklaringen att kommunen tar höjd så att man har möjlighet att bygga en gym-
nastiksal på 4:174 men det gör inte saken bättre. Jag tycker inte att den centrala positionen 
passar för en så stor och lådliknande byggnad som en gymnastiksal/idrottshall. Om en ny 
gymnastiksal av någon anledning måste byggas passar en sådan byggnad bättre på baksidan 
av skolan. Det är då bättre att bygga färre hus på 4:289 och spara lite mark där för den här 
typen av framtida behov. 

I planförslaget möjliggörs bostäder, centrum-, vård- och skolverksamheter på 
fastigheten Ytterby 4:174 med möjlighet att bebygga 40% av fastighetens areal. 
Nockhöjden föreslås ändras från 12 m till en högsta tillåtna nockhöjd av + 17,5 
m över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000. Detta möjliggör en nockhöjd på 
9,5 m som medger att två våningar kan utföras. Gymnastiksal/ idrottshall finns 
möjlighet att uppföra inom skoltomten (S, skola och förskola). 

I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .

  U 135. Fastighetsägare till Ytterby 4:112: 
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan.

Såsom varande fastighetsägare till Ytterby B 4:112 vill jag anföra följande:
Allmänt:
Förslaget, innebärande bl a bebyggelse av flervåningshus för servicefunktioner och flerfa-
miljsbostäder samt trafikplats, kan inte anses vara i linje med den  "Fördjupade översiktspla-
nen för Resarö", antagen i september 1993. Däri anges " .....att en god boendemiljö ska ska-
pas med bibehållande av ursprunglig bebyggelsemiljö och känsla av skärgårdsö"

Förslaget verkar i dessa delar i helt motsatt riktning, nämligen mot en stadsmiljö! Detta är 
särskilt anmärkningsvärt då de som bor på Resarö

 sökt sig dit just för att slippa stadsmiljö och därför ej heller önskar någon ytterligare 
förtätning

 uppskattar närheten till Vaxholms stad och de vård- och allmänna servicefunktioner 
som där finns att tillgå 

 att något behov av "centrum" således ej finns
 den allmänna utvecklingen går åt motsatt håll, nämligen att "små lokala centrum-

konstellationer" saknar utvecklings- och bärkraft och därmed successivt avvecklas!
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Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382

Jag yrkar därför att den del av planen som avser
 trafikplats i korsningen vid kyrkan, samt
 flervåningshusen invid kyrkan och skolan

          omarbetas.

I övrigt:
I övrigt ger jag mitt stöd till de mer detaljerade synpunkter som formulerats av Resarö Plan-
grupp.   Se U 6. 

I ”Fördjupning av översiktsplan för Resarö”anges att ”den övergripande mål-
sättningen bör vara att acceptera och underlätta den pågående omvandlingen 
från fritidsboende till permanentboende samt att genom planläggning styra för-
tätningen så att en god boendemiljö tillskapas med bibehållande av den ur-
sprungliga bebyggelsekaraktären och känslan av skärgårdsö.””Målsättningen 
bör vidare vara att bibehålla och utveckla ett levande samhälle ….varför möj-
ligheter för verksamheter bör ges utrymme i planeringen”. I den fördjupade 
översiktsplanen anges bl a att i anslutning till butik och skola föreslås ett område 
markeras för ytterligare servicefunktioner som butik/kiosk och servicebostäder. 
Detta redovisas som område S i förslaget till markanvändningskarta i fördjup-
ningen av översiktsplanen. Det anges vidare angående omvandling/ förtätning 
av bostäder att graden av möjlig förtätning kan ej preciseras utan får studeras i 
respektive detaljplan. Mot denna bakgrund föreslås servicefunktioner i Resarö 
mitt.

I planförslaget ges möjlighet till olika markanvändningar som bostäder, vård, 
skola och  centrumverksamheter. I centrumverksamheter ingår butiker, service, 
kontor, bank, kyrka, bio, bibliotek, föreningslokaler, restauranger mm. Då olika 
markanvändningar medges i planförslaget innebär det större flexibilitet om be-
hov finns även av annat än t ex bostäder på samma plats. 

I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 6 från Resarö 
plangrupp men även svar under yttrande U 27. 

U 136. Fastighetsägare till Ytterby 4:608: 
Yttrande som under U 134 med tillägg anges. Tillägget se nedan.
Yttrande U 134  med svar från stadsbyggnadsförvaltningen redovisas ovan. 

Jag blir djupt olycklig och oroad av ert förslag till denna förändring av Resarö. Det smärtar i 
hjärtat över planerna.

Dessutom är jag mycket besviken och arg över hur ni ens har tanken att bygga bostäder på 
detta viset på lilla Resarö - en skärgårdsö. Vi som bor här är inte intresserade av denna typ 
av bebyggelse! Traditionell skärgårdsarkitektur med bevarad småskalig skärgårdskänsla är 
passande på Resarö. 

Ert förslag är ICKE acceptabelt. Ni får komma med ett annat förslag, som jag/vi som bor här 
anses passa bättre in i miljön här!  Fråga oss som bor på ön hur vi önskar bebyggelsen som 
jag/vi tycker smälter in i miljön här. Det hjälper jag/vi gärna till med. Jag/vi som valt att bo 
här måste ha möjlighet att påverka planen - demokrati. 
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Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
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Tackar på förhand för att ni lyssnar på mig/oss om min/vår oro över utvecklingen som jag/vi 
inte accepterar i denna plan! 

Nedan följer en kopia av släktings skrivelse som jag instämmer med. 
Se yttrande U 136 ovan.

Angående småskalig bebyggelse, se svar under yttrande U 27.

Angående skärgårdskaraktär, se svar under yttrande U 27.

Möjlighet att påverka ges under arbetet med att ta fram en detaljplan som består 
av flera skeden som programsamråd, plansamråd och utställning innan en detalj-
plan kan antas. Under dessa olika skeden ges möjlighet för remissinstanser och 
fastighetsägare samt andra berörda att inkomma med synpunkter på planhand-
lingarna. Inkomna synpunkter sammanställs i programsamrådsredogörelse, sam-
rådsredogörelse respektive utställningsutlåtande. I dessa handlingar bemöts de 
synpunkter som inkommit och anges de eventuella ändringar som föreslås utfö-
ras av planhandlingarna. 

I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under  yttrande U 27.

U 137. Fastighetsägare till Överby 1:34: 
Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. Tillägget se nedan.

JAG PROTESTERAR MOT PLANERNA PÅ EN FLYKTINGFÖRLÄGGNING PÅ RESARÖ
Väldigt många på ön känner oro och olust över att det planeras en flyktingförläggning på ön. 
De känner att de då inte vågar låta sina barn gå ensamma till skolan för att nämna en anled-
ning. Även vi kvinnor känner oro för vår säkerhet. Många eller de flesta som valt att bosätta 
sig på Resarö har gjort det för att de vill att barnen ska växa upp i en trygg miljö i skärgårds-
miljö. Trots att det är långt ifrån stan och krångligt för ungdomarna. Är säker på att många 
väljer att lämna ön om detta blir verklighet, särskilt de som har bäst ekonomisk möjlighet att 
välja. Det är redan några som valt att flytta pga dessa planer. Och fler kommer det bli.

ÄVEN FÖRÄLDRAR OCH ÄLDRE MÅSTE FÅ MÖJLIGHET TILL VÄLMÅENDE. 
Jag önskar att kommunen satsar mer på trivsel, rekreation och motion. Där vi Vaxholmsbor 
kan trivas och må bra. Resarö saknar till exempel motionsspår, gym mm med bra parkerings-
möjligheter som kan nyttjas av alla åldrar.

I dagsläget finns inga planer eller beslut om att uppföra tillfälliga boenden för 
nyanlända på Resarö.

I planförslaget ges möjlighet till olika markanvändningar som bostäder, vård, 
skola och  centrumverksamheter. I centrumverksamheter ingår butiker, service, 
kontor, bank, kyrka, bio, bibliotek, föreningslokaler, restauranger mm. Det kan 
handla om t ex lokaler för gym. 

I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .

U 138. Fastighetsägare till Överby 1:34: 
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Delvis liknande yttrande som under U 27 med tillägg anges. 
Samma yttrande som U 136 ovan. Se svar ovan angående tillägget.

I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 . 

U 139. Boende Trossvägen 63, brf Löjvikshöjden:
Delvis liknande yttrande som under U 27 men tar upp endast en mindre del av innehållet och 
förkortat med tillägg. Innehåll under rubrikerna 2, 5, 7, och 9 med tillägg. Tillägg se nedan.

Vi motsätter oss bygge på Resarö. Det räcker med att Ica är stort i Resarö Mittområdet, res-
ten måste hållas småskaligt. 

Jag tycker att busshållplatsens läge inte bör ändras därför att en flytt gör att många fler fot-
gängare måste korsa Överbyvägen. Detta skulle innebära att olycksrisken i morgontrafiken 
blir ännu större och att den praktiska och välanvända femminutersparkeringen skulle kortas 
betydligt. I detta förslag hamnar in- och utsvängande bussar mitt i röran av avsläppta barn 
och stressade bilister.

Skogen bakom skolan ska vara orörd, inget ska byggas där. Barnen leker där och träden är 
det som håller uppe ön. Om träd fälls kan det resultera i problem med avrinningar och luften 
på Resarö.

Anledningen till varför vi flyttade till Resarö var känslan att bo på landet. Vad som behövs på 
Resarö är en restaurang/pub för samkänslan, en cykelbana hela vägen bort till Överby-badet 
samt bättre belysning runt hela ön så barn och vuxna kan röra sig ute. 

Pengarna kommunen avser lägga på Resaröbygge föreslår vi istället att ni lägger på att byg-
ga en kommunal simhall med spa-avdelning med utsikt över havet. En bra plats är där skolan 
som ska rivas står idag. Man kan även ha ett gym i simhallen och det kommer locka många 
besökare om det också reklameras som en SPA. Kanske med en utomhus-jaccuzzi på vintern. 

 Angående småskalighet, se svar under yttrande U 15.

Angående busshållplatser, se svar under yttrande U 27.

Angående naturområde, se svar under yttrande U 27.

I planförslaget för Resarö mitt ingår möjlighet att bygga fortsättningen av gång- 
och cykelvägen längs Överbyvägen fram till Överby och vändslingan för buss-
trafiken. Gång- och cykelvägen är idag utbyggd från dagligvarubutiken till 
Överbyslingans korsning med Överbyvägen.

Ang belysning, se svar under yttrande U 27.

I planförslaget ges möjlighet till olika markanvändningar som bostäder, vård, 
skola och  centrumverksamheter. I centrumverksamheter ingår butiker, service, 
kontor, bank, kyrka, bio, bibliotek, föreningslokaler, restauranger, pub mm. Det 
kan handla om t ex simhall och lokaler för gym. 

I övrigt stadsbyggnadsförvaltningens svar under yttrande U 27 .
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U 140. Fastighetsägare till Engarn 1:8:
Vi vill inte ha trevåningshus och större bostadskomplex på Resarö!
Det skall vara småskaliga skärgårdshus och ingen förortsbebyggelse.

Inom planområdet för Resarö mitt föreslås möjlighet att uppföra byggnader med 
en högsta nockhöjd av 12 m endast på två fastigheter Ytterby 4:173 och 174 vil-
ket möjliggör trevåningshus. Nockhöjden för dessa fastigheter ändras till högsta 
tillåtna nockhöjd över nollplanet, + 17,5 m, räknat i höjdsystem RH 2000. Den-
nockhöjd möjliggör en nockhöjd av 9, 5 m som medger två våningar. För bygg-
nader på alla övriga fastigheter föreslås även en högsta nockhöjd av 9,5 m som 
möjliggör två våningar. Detta gäller även livsmedelsbutiken.

Småskalig bebyggelsekaraktär är ett begrepp som det kan råda delade uppfatt-
ningar om. I planen anges begränsningar för nockhöjd och byggnadsareor som 
bedöms kunna leda till utformning av en bebyggelse som kan anses som små-
skalig. I planen anges även bestämmelser för fasadmaterial och takutformning 
som grundas på utformningen av den befintliga bebyggelsen på Resarö. Bebyg-
gelsen bedöms på detta vis ges en skärgårdskaraktär. 

Skärgårdskaraktär kan tolkas olika, men med detta menas här ett småskaligt 
och varierat intryck som inspireras av traditionell skärgårdsbebyggelse. Det 
handlar om husens utformning, materialval och färgsättning. I planförslaget för 
Resarö mitt anges bl a att bebyggelsen ska utformas med träfasader och bestäm-
melser angående takutformning. 
I övrigt se stadsbyggnadsförvaltningens svar angående yttrande U 27.

 
Samtliga nedanstående yttranden U 141--U 163 har inkommit med liknande yttranden 
som U 140 som anges ovan. Stadsbyggnadsförvaltningens svar se ovan efter U 140.

U 141. Fastighetsägare till Engarn 1:8

U 142. Fastighetsägare till Ytterby 4:477

U 143. Fastighetsägare till Ytterby 4:648

U 144. Fastighetsägare till Ytterby 4:477

U 145. Fastighetsägare till Ytterby 4:408

U 146. Fastighetsägare till Ytterby 4:853

U 147. Fastighetsägare till Ytterby 4:393

U 148. Fastighetsägare till Ytterby 4:237

U 149. Fastighetsägare till Ytterby 4:237

U 150. Fastighetsägare till Ytterby 4:791

U 151. Boende Trossvägen 38E, brf Löjvikshöjden

U 152. Fastighetsägare till Ytterby 4:792

U 153. Fastighetsägare till Överby 6:2
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U 154. Fastighetsägare till Engarn 1:8

U 155. Fastighetsägare till Ytterby 4:95

U 156. Fastighetsägare till Överby 10:2

U 157. Fastighetsägare till Ytterby 4:607

U 158. Fastighetsägare till Ytterby 4:607

U 159. Fastighetsägare till Ytterby 4:480

U 160. Fastighetsägare till Ytterby 4:480

U 161. Fastighetsägare till Ytterby 4:243

U 162. Fastighetsägare till Ytterby 4:243

U 163. Fastighetsägare till Ytterby 4:186

U 164. ICA Resarö, Ytterby 4:597-598, 4:483
1 .Kan det vara en idé att låta transporter kunna svänga in på ICA-marken direkt efter "te-
lestationen" för att sen köra ut på Lillvägen, för att undvika att det backas på Lillvägen. Att 
man lämnar möjlighet till infart där, så man inte hamnar i problem senare om det visar sig att 
det är ett bättre alternativ.                                                                                                          
2. Sophämtning kommer ske samma väg som transport, har de några/krav önskemål som mås-
te tas hänsyn till?                                                                                                                  3. 
Hur stora möjligheter har ägare till fastigheter i närheten av ICA att opponera sig mot en ny 
större byggnad om utställt planförslag vinner laga kraft? T ex om bygglov söks för en bygg-
nad 20x50m med 9,5 i nockhöjd.

Det saknas möjligheter att svänga in på ICA´s tomt när det redovisas utfartsför-
bud längs Överbyvägen. En infart här innebär också att biltransporterna måste 
korsa gång- och cykelbanan som finns på denna sida av Överbyvägen. Gång- 
och cykelbanan leder fram mot övergångsstället över Överbyvägen, där många 
barn och vuxna passerar på sin väg till och från butiken, Resarö skola samt till 
den föreslagna busshållplatsen vid skolan. In- och utfart för transporter till buti-
ken är tänkt att ske från Lillvägen medan in- och utfart för besökare föreslås ske 
från Ytterbystrandsvägen.

Angående sophämtning gäller för kommunens avfallshantering bl a avfallsför-
ordningen och föreskrifter om avfall samt plan- och bygglagen och miljöbalken. 
Prövning av avfallshanteringen sker i samband med ansökan om bygglov. 

Prövning av bygglovansökan sker i enlighet med planbestämmelserna i laga-
kraftvunnen detaljplan. Enligt plan- och bygglagen så ska berörda ges tillfälle att 
yttra sig om en ansökan om bygglovansökan innebär avvikelse från detaljplan. 
Enligt planbestämmelserna anges som största byggnadsarea 1000 kvm och som 
högsta nockhöjd 9,5 m för butikstomten.

Inkommet yttrande efter utställning nr 2

U 165. Fastighetsägare till Överby 29:51:
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Yttrandet inkom efter utställningstiden. 
Vi äger fastigheten Överby 29:51 som enligt planförslaget Dp 382 berörs om Överbyvägen 
breddas. Enligt förslaget skall vår tomt - två meter in från tomtgränsen utmed Överbyvägen – 
omvandlas, vilket innebär ca 245,1 m2 i sin helhet.
Vi motsätter oss detta starkt av flera skäl:
Om vägen breddas åt söder, som i nuvarande förslag, kommer detta innebära en betydligt 
större miljöpåverkan i området som helhet; Dels då en del av vår tomt som består av berg 
måste sprängas bort. Sprängningarna skulle i så fall utföras endast några meter från vårt 
hus, vilket kan utgöra en stor risk för skador och sättningar. (Vårt hus som ursprungligen är 
från 1700-talet har lerklinade väggar som kan ta skada av en sprängning.) Och dels då det 
krävs omfattande sprängningar vid bergsknallen snett nedanför stallet vid Överby gård. Går-
densbebyggelse (och därmed också kulturvärde) samt hästskötseln skulle också
försämras kraftigt.

Avståndet mellan vårt hus och vägen kommer att förändas drastiskt och de träd och buskar 
som idag utgör ett naturligt skydd mot vägen försvinner. En förminskning av tomten och hu-
sets placering närmare vägen skulle naturligtvis också innebära en kraftig värdeminskning 
för vår fastighet. Vi var i kontakt med flertalet mäklare i samband med förra detaljplanen, 
som då menade att om detta genomfördes så kunde värdet på fastigheten minska med ca 1 
till1,5 mkr.
Idag har priserna gått upp väsentligt och den summa är idag betydligt högre ca 1,5 till 2 mkr. 
Det kommer således vara en liknande summa vi kräver om vägen breddas på vår tomt. Tittar 
man på ekonomin för kommunen, så kommer det bli betydligt dyrare att lösa in marken på 
den södra sidan än det norra, där det inte finns några privata tomter. Den norra sidans ängs-
mark är gissningsvis betydligt billigare vid inlösen. Vår stora vackra gran, som enligt många 
är ett riktmärke på Överby, skulle enligt kommunens skiss fällas, eftersom den finns inom det 
planerade området som planeras för väg.

På norra sidan av Överbyvägen finns inga fastigheter, och betydligt färre berg som behöver 
sprängas bort. Att bredda vägen på den sidan i samband med  bygge av gång- och cykelväg, 
skulle med andra ord vara bättre både ekonomiskt för kommunen, samt för de boende i Över-
by och för miljön. Vi har varit i kontakt med fastighetsägare till Överby 29:40 som också är 
för en breddning av vägen på denna norra sida. Fastighetsägaren berättade att det är sank-
mark på den södra sidan Överbyvägen efter infarten till den gamla parkeringen till fotbolls-
planen (där det idag står en hockey-rink). Och att bygga väg på sankmark anser vi är onödigt 
dyrt att genomföra med kommuninvånarnas pengar. Vi ifrågasätter också starkt den storlek 
som vägen kommer att få enligt planförslaget, med tanke på kommunens vilja att ” bibehålla 
det ursprungliga områdets karaktär och känslan av skärgårdsö.”Vägen utanför vår tomt är 
idag 5,40 m bred, om den breddas enligt nuvarande plan kommer den att bli bredare än 50-
70-vägen som går från ICA Resarö upp till Engarn. Det är en orimligt stor breddning som in-
te är nödvändig och som påtagligt kommer att förstöra områdets karaktär. I nuläget är 40-
sträckan från el-centralen och fram till ICA ca 5,70, d v s 30 cm bredare än utanför vår tomt. 
Det skulle därför rimligtvis räcka att bredda vägen till ca 6 m och ändå få gott om plats för 
bussarna. En sådan mindre breddning skulle gissningsvis utan problem kunna genomföras på 
norra sida, intill den planerade cykelvägen.

Innan vi köpte vår tomt hösten 2009 ringde vi upprepade gånger till Vaxholm kommun och 
pratade med bygglovhandläggare. Vi frågade bland annat vilka planer som fanns för området 
runt vår tomt för att slippa oväntade överraskningar i framtiden. Han nämnde inte några pla-
ner på att bredda vägen över vår tomt, trots att det uppenbarligen måste funnits en detaljplan 
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på det området redan då? Tvärtom sa han att inget skulle hända i närliggande område fram 
till och med 2030.

Vi har full förståelse för att vägen måste breddas av säkerhetsskäl och den sedan länge plane-
rade gång- och cykelbanan välkomnar vi varmt. Vad vi däremot inte kan förstå är varför man 
väljer att bredda på den södra sidan därdet finns privata fastigheter, flera berg, samt häst-
skötseln på Överby Gård. Vi förstår heller inte varför breddningen måste vara så stor som i 
förslaget.

Vi anser att både breddning av väg och gång- och cykelbana bör ligga på den norra sidan av 
Överbyvägen och kommer inte att acceptera att vår tomt, så nära vårt hus, används för att 
skapa en väg lika stor som en 50-70-väg.

Yttrandet har inkommit efter utställningstiden. Enligt plan- och bygglagen kan den 
som inte senast under utställningstiden framfört synpunkter på planförslaget förlora 
rätten att överklaga kommunens antagandebeslut. Det framgår i PBL(1987:10) av 5 
kap 24 §. Yttrande har dock även inlämnats under tiden för den första utställningen 
av planförslaget för Resarö mitt. Se utlåtande, daterat 2014-05-26.

Det utrymme som föreslås för Överbyvägen i planförslaget för Resarö mitt (Dp
382) framgår av gällande detaljplan 358 för Lövudden som omger Överbyvägen. 
För fastigheten  Överby 29:51 redovisas i denna detaljplan att plangränsen går      
ca 4 m in på fastigheten Överby 29:51 från fastighetsgränsen vid Överbyvägen. 
Breddningen av Överbyvägen avses ske med hänsyn till bergsskärningen utmed 
vägen på fastigheten Överby 29:51. Detta får studeras närmare i en detaljprojekte-
ring för breddning av Överbyvägen.

För fastigheten Överby 29:51 föreslås markanvändningen ändras, så att hela fastig-
heten omfattas av planbestämmelsen B, bostäder. Det innebär att markanvändning-
en för en mindre del av fastigheten utmed Överbyvägen som ingår i vägområdet för 
Överbyvägen( L-väg) enligt planförslaget vid den andra utställningen ändras till B, 
bostäder. På plankartan anges denna mark som kvartersmark för B, bostäder, prick-
markerad och försedd med utfartsförbud. Underrättelse har skickats till de berörda 
fastighetsägarna om detta. 

Underrättelse efter utställning nr 2
Revideringar efter utställningen föreslås. Berörda fastighetsägare, 2 st, har genom brev under-
rättats om föreslagna revideringar efter utställningen och har fått en möjlighet att yttra sig
över dem. Ändringen är:

 Markanvändningen ändras till B, bostäder, för en mindre del av fastigheten Överby 
29:51 som ingår i planområdet som en del av vägområdet för Överbyvägen ( L-VÄG).

Inkomna yttranden i samband med underrättelse

U 166. Fastighetsägare till Överby 29:51:                                                                              
Vi som är ägare av fastigheten Överby 29:51 har tagit del av detta förslag. Vi uppskattar det-
ta förslag där vår mark i fortsättningen förblir bostadsmark, samt att en utbyggnad av Över-
byvägen sker på dess norra sida.
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Förslaget till detaljplan möjliggör breddning av Överbyvägen och utbyggnad av 
gång- och cykelvägen. Gång- och cykelvägen kommer att anläggas på den norra 
sidan av Överbyvägen. En eventuell breddning av vägen till 7 m körbana kom-
mer att ske på den södra sidan av Överbyvägen utanför fastighetsgränsen till 
Överby 29:51.

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning
De synpunkter som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga områ-
det. Även allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget
innebär en lämplig avvägning mellan olika intressen. Efter utställningen har planförslaget
reviderats. Underrättelse har sänts till berörda fastighetsägare. Det föreslås i övrigt inte någon
väsentlig ändring av planförslaget utan endast ändringar och kompletteringar som inte
påverkar detaljplanens innebörd.

Efter den andra utställningen har i huvudsak följande ändringar utförts av planförslaget:

Plankarta med planbestämmelser        
 Markanvändning ändras till B, bostäder, för en mindre del av fastigheten Överby 

29:51 vid Överbyvägen. 
 Planbestämmelse, f2, införs för fastigheterna Ytterby 4:173-174 och butikstomten (Yt-

terby 4:483, 4:597-598) angående utformning av tak.
 Högsta tillåtna nockhöjd i meter över nollplanet införs för  fastigheterna Ytterby 

4:173 och  4:174, räknat i höjdsystem RH 2000. Nockhöjden anges som +17,5 m över 
nollplanet vilket  möjliggör byggnader med en högsta nockhöjd av 9,5 m över mar-
kens medelnivå.

 Planbestämmelsen om fasadmaterial ändras så att ny bebyggelse inom planområdet 
endast får ha trä som fasadmaterial. 

 Planbestämmelsen, e2, högsta antal fastigheter, kompletteras  med att 3D fastighets-
bildning får ske därutöver med undantag för bostadsändamål.

 Prickmark införs med hänsyn till berghäll på del av Ytterby 4:174. (Prickmark finns 
även i denna del av planområdet för del av fastigheten med kapellet -Ytterby 4:175).

 Planbestämmelse om g, marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för 
väg justeras så att text om väg tas bort.

 Planbestämmelse införs på butikstomten (C- centrum) vid cirkulationsplatsen att, n1, 
plantering ska finnas, men ej parkering.

 Planbestämmelse p1, kompletteras så att både huvudbyggnader och/eller komplement-
byggnader får byggas i fastighetsgräns vid sammanbyggda hus.

 Text under rubriken ”Planbestämmelser” ändras så att meningen som ”Befintliga 
byggnader  som tillkommit i laga ordning....osv” tas bort.

 Planbestämmelse, e1, under ”Utnyttjandegrad” ändras så att formulering om laga ord-
ning tas bort.

 Planbestämmelse om dagvatten kompletteras med att dagvatten även ska fördröjas.
 Justering görs av gräns för område med parkering, P, vid korsningen för Resarövä-

gen/ Överbyvägen.
 Prickmark tas bort för området med bostäder, B, nordväst om Resarö skola. Prick-

mark redovisas inom planområdet mot väg(allmän plats eller ga enligt plankartan). 
(Prickmark finns dock för fastigheterna Ytterby 4:181 och 4:767 även mot omgivande 
bebyggelse). 

 Justeringar utförs bl a av prickmark och u-område. Beteckningen JC, tas bort från 
planbestämmelserna som saknas på plankartan. 
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 Illustrationstext införs för områden för tekniska anläggningar som transformator-
station, telestation, Pumpstation etc.

 Illustration införs för separat in- och utfart vid parkeringen mot Resarövägen.
 Grundkartan kompletteras med uppgifter om befintliga gatuhöjder.
 Under rubriken ”Upplysning” införs information om att undersökning och sanering av 

markföroreningar ska ske i samråd med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsmyn-
dighet (SRMH) på fastigheten Ytterby 4:173, se planbeskrivningen s. 8.

Planbeskrivning
 Syftet för detaljplanen förtydligas under rubriken ”Planens syfte och huvuddrag” an-

gående bl a bebyggelsekaraktär i området med hänsyn till storlek, utformning av tak 
och fasad, material samt färgsättning. 

 Komplettering av text under rubriken ”Program” angående bl a ”Studier av bebyg-
gelsekaraktären inom norra Resarö” samt 

 Komplettering av text under rubriken”Översiktliga planer” för fördjupning av över-
siktsplanen för Resarö angående Resarö mitt.

 Avsnitt om barnperspektiv införs under rubriken ”Barnperspektiv”.
 Justering av text under rubriken ”Teknisk försörjning” att delar av planområdet in-

går i verksamhetsområdet för VA. 

Genomförandebeskrivning
 Text om exploateringsavtal kompletteras under rubriken ”Avtal och överenskommel-

ser”.
 Komplettering angående servitut utförs under rubriken ”Fastighetsrättsliga frågor”.
 Komplettering angående 3D fastighetsbildning under rubriken ”Fastighetsrättsliga 

frågor”.
 Komplettering under rubriken ”Ekonomiska frågor” angående ”Attefallshus”.

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras i enlighet med föreslagna ändringar av
plankartan. I övrigt har endast redaktionella ändringar av planförslaget genomförts.

Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under programsamrådet (P), för-
samrådsskedet (FS), samrådsskedet (S), utställning nr 1 (U1) och/eller utställ-
ning nr 2 (U2) och inte fått dem tillgodosedda
Följande sakägare, boende, med flera, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen,
har inte fått sina synpunkter på detaljplaneförslaget tillgodosedda och kommer därför efter ett
beslut om antagande att informeras om möjligheten att överklaga beslutet:

 Fastighetsägare till Ytterby 4:62 (S)                                                                                          
 Fastighetsägare till Ytterby 4:64 (FS)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:69 (FS), (S)
 Fastighetsägare och boende till Ytterby 4:171 (FS), (S), (U1), (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:173 (FS), (U1)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:179 (FS), (S)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:183 (FS), (S), (U1), 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:184 (P), (FS)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:186 (U1), (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:188 (U1), (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:297 (FS)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:298 (U1), (U2) 
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 Fastighetsägare till Ytterby 4:393 (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:397 (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:411 (FS), (S), (U1),  (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:434 (S), (FS)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:483 (U1)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:591 (FS), (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:597 (U1)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:598 (U1)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:624 (FS), (S), (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:670 (U1)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:701 (S), (U1), (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:706 (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:721 (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:730 (U1), (U2)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:745 (FS)
 Fastighetsägare till Ytterby 4:766 (FS)
 Fastighetsägare till Överby 6:2 (FS), (U2)
 Fastighetsägare till Överby 29:40,29:49 (P), (FS),(S), (U1), (U2)
 Fastighetsägare till Överby 29:51 (U1) 
 Fastighetsägare till Överby 29:54 (P), (FS), (U2)
 ICA Resarö (FS), (S), (U1), (U2)
 Ytterby B samfällighetsförening (FS) 
 (U1)Resarö vägförening (P), (U1)

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under programsamrådet (P), försam 
rådsskedet (FS), samrådsskedet (S), utställning nr 1 (U1) och/ eller utställ-
ning nr 2 (U2) inte fått dem tillgodosedda
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att 
informeras om att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om anta-
gande.

 Stockholms läns museum (S)
 Överby villaägarförening (P), (FS)
 Resarö föräldraförening (P), (FS), (S)
 Resarö båtklubb (P)
 Resarö plangrupp (P), (U1), (U2)
 Naturskyddsföreningen i Vaxholm (P), (U1), (U2)
 Resarö Marina, Ytterby 4:6 (FS)
 Ett flertal fastighetsägare och boende vid program samråd (P), församråd (FS), 

samråd(S), utställning nr 1(U1), utställning nr 2(U2).

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN den 23 maj 2018

Paula Sund
Planarkitekt
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Tillägg till utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382

Detaljplan för
Del av Ytterby och Överby, Resarö mitt m.m.
Dp 382
Vaxholms stad

Tillägg till utlåtande efter utställning
Efter utställning 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 20 februari 2014 § 11 har förslaget till detaljplan 
varit utställt under tiden den 3 mars – 31 mars 2014. 

Efter utställningen har revidering och ändringar av planförslaget utförts som framgår av utlå-
tandet efter utställningen. Utlåtandet med justeringar godkändes av kommunstyrelsens plane-
ringsutskott enligt § 32/ 2014-05-27. Se vidare Utlåtande efter utställningen, daterat 2014-05-
26.

Det framkom i ett sent skede att markförhållandena i en del av planområdet söder om Överby-
vägen kräver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen enligt en geoteknisk utredning 
som utförts av Tyréns AB, maj 2014. Med dagens teknik går det att bebygga marken men 
kostnaderna för grundläggning kommer att bli exceptionellt höga bl a med hänsyn till den ut-
nyttjandegrad som föreslås i planen. I samband med att planförslaget togs upp i kommunsty-
relsens planeringsutskott 2014-05-27 § 32 för beslut om att föreslå kommunstyrelsen att över-
lämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande undantogs den berörda marken 
från antagande. Det gäller delar av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4:601. I föreliggan-
de planförslag har planområdet ändrats med hänsyn till den utförda geotekniska utredningen, 
så att dessa delar av de ovannämnda fastigheterna har utgått. 

Planförslaget togs efter behandlingen i planeringsutskottet upp i kommunstyrelsen 2014-06-
12 för beslut om att överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande med un-
dantag för skrafferat område på plankartan med del av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 
4: 601. Kommunstyrelsen beslutade enligt § 50/ 2014-06-12 att återremittera ärendet till pla-
neringsutskottet för komplettering av alternativ busshållplats. 

Efter återremissen i kommunstyrelsen har alternativa lägen för busshållplatser studerats. Det 
finns flera förslag till utformning av busshållplatser som ryms inom vägområdet i planförsla-
get för Resarö mitt. Utformningen av busshållplatser ska ske enligt RIBUSS-08, riktlinjer för 
utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik. I planförslaget regleras inte place-
ring och utformning av busshållplatser utan dessa avses studeras närmare vid kommande pro-
jektering av trafikplatsen i samråd med Trafikverket och trafikförvaltningen. På plankartan il-
lustreras endast busshållplatsen vid Resarövägen vid Resarö skola.

Möten har även hållits efter återremissen mellan fastighetsägarna till Ytterby 4:173 och kom-
munen angående planläggningen av fastigheten Ytterby 4:173 i förslaget till detaljplan för Re-
sarö mitt. Fastigheten föreslogs vid utställningen i mars 2014 för småindustri och centrumän-
damål, som betecknades som JC på plankartan. I föreliggande planförslag föreslås markan-
vändningen för fastigheten ändras till BCDS, för bostäder, centrum, vård samt skola och för-
skola. Ett intentionsavtal från mars 2016 ligger till grund för förslaget och för ett exploate-
ringsavtal mellan fastighetsägarna och kommunen. I övrigt bekräftas av avtalet att den del av 

419



VAXHOLMS
STAD s. 2(4)

Tillägg till utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382

fastigheten Ytterby 4:173 som ligger norr om Överbyvägen föreslås som allmän plats, L-
VÄG, lokalväg i detaljplanen. 

I övrigt har mindre ändringar och kompletteringar av planförslaget utförts. Dessa framgår ne-
dan.

Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning
Efter att planförslaget tagits upp i kommunstyrelsen 2014-06-12  har planförslaget reviderats. 
Tidigare revideringar och ändringar framgår av utlåtandet efter utställningen, daterat 2014-05-
26, som godkänts av kommunstyrelsens planeringsutskott. 

I detta tillägg till utlåtandet framgår revideringar och ändringar som utförts efter 2014-06-12.
De ändringar som föreslås av planförslaget bedöms innebära  sådan väsentlig ändring av 
planförslaget som föranleder en ny utställning. Det gäller främst förändring av planområ-
det och ändring av markanvändningen. I övrigt har mindre ändringar och kompletteringar 
utförts som inte påverkar detaljplanens innebörd. 

Efter utställningen har sammanfattningsvis följande ändringar utförts av planförslaget:

Plankarta med planbestämmelser
 Planområdet ändras, så att delar av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4:601, sö-

der om Överbyvägen utgår. Planområdet justeras så att en mindre del av Ytterby s:10 
ingår norr om Överbyvägen. Mindre justering utförs även av kvartersmarken för bo-
städer, B, så att del av höjdparti i den sydvästra delen ingår i kvartersmarken.

 Markanvändningen ändras för fastigheten Ytterby 4:173 från JC (småindustri och 
centrum) till BCDS (bostäder, centrum, vård, skola och förskola) på plankartan. Plan-
bestämmelsen under ”Användning av kvartersmark” för JC, småindustri och centrum 
utgår, då endast denna fastighet hade denna beteckning.

 Planbestämmelsen: e2, högsta antal fastigheter under ”Utnyttjandegrad” kompletteras 
så att samtliga fastigheter får bestämmelsen på plankartan. Det gäller fastigheterna 
Ytterbygen 4: 181 och 4:767 norr om Lillvägen, Ytterby 4:597, 4:598 och 4:483 samt 
Ytterby 4:175 som saknar sådan bestämmelse. För Ytterby 4:4:181 och 4:767 tillsam-
mans anges 4 fastigheter som högsta antal och för de övriga en fastighet.

 Planbestämmelsen: e3, Största sammanlagda byggnadsarea i kvm är 20% av fastighe-
tens landareal dock högst 240 kvm per byggnad, ändras. Största storlek om 240 kvm 
per byggnad tas bort från planbestämmelsen. Lydelsen av planbestämmelsen e3 under 
”Utnyttjandegrad” blir efter ändring densamma som för e5. 

 För fastigheterna Ytterby 4:175, 4:767, 4:181 som tidigare hade beteckningen e5 änd-
ras beteckningen till e3, som har samma byggrätt och lydelse efter ändring som planbe-
stämmelsen e5 under ”Utnyttjandegrad” hade tidigare.

 För planbestämmelsen e4 ändras beteckningen, så att på plankartan anges endast e4 . 
Lydelsen av planbestämmelsen framgår under planbestämmelserna under ”Utnyttjan-
degrad” med ingen ändring av byggnadsarean för de fastigheter som e4 gäller för.

 Byggrätten ändras för fastigheten Ytterby 4:173 med beteckningen e5  på plankartan. 
Lydelsen för planbestämmelsen e5 under ”Utnyttjandegrad” ändras till största sam-
manlagda bruttoarea i kvm är 1750 kvm.

 Ny planbestämmelse införs under ”Begränsning av markens bebyggande”, u1, mar-
ken ska vara tillgänglig för dike för avledning av dagvatten. Denna bestämmelse 
anges för fastigheten Ytterby 4:411 i korsningen Krokvägen/ Västerskogsvägen med 
hänsyn till befintligt dike.
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 Ny planbestämmelse införs under ”Placering, utformning, utförande”, p1, huvud-
byggnad får uppföras i gräns mellan fastigheter. Denna bestämmelse anges för områ-
det på plankartan nordväst om Resarö skola som betecknas med B, bostäder. Bestäm-
melsen möjliggör sammanbyggda bostadshus som parhus.

 Planbestämmelsen för prickmark, Byggnad får inte uppföras kompletteras på 
plankartan utmed Krokvägen och Västerskogsvägen med en bredd av 6,0 m. Bredden 
anpassas vid befintliga byggnader. För komplementbyggnader anges korsprickad 
mark, marken får endast bebyggas med uthus och garage. För Ytterby 4:172 och 4:173 
kompletteras med prickmark på plankartan med en bredd av 4 m utmed planerad väg, 
vilken redovisas som g( gemensamhetsanläggning) på plankartan. 

 Området på plankartan nordväst om Resarö skola som betecknas med B, bostäder 
kompletteras längs fastighetsgränsen med prickmark med en bredd av 4 m. 

 Planbestämmelsen utfartsförbud, körbar utfart får inte anordnas, kompletteras utmed 
fastigheterna Ytterby 4:172 och 4:174 söder om Överbyvägen samt utmed Ytterby 
4:176 vid Resarövägen på plankartan. 

 Planbestämmelse för 3D fastighetsbildning kompletteras med att detta inte får ske för 
bostadsändamål. Detta gäller bestämmelse under ”Administrativa bestämmelser” an-
gående 3D fastighetsbildning. För e2 under ”Utnyttjandegrad” tas uppgift om 3D fas-
tighetsbildning utöver högsta antal fastigheter bort.

 E, område för teknisk anläggning placeras öster om fastigheten Ytterby 4:171 på all-
män plats för L-väg. Planbestämmelsen utfartsförbud, körbar utfart får inte anordnas 
kompletteras mot Överbyvägen för E-området.

 Planbestämmelsen för parkering under ”Markens anordnande” justeras till att inom 
tomtmark byts ut mot inom egen fastighet.

Planbeskrivning
 Text för ”Miljökvalitetsnormer” är uppdaterad under ”Tidigare ställningstaganden”.
 Text om ”Måldokument” under avsnittet ”Tidigare ställningstaganden” är borttaget.
 Text under avsnittet” Förutsättningar, förändringar och konsekvenser” för ”Markför-

oreningar” kompletteras med utförd miljöteknisk markundersökning för fastigheten 
Ytterby 4:173.

 Text under avsnittet ” Förutsättningar, förändringar och konsekvenser” för ”Störning-
ar” angående externt industribuller är ändrad, då industriverksamhet inte finns inom 
planområdet.

Genomförandebeskrivning
 Under ”Avtal och överenskommelser” kompletteras med text om avtal med fastighets-

ägaren till Ytterby 4:173 samt angående avtal med Trafikverket.
 Under ”Fastighetsrättsliga frågor” kompletteras med text om avtal med fastighetsäga-

ren till Ytterby 4:173.
 Under ”Tekniska frågor och utredningar” kompletteras med text om utförd miljötek-

nisk markundersökning för fastigheten Ytterby 4:173.

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras i enlighet med föreslagna ändringar av 
plankartan. I övrigt har endast redaktionella ändringar av planförslaget genomförts. Grundkar-
tan har även uppdaterats liksom fastighetsförteckningen till planförslaget.

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN den 6 oktober 2017

421



VAXHOLMS
STAD s. 4(4)

Tillägg till utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382

Paula Sund
Planarkitekt
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Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382 

 
Detaljplan för 
Del av Ytterby och Överby, Resarö mitt m.m. 
Dp 382 
Vaxholms stad 
 
Utlåtande 
 
Uppdrag 
Detaljplanen baseras på ett planprogram för norra Resarö som har varit ute på samråd. Pro-
gramsamråd har hållits om förslag till planprogram 2002-10-07—2002-11-11. För att läsa mer 
om programsamrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för planprogrammet daterad 2003-03-
13, reviderad 2003-03-27. 

 
Dåvarande kommunstyrelsens arbets- och planeringsutskott (APU) beslöt den 1 december 
2004 § 166 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplan.  

 
Samråd 
Uppdraget gällde att ta fram ett planförslag för Överbyvägen. Planuppdraget  har därefter ut-
vidgats till att omfatta  även bebyggelsen runt korsningen av Resarövägen och Överbyvägen 
där bl a livsmedelsbutiken, Resarö skola och annan offentlig service ligger.  Då planområdet 
har utvidgats och programmet för norra Resarö inte innehöll någon principskiss för bebyggel-
sens utformning gav APU istället förvaltningen genom § 10/2006-02-01 i uppdrag att samråda 
om en ny skiss för ny bebyggelse innan ett planförslag upprättas. Samrådet har kallats för för-
samråd. Församrådet har ägt rum under tiden den 20 februari- 12 april 2006. Ett försam-
rådsmöte har hållits den 8 mars 2006. Mötet finns sammanfattat  i minnesanteckningar. För att 
läsa mer om församrådet hänvisas till samrådsredogörelsen för församrådet daterad 2008-10-
02.  
 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 april 2009 § 29 har samråd hållits om förslag 
till detaljplan. Samrådet har ägt rum under tiden den 18 maj 2009 – 7 augusti 2009. Ett sam-
rådsmöte har hållits den 8 juni 2009. Mötet finns sammanfattat i minnesanteckningar. Under 
samrådet inkom totalt ca 60 yttranden. Många fastighetsägare var positiva till förslaget som 
helhet. Många framförde synpunkter på trafiksäkerheten och redovisade alternativ till utform-
ning av korsningspunkt och placering av busshållplatser. Föräldraföreningen som represente-
rade 120 medlemmar samt åtta enskilda fastighetsägare förordade rondellalternativet. 27 lika-
lydande yttranden och 4 enskilda yttranden förordade att busshållplatserna ligger kvar vid 
livsmedelsbutiken (ICA). För mer information om samrådet hänvisas till samrådsredogörel-
sen, daterad 2014-02-20.  

 
Den 24 september 2013 har ett möte om den fortsatta planeringen av Resarö Mitt hållits i Re-
sarö skola. Information om mötet har sänts till berörda fastighetsägare enligt fastighetsför-
teckning. Minnesanteckningar finns sammanfattade från mötet. 

 
Utställning 
I enlighet med kommunstyrelsens beslut den 20 februari 2014 § 11 har förslaget till detaljplan 
hållits utställt för granskning. Utställningen, som kungjordes på kommunens anslagstavla, i 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet den 3 mars, genomfördes under tiden den 3 mars – 
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31 mars 2014 på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr. Information om utställ-
ningen sändes till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning och myndigheter m.fl. enligt 
sändlista. Handlingarna har under utställningstiden även visats på stadsbiblioteket, Hamnga-
tan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se . 
 
Under utställningen har inkommit 112 yttranden varav 19 från remissinstanser och föreningar. 
Samma yttrande som Resarö plangrupp lämnat in har skickats in av 76 st fastighetsägare på 
Resarö. Några fastighetsägare har skickat in fler yttranden. 
 
Flera yttranden framför att det är viktigt att bevara skärgårdskaraktären samt befintlig vegetat-
ion och träd. Det anges även vara väsentligt att bevara miljön utmed vägarna. Det framförs att 
kapellet är en kulturhistoriskt värdefull byggnad som måste tas hänsyn till. Nockhöjden 12 m 
på den närliggande fastigheten Ytterby 4:174 ifrågasätts därför. Flera yttranden tar upp frågor 
om utformningen av ny bebyggelse och typ av upplåtelseform. 
 
Flera yttranden tar upp trafik- och vägfrågor som att en trafikutredning saknas som underlag 
som belyser olika trafiklösningar ur trafiksäkerhetssynpunkt. Många är positiva till en cirku-
lationsplats men vill ha busshållplatsen kvar vid bussvändslingan vid ICA-butiken. Parkering-
arna anges inte heller få dominera infarten till Resarö. Transportvägen söder om skolan från 
Resarövägen avfärdas i flera yttranden, då den anges försämra kontakten med skogen för 
skolbarnen. Flera framför att gång- och cykelvägen ska fortsätta på den norra sidan och att 
Överbyvägen även ska breddas på denna sida. 
 
Andra frågor som behandlas i yttranden är osäkerhet kring VA-kapaciteten och problem med 
dagvatten samt restriktioner för småindustritomten. 
 
Av sammanställningen nedan framgår att några yttranden har inkommit efter utställningstiden 
dvs efter den 31 mars 2014. Dessa yttrande redovisas även.  
 
Efter utställningen har några förslag till revideringar gjorts. Ägare till 2 fastigheter har under-
rättats om detta. Dessa har inkommit med synpunkter på revideringsförslagen. 
  
Inkomna yttranden  

Remissinstanser och föreningar  Anmärkning 
U 1.  Länsstyrelsen Avstår från yttrande 
U 2.  Norrvatten   
U 3.  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)  
U 4.  Storstockholms brandförsvar  
U 5.  Försvarsmakten Ingen erinran 
U 6.  Trafikverket (f d Vägverket)  
U 7.  Lantmäteriet  
U 8.  Resarö plangrupp (Resarö bygdeförening m fl)  
U 9.  Trafikförvaltningen (f d SL)  
U 10.  Resarö vägförening  
U 11.  Naturskyddsföreningen  
U 12.  Vänsterpartiet  
U 13.  Miljöpartiet de gröna  
U 14.  Socialdemokraterna  
U 15.  Socialnämnden  
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U 16.  Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd (SRMH)  
U 17.  Roslagsvatten AB  
U 18.  E.ON Ingen erinran 
U 19.  Stadsbyggnadsnämnden Noterar informationen 

 
Fastighetsägare, boende och övriga  
Fastighet/Adress Anmärkning 

U 20.  Fastighetsägare till Ytterby 4:477  
U 21.  Fastighetsägare till Ytterby 4:701  
U 22.  Fastighetsägare till Ytterby 4:558  
U 23.  Fastighetsägare till Ytterby 4:188  
U 24.  Fastighetsägare till Ytterby 4:411  
U 25.  Fastighetsägare till Ytterby 4:730  
U 26.  Fastighetsägare till Ytterby 4:173  
U 27.  Fastighetsägare till Ytterby 4:136  
U 28.  Fastighetsägare till Överby 1:159   
U 29.  Fastighetsägare till Ytterby 4:751  
U 30.  Fastighetsägare till Engarn 1:8  
U 31.  Fastighetsägare till Överby 4:172   
U 32.  Fastighetsägare till Ytterby 4:19  
U 33.  Fastighetsägare till Ytterby 4:57  
U 34.  Fastighetsägare till Ytterby 4:433 och 4:514  
U 35.  Fastighetsägare till Ytterby 4:575  
U 36.  Fastighetsägare till Ytterby 4:590  
U 37.  Fastighetsägare till Ytterby 4:47  
U 38.  Fastighetsägare till Överby 1:113  
U 39.  Fastighetsägare till Ytterby 4:429  
U 40.  Fastighetsägare till Överby 29:74  
U 41.  Fastighetsägare till Ytterby 4:853  
U 42.  Fastighetsägare till Ytterby 4:237  
U 43.  Fastighetsägare till Ytterby 4:539  
U 44.  Fastighetsägare till Ytterby 4:480  
U 45.  Fastighetsägare till Ytterby 4:589  
U 46.  Fastighetsägare till Ytterby 4:489  
U 47.  Fastighetsägare till Ytterby 4:388  
U 48.  Fastighetsägare till Ytterby 4:329  
U 49.  Fastighetsägare till Ytterby 4:763  
U 50.  Fastighetsägare till Ytterby 4:452  
U 51.  Fastighetsägare till Ytterby 4:137  
U 52.  Fastighetsägare till Ytterby 4:541  
U 53.  Fastighetsägare till Överby 29:51  
U 54.  Fastighetsägare till Överby 6:31  
U 55.  Fastighetsägare till Överby 1:190  
U 56.  Fastighetsägare till Överby 2:101   
U 57.  Fastighetsägare till Överby 16:2  
U 58.  Fastighetsägare till Överby 4:129, 139  
U 59.  Fastighetsägare till Engarn 1:14, föreningen Engarn  
U 60.  Fastighetsägare till Överby 29:54  
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U 61.  Fastighetsägare till Överby 29:40 och 29:49  
U 62.  ICA (Ytterby 4:598, 4:597,4: 483)  
U 63.  Fastighetsägare till Överby 1:13  
U 64.  Fastighetsägare till Överby 1:129  
U 65.  Fastighetsägare till Överby 29:17  
U 66.  Fastighetsägare till Överby 6:23  
U 67.  Fastighetsägare till Ytterby 4:157  
U 68.  Fastighetsägare till Överby 6:15  
U 69.  Fastighetsägare till Ytterby 4:852  
U 70.  Fastighetsägare till Överby 1:36  
U 71.  Fastighetsägare till Överby 1:198  
U 72.  Fastighetsägare till Ytterby 4:829  
U 73.  Fastighetsägare till Ytterby 4:298  
U 74.  Fastighetsägare till Överby 28:1 och Ytterby 4:216  
U 75.  Fastighetsägare till Ytterby 4:83  
U 76.  Fastighetsägare till Ytterby 4:670  
U 77.  Fastighetsägare till Ytterby 4:183  
U 78.  Fastighetsägare till Ytterby 4:60  
U 79.  Fastighetsägare till Ytterby 4:58  
U 80.  Fastighetsägare till Ytterby 4:497  
U 81.  Fastighetsägare till Ytterby 4:637  
U 82.  Fastighetsägare till Ytterby 4:796  
U 83.  Fastighetsägare till Överby 6:27  
U 84.  Fastighetsägare till Ytterby 4:251  
U 85.  Fastighetsägare till Överby 1:133  
U 86.  Fastighetsägare till Ytterby 4:520  
U 87.  Fastighetsägare till Ytterby 4:258  
U 88.  Fastighetsägare till Ytterby 4:276  
U 89.  Fastighetsägare till Överby 1:173  
U 90.  Fastighetsägare till Ytterby 4:848  
U 91.  Fastighetsägare till Ytterby 4:141  
U 92.  Fastighetsägare till Överby 6:44  
U 93.  Fastighetsägare till Ytterby 4:30, 4:522 och 4:723  
U 94.  Fastighetsägare till Överby 19:2  
U 95.  Fastighetsägare till Ytterby 4:186  
U 96.  Fastighetsägare till Ytterby 4:547  
U 97.  Fastighetsägare till Överby 23:1  
U 98.  Fastighetsägare till Överby 1:194  
U 99.  Fastighetsägare till Överby 25:1  
U 100. Fastighetsägare till Ytterby 4:59  
U 101. Fastighetsägare till Överby 6:17  
U 102. Fastighetsägare till Överby 21:2  
U 103. Fastighetsägare till Ytterby 4:171  

Yttranden över underrättelse efter utställningen 
Fastighetsägare Anm 

U 104. Fastighetsägare till Ytterby 4:173  
U 105. Fastighetsägare till Ytterby 4:175 Ingen erinran 
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Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till in-
komna synpunkter 
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat re-
dovisas i kursiv stil. Förvaltningens svar markeras med indragen vänstermarginal.  
 
U 1. Länsstyrelsen i Stockholms län:  
Avstår från att lämna yttrande över utställningsförslaget. 
 

Länsstyrelsen lämnade även samrådsförslaget till detaljplan utan erinran. 
 

Remissinstansernas synpunkter  
 
U 2. Norrvatten AB:  
I det aktuella området ligger roslagsvattens ledning som norrvatten sköter driften av. En hu-
vudvattenledning med dimensionen 300 mm. För arbeten inom ledningsrättsområdet för hu-
vudvattenledningen erfordras godkännande utav Roslagsvatten. När projektering påbörjas av 
kommande anläggningar, vägar och byggnader mm inom eller intill ledningsrättsområdet, 
ska handläggare på Norrvatten kontaktas. Som bilaga lämnas allmänna bestämmelser och 
anvisningar för markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar. 
 

Informationen noteras. 
 
U 3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): 
Avstår från att yttra sig. 

 
U 4. Storstockholms brandförsvar (SSBF): 
Yttrandet behandlar hanteringen av tekniska olycksrisker och möjlighet till räddningsinsatser. 
Med tekniska olycksrisker avses i detta sammanhang sådana olycksrisker, exempelvis brand, 
explosion och utsläpp av farliga ämnen. 

 
Hantering av olycksrisker 
SSBF har med hänsyn till tillgängligt material inget att anmärka på aktuell detaljplan, 
utifrån ett olycksriskperspektiv. 

 
Möjlighet till räddningsinsatser 
Framkomlighet och tillgänglighet för brandförsvarets fordon vid händelse av räddningsinsats 
måste beaktas i det fortsatta arbetet och i projekteringen. 

 
Inom aktuell plan måste tillgång till släckvatten säkerställas. SSBF förordar ett konvent-
ionellt brandpostsystem. Detta innebär ett maximalt avstånd på 150 meter mellan brandpos-
terna, det vill säga maximalt 75 meter från uppställningsplats för räddningstjänstens fordon 
till närmsta brandpost. 
 

Framkomlighet och tillgänglighet för brandförsvarets fordon vid händelse av rädd-
ningsinsats avses beaktas i det fortsatta arbetet. I planbeskrivningen kompletteras 
med uppgifter om att konventionellt brandpostsystem planeras inom planområdet. 
Brandposternas placering ses över vid genomförandet av detaljplanen. 
 

U 5. Försvarsmakten: 
har inget att erinra i rubricerat ärende. 

427



VAXHOLMS 
STAD 

 

s. 6(47)
 
Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382 

 
 
U 6. Trafikverket:  
anger att sedan detaljplanens samrådsskede har planförslaget genomgått flertalet förändringar 
vad gäller planområdets omfattning, markanvändning, trafiklösningar och planbestämmelser. 
 
Trafikverket (f .d. Vägverket) har tidigare yttrat sig i detaljplaneprocessens tidigare skeden. 
Utöver detta har Trafikverket och Vaxholms stad sammanträtt i frågor kopplade till detaljpla-
nen under år 2010 och år 2013. 
 
I tidigare yttranden har dåvarande Vägverket yttrat att myndigheten inte motsätter sig de då 
planerade åtgärderna och att den såg positivt på t.ex. cykelbanan utmed Överbyvägen och att 
kommunen övertar huvudmannaskapet för samma väg. Vägverket menade sig dock inte ha 
några möjligheter att bekosta någon av åtgärderna i planen, utan att kostnadsansvaret för 
nämnda åtgärder måste åligga någon annan än den statliga väghållningsmyndigheten. Detta 
ställningstagande kvarstår för Trafikverkets räkning. Arbete med att ta fram ett föravtal där 
detta regleras pågår för närvarande, och ska åtföljas av ett genomförandeavtal innan detalj-
planen antas. 
 
Trafikverket ser alltjämt positivt på de föreslagna trafiksäkerhetshöjande åtgärderna utmed 
Överbyvägen inklusive den föreslagna gång- och cykelvägen. Också den föreslagna cirkulat-
ionsplatsen välkomnas, där Trafikverket är av åsikten att väghållningsmyndigheten inte kan 
belastas av anläggningskostnader, men där cirkulationsplatsen naturligt får statligt huvud-
mannaskap då både Resarövägen (väg 1003) och Ytterbyvägen (väg 1006) har detsamma. 
 
I övrigt har Trafikverket ingen erinran mot föreliggande detaljplaneförslag. 
 

Förslag till föravtal avseende åtgärder i samband med genomförande av detaljplan 
för Ytterby 4:686 m fl (Resarö mitt och Överbyvägen) finns framtaget. Genomfö-
randeavtal avses tas fram inför genomförandet av de åtgärder som påverkar de all-
männa vägarna eller dess vägområde.  
 

U 7. Lantmäteriet  
Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen för del av Ytterby och Överby, Resarö mitt 
mm har vunnit laga kraft, är att med stöd av detaljplanen avstycka föreslagna tomtplatser och 
inrätta gemensamhetsanläggningar mm. Delar av planen som bör förbättras. 
 
Planbeskrivning/Genomförandebeskrivning 
Det bör tydliggöras huruvida parkeringsplatserna (P) avses avstyckas som egna fastigheter 
eller om de ska fortsätta tillhöra en kommunal fastighet. 
 
Det bör tydliggöras hur övriga transporter (t ex besökare, skolskjuts) ska angöra till skolan, 
om det sker direkt mot allmän plats eller om det krävs att utfartsrätt/gemensamhetsanlägg-
ning på annan fastighet inom kvartersmark. 
 
Det södra hörnet (ca 30 kvm) av Fastigheten Ytterby 4:767 ligger utanför plangränsen. Det 
bör framgå av planen huruvida mark ska fastighetsregleras till angränsande  vägsamfällighet 
Ytterby s:10.  
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Det bör tydliggöras att släntservitut på kvartersmark kan bildas som officialservitut genom 
lantmäteriförrättning eller som avtalsservitut Det bör också framgå vem som ska söka och be-
kosta en eventuell förrättning för att bilda servituten. 
 
Det bör framgå under ekonomiska frågor, att ersättning för upplåtelse av mark och anlägg-
ning vid anläggningsförrättning kan tillkomma som en kostnad för fastighetsägarna. 
  
           Parkeringarna avses inte avstyckas som egna fastigheter. 
  
                 Planbeskrivningen förtydligas vad gäller transporter till skolan. Markanvändningen      
             ändras till BCDS för att tydliggöra att in- och utfartsvägen till de föreslagna nya    
                 bostäderna väster om skoltomten även kan betjäna skolan. 
   

Den del av fastigheten Ytterby 4:767 som ligger utanför planområdet kommer att 
ingå i återstående del av norra Resarö som ska planläggas dvs Dp 392, Resarö sam-
hälle, etapp 9. Planarbetet avses påbörjas efter sommaren 2014.  
 
Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med önskade uppgifter angå-
ende släntservitut och ersättning för upplåtelse av mark och anläggning vid anlägg-
ningsförrättning. 

 
U 8. Resarö plangrupp: 
Plangruppen, som består av representanter utsedda av fastighets- och villaägarföreningar på 
Resarö, har dels fått en föredragning, dels studerat handlingarna till detaljplanens utställ-
ningsfas på egen hand. Det konstateras att kommunens planarbete på Resarö sker i ett litet 
område i taget vilket innebär att helhetsperspektivet på Resarö inte framhålls i de enskilda 
detaljplanerna. Vi hänvisar till våra synpunkter på översiktsplanen, bl.a ett sammanhängande 
grönområde på Killingen med utökat strandskydd 300 meter, och att detta fortfarande är en 
förutsättning för alla mindre detaljplanerna eftersom de tillsammans täcker in all övrig mark-
yta på Resarö.   
 
Vi har noterat att det är stora skillnader mellan detta förslag och föregående fas, samrådet, 
bl a har planområdet utökats avsevärt, högre och större byggnader har tillåtits och fler an-
vändningsområden för de olika fastigheterna har föreslagits. 
 
l de handlingar som kom till Resarö Bygdegård saknades kartor från tidigare faser, vilket har 
gjort det svårt att jämföra allt det nya med de gamla förslagen. Vid presentationen av försla-
get fick vi veta att planförfattarna inte är villiga att göra några stora ändringar i utställnings-
förslaget Om de ändringar vi föreslår här, anses vara stora, föreslår vi att planen ställs ut yt-
terligare en gång. 
 
Här behövs något vackert 
Infarten till Resarö Mitt betyder mycket för alla -den ska vara tilltalande. Vi efterlyser vad 
planens författare anser värt att lyfta fram och värna. Med tilltalande menar vi bl. a att skär-
gårdskaraktären bevaras med en grön korridor runt Resarövägen fram till Ytterbys centrala 
korsning. Det är oerhört viktigt att byggnation inte sker utmed vägen, både av estetiska och 
miljömässiga skäl, t.ex. på fastigheten 4:176. Undersökningar visar att luften blir så mycket  
bättre om träd skiljer vägar och bostäder åt. Parkeringsplatser, som visserligen är nödvändiga, 
får inte dominera infarten. 
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Några KTH-studenter i årskurs 3 hade Resarö Mitt som tillämpningsexempel på en skolupp-
gift. Deras främsta påpekande var att här behövs något vackert. Och vi håller med. Det är 
angenämt att vila blicken både på skolan och kapellet, och uppvuxna träd har stor betydelse. 
En trädinventering behöver göras. Endast genom att behålla stora träd och en blandad be-
byggelse kan Resarös miljö bevaras. Det är också viktigt att belysningen väljs med omsorg 
för att undvika förortsintryck.  
 
Kapellet 
Planförfattarna skriver: "l detta planområde finns inga byggnader med särskilt kulturhisto-
riskt värde". Resarö kapell är skyddat enligt kulturmiljölagen (1988:950). Vi anser att planen 
ska följa riksantikvarieämbetets beslut 2001-05-29 och ge kapellet bevarandestatus. Riksan-
tikvarieämbetets vägledning om tillämpningen av 4 kap. kulturmiljölagen finns publicerade 
på http://www.raa.se/publiceraUvaria2012 38.pdf.  Plangruppen begär att kommunen åter-
kommer specifikt till plangruppen med hur Vaxholms stad har för avsikt att efterleva och sä-
kerställa riksantikvarieämbetets tagna beslut. 
 
Enligt skrivningen i tillämpningen av 4 kap. kulturmiljölagen ska hänsyn tas även i omgiv-
ning-en till den skyddade byggnaden. Bl.a. därför ifrågasätter vi nockhöjden 12 m på fastig-
heten 4:174. Såvitt vi förstår kommer den att dominera över kapellet, som är det vackraste 
huset i denna omgivning – även om kapellets spira är högre. Vi vill också värna träddungen 
som syns genom fönstren i kapellet. 
Vi förutsätter också att nya skolbyggnader ansluter till den befintliga skolans karaktär när det 
gäller form och material.  
 
Gång- och cykelväg samt breddning av Överbyvägen  
Plangruppen är positiv till utbyggnad av gång- och cykelvägen till Överby på norra sidan och 
till en varsam breddning av vägen. l samband med förlängning av gång- och cykelbanan ska 
breddningen utföras på norra sidan, för att inte komma för nära komplementbyggnaderna vid 
Överby gård och gå in på privata tomter. Däremot kan den delen som redan har gång- och 
cykelbana breddas på södra sidan. Sammantaget får åtgärderna inte äventyra områdets lant-
liga karaktär och de naturvärden som finns i området, och då särskilt kärret som är en fristad 
för flera fågelarter och djur. Vägen bör således inte ges högre standard än 40 km/tim och för-
ses med den typ av avsmalning i anslutning till t.ex. busshållplatser som finns på andra vägar 
i liknande områden. 
 
Trafiklösning/trafiksäkerhet 
Plangruppen är också positiv till den planerade rondellen i korsningen. Om busshållplatsen 
flyttas till nuvarande avsläppsområde för skolbarnen kommer större delen av Resarös befolk-
ning behöva korsa Överbyvägen alternativt Ytterbyvägen och Resarövägen för att komma till 
hållplatsen med buss mot Engarn/Stockholm. Den intensivaste tiden är ju under morgonen 
när alla har bråttom och bilar och skolbarn blandas med bussåkarna. Även när transporter 
till butiken blandas med kundparkering uppstår säkerhetsproblem. Vi kräver en trafikteknisk 
utredning som belyser olika möjligheter ur trafiksäkerhetssynpunkt Denna utredning ska be-
lysa var busshållplatser, övergångsställen, kundparkering och annan parkering ska placeras 
samt hur varutransporter och bussrörelserna ska bli, för att uppnå bästa tänkbara trafiksä-
kerhet. Denna utredning ska göras och visas innan planen kan antas. 
 
Skolan 
Skisser på hur skolan ska kunna byggas ut är under produktion. Denna utbyggnad borde ha 
fått sin form innan man bestämmer hur transportvägarna till skolan ska se ut. Frågan är om 
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nuvarande skolfastighet är för liten med hänsyn till framtida expansion. 
 
Förslaget med en transportväg på södra sidan om skolan avfärdas som otänkbar. Använd den 
föreslagna nya vägen nordväst om skolan för detta ändamål och lägg den närmare det röda 
området! En av Resarö skolas förnämsta kvaliteter är den direkta närheten till skogen. Den 
får absolut inte brytas av en väg för varutransporter. Även om det ökar trafikmängden genom 
korsningen/rondellen är det bättre än att korsa (och förstöra!) barnens lekområde. Eftersom 
transporterna kan ske när som helst är ingen beredd på trafiken och olycksrisken blir alldeles 
för stor. Har verkligen barnperspektivet beaktats i detta förslag? 
 
Småindustritomten 
Restriktionerna på tomten för småindustri måste få en rimlig omfattning och tid för genomfö-
rande. Enligt planförslagets föreslagna ljudnivåer, så kommer det bli problem när den all-
männa busstrafiken skall passera fastigheten. Vilket i sin tur kommer att påverka de boende 
på Resarö. Verksamheten måste få rätt förutsättningar för att kunna fortsätta och utveckla sin 
affärsverksamhet, antingen på befintlig tomt eller på mark i nära anslutning. Här borde kom-
munen kunna erbjuda olika alternativ eller förslag till lösning istället för att sätta restrikt-
ioner. Kommunens uppdrag är att skapa förutsättningar till hela det lokala näringslivet, även 
för de företag som är verksamma på Resarö.  
 
Bostäder väster om skolan 
Plangruppen förordar att de bostäder som byggs väster om skolan blir flerfamiljshus i två 
plan lik illustrationen i planbeskrivningen sid 10. Dels för att mindre lägenheter för ungdo-
mar och äldre saknas i Resarös bostadsbestånd, dels för att på så sätt spara en del av marken 
mellan husen. Denna mark har tidigare varit betad och otroligt vacker med inslag av Adam o 
Eva, kattfot mm.  
 
Plangruppen motsätter sig all exploatering av mark som tillåter likartad och tät bebyggelse 
på Resarö, då vi inte anser att det passar in i vår skärgårdsmiljö med många hus från 1800- 
och tidigt 1900-tal. 
 
Blandad bebyggelse blir mer estetiskt tilltalande än samma typer av hus i samma färg. Kom-
munen måste därmed ställa strikta krav på byggbolagens ramar för utformning av områden 
som etableras på kommunens markområden, såsom arkitektur och materialval. 
 
Avlopp 
l planbeskrivningen för detaljplan 322 del av Ytterby, Sundelinska m fl, från 2004 framhålls 
att kapaciteten i pumpstationen och överföringsledningen till Blynäs är fullt utnyttjad. Av-
loppsledningen från Resarö Mitt till pumpstationen har även den begränsad kapacitet och 
bräddar när dagvatten rinner in i den. Regeringens förslag om 25 m2 hus fullt utrustade med 
kök och wc, kommer ju dessutom att öka belastningen på VA-nätet. Vi känner stor oro för VA-
kapaciteten eftersom vi vet att det är problem redan idag. Plangruppen vill få försäkringar 
om att infrastrukturen för ny bebyggelse finns både på Resarö och i Blynäs innan exploate-
ring genomförs. 
 
Dagvatten 
l planbeskrivningen tar man upp problemen med dagvatten och att respektive fastighet måste 
infiltrera sitt eget dagvatten för att inte påverka vattennivåerna i Resarö våtmark. När cykel-
vägen byggdes leddes vatten över från norra sidan till södra sidan. Boende som bott här se-
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dan 40-talet påpekar också att där man tidigare kunnat odla står nu stillastående vatten. Kär-
ret har blivit större. 
 
För att avhjälpa dagvattenproblemen föreslås i planbeskrivningen "att gröna tak med fördel 
kan anläggas på bebyggelsen". Dock har minsta taklutning satts till 27° för bostadshus. Det 
är svårt att lyckas med gröna tak med en så brant vinkel. 
 

En fördjupad översiktsplan för Resarö togs fram år 1993. Som underlag för plan-
läggningen av norra Resarö togs ett detaljplaneprogram fram år 2002 som utgår 
från den fördjupade översiktsplanen. Programmet för norra Resarö utgör un-
derlag för arbetet med kommande detaljplaner. I programmet angavs flera etapper 
för detaljplanearbetet. För närvarande återstår denna centrala del av norra Resarö 
(Resarö mitt), etapp 7, samt Resarö samhälle, etapp 9. 
 
Kartor från tidigare skede som samrådet finns tillgängliga på kommunens hem-
sida. De ändringar som utförts av planförslaget efter samrådet framgår av samråd-
redogörelsen. Omfattningen av planområdet har inte förändrats i någon större ut-
sträckning. Den areal som tillkommit är främst utökning av skoltomten och till-
komst av naturområdet väster om skoltomten.  
 
I planbeskrivningen anges att intill vägarna får generellt en ca 6 m bred zon utmed 
mindre vägar och 10 m utmed större vägar inte bebyggas med hänsyn till buller- 
och trafiksäkerhetsskäl. Detta gör det även möjligt att bibehålla växtlighet och 
träd utmed vägarna samt att byggnaderna placeras inne på tomterna. Det finns även 
befintlig växtlighet och träd vid de befintliga parkeringarna i Resarö mitt som avses 
sparas.  
 
En översyn av träd och vegetation har skett i området. Gång- och cykelvägar ska 
placeras så att befintliga träd och befintlig vegetation kan sparas i möjligaste 
mån, vilket kommer att studeras närmare i samband med detaljprojekteringen. 
Detta gäller bl a fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen. På 
fastigheten Ytterby 4:174 norr om kapelltomten finns även en berghäll och en del 
träd i det sydöstra hörnet som avses sparas. Planbeskrivningen kompletteras under 
rubriken Mark och vegetation angående befintlig vegetation.  
 
I planbeskrivningen anges att i planområdet finns inte byggnader med särskilt kul-
turhistoriskt värde med avseende på bostadsbebyggelse. Planbeskrivningen kom-
pletteras med uppgifter om kapellet och dess kulturhistoriska värde och skydd en-
ligt kulturminneslagen. På fastigheten Ytterby 4:175 med kapellet finns även en hel 
del träd och buskar, vilka kommer att vara kvar då det ingen förändring föreslås för 
denna fastighet.  
 
Kyrktornet är +22,81 m från marknivån  +10,8 m. Spiran är ca 1,8 m högre. Mark-
nivån för fastigheten Ytterby 4:174 är ca + 9 m, dvs lägre än för kapellet. En bygg-
nad med nockhöjden 12 m på Ytterby 4:174 kommer att vara lägre än kapellet, 
minst ca 2 m lägre än kyrktornet. 
 
Det utrymme som föreslås som allmän plats, L-VÄG, för Överbyvägen i planför-
slaget för Resarö mitt (Dp 382) framgår av gällande detaljplan 358 som omger 
Överbyvägen. Den föreslagna breddningen av körbanan och förlängningen av 
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gång- och cykelvägen ryms inom detta område. Breddningen av körbanan till 7 m 
föreslås ske på den södra sidan av Överbyvägen med som högst ca 2 m från nuva-
rande körbanekant. Fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen fö-
reslås ske på den norra sidan av Överbyvägen och avskiljas från Överbyvägens kör-
bana med grönremsa. Det är svårt att rymma både breddning av vägen och utbygg-
nad av gång- och cykelvägen med grönremsa på den norra sidan av Överbyvägen. 
 
Hastighet och avsmalningar regleras inte i samband med detaljplaner. Detta kom-
mer att studeras vidare i den kommande projekteringen av fortsättningen av gång- 
och cykelvägen längs Överbyvägen.  
 
I den trafikutredning som utförts av MarkTema AB så redovisas transporter till 
livsmedelsbutiken ske från Lillvägen på den västra sidan av butikstomten. Planbe-
skrivningen har kompletterats med ritning över denna trafiklösning under rubriken 
”Trafik”. Angående trafiklösning och utredningar se även svar under yttrande U10 , 
yttrande från Resarö vägförening.  
  
Skoltomten har med hänsyn till framtida behov av utbyggnad utökats i planförsla-
get. Markanvändningen för två fastigheter söder om Överbyvägen föreslås även 
kunna vara för skolverksamhet. Nya skolbyggnader avses ansluta till skolans karak-
tär vad gäller form och material. 
 
I planbeskrivningen anges att tillfart för varutransporter till Resarö skola föreslås 
ske från Överbyvägen via den nya vägen till de föreslagna bostäderna nordväst om 
Resarö skola. Vägen redovisas i planförslaget som gemensamhetsanläggning. Varu-
transporter till livsmedelsbutiken avses ske från Lillvägen. 
 
De restriktioner som föreslås i planen för fastigheten Ytterby 4:173 där verksam-
heten Propellertjänst finns idag, är vanligt förekommande för fastigheter med verk-
samheter. Som jämförelse kan nämnas detaljplanen för Skutvikshagen, Dp 399. I 
planen för Skutvikshagen anges att en översiktlig miljögeoteknisk undersökning 
ska utföras för att utreda eventuella föroreningar inom den fastighet som idag nytt-
jas för verksamhet, om marken ska bebyggas med bostäder och centrumverksam-
het. För denna verksamhet anges även att verksamheten inte får vara störande för 
omgivningen och att Naturvårdsverkets riktlinjer ska följas vad gäller riktvärden för 
ekvivalenta ljudnivåer vid befintlig industri. 
 
Diskussioner har även förts med verksamhetsutövarna för Propellertjänst angående 
möjliga områden för verksamheten att flytta till. Kommunen avser att fortsätta dis-
kussionerna. 
 
I planförslaget anges planbestämmelser som reglerar utformningen av ny bebyg-
gelse vad gäller storlek, höjd, fasadmaterial, takutformning och placering. Förslag 
till miljöprogram från år 1992 ligger till grund för utformning av planbestämmel-
serna. Inom planområdet för Resarö mitt, Dp 382, saknas kulturhistoriskt värdefull 
bostadsbebyggelse.  
 
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyg-
gelse bl a mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder väster 
om skolan. Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra utbyggnad av 
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bostäder på kommunal mark inom planområdet. I program för markanvisningen 
anges förutsättningar för och krav på utformning av bebyggelsen. 
 
Roslagsvatten påbörjade under 2013 åtgärdsarbeten för VA på spillvattennätet som 
leder ned till pumpstationen (P154) vid Resarö Marina. Under 2014 ska dessa arbe-
ten verkställas. Åtgärderna leder till minskat inläckage och därmed ökad kapacitet 
både i ledningsnät samt pumpstation. Som ytterligare en kapacitetshöjande åtgärd 
för pumpstationen P154 ska den överföringsledning som idag går via Östra Kullön 
och vidare in till Blynäs reningsverk även kortas av och ledas in mot Storäng. Detta 
leder till bättre kapacitet jämfört med idag. Från Storäng ska ny pumpstation bygg-
gas innan november 2017 med tillhörande dubbla spillvattenöverföringsledningar 
för att leda spillvattnet till Blynäs reningsverk. Den förtätning av bebyggelsen som 
kommer att ske ska inte innebära några direkta kapacitetsproblem i spillvattensyste-
met. 
 
Dagvatten. I dagvattenutredningen anges att det är ett stort problem med dåligt 
skötta trummor och brunnar i området. Det behöver ske en årligt återkommande 
drift av trummor, brunnar och diken för att översvämningar inte ska ske. Skötsel-
program avses därför tas fram för diken, brunnar och trummor längs Överbyvägen. 
Vattennivån i Resarö våtmark styrs enligt utredning av WRS (Water Revival 
Systems) av förhållandena vid utloppspunkten där stigen från Killingeskogen kor-
sar diket. Fastigheten Överby 2:7 där denna utloppspunkt ligger är inte i kommu-
nens ägo. Kontakt avses tas med fastighetsägaren för möjliga åtgärder i utlopps-
punkten.  
 
För gröna tak som anläggs med sedumväxter anges att de kan anläggas på de flesta 
tak där lutningen inte är större än 30 grader. I planförslaget anges lägsta taklutning 
27 grader för bostadshus och 5 grader för komplementbyggnader. I dagvattenutred-
ningen omnämns även andra åtgärder för att avhjälpa dagvattenproblem. 
 

U 9.Trafikförvaltningen 
Trafikförvaltningens synpunkter på förslaget 
Ut på Resarö trafikerar lokallinjen 682 samt direktlinjen 680 som går in till Stockholms stad. 
Vissa bussar trafikerar bara till Ytterby, dvs. vid Resarö mitt som planförslaget gäller. Denna 
vändmöjlighet behöver finnas kvar. 
Trafikförvaltningen anser att det är positivt att man breddar till 7 meter på Överbyvägen. De 
föreslagna hållplatslägena ser lämpliga ut, med undantag för förslaget att kombinera håll-
plats och avlämningsficka. Detta behöver studeras närmare för att se till att det inte blir par-
kering i hållplatsområdet. Trafikförvaltningen deltar gärna i fortsatta diskussioner. 
 

Vändmöjlighet finns fortfarande vid cirkulationsplatsen vid Överbyvägen/Resarö-
vägen/ Ytterbyvägen. Busshållplatsen och avlämningsfickan föreslås åtskilda ge-
nom s k ”öra”. Diskussioner har tidigare förts med trafikförvaltningen om utform-
ningen av busshållplatser. Detta kommer att studeras närmare vid projekteringen av 
trafiklösningen med rondell. 
 

U 10. Resarö vägförening: 
Resarö vägförening sköter om det enskilda vägnätet på Resarö. Föreningens verksamhetsom-
råde angränsar till det föreslagna detaljplaneområdet. Vägföreningen har följande syn-
punkter: 
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-Detaljplaneförslaget skall enligt Vaxholms Stad bidra till en mer trafiksäker lösning i områ-
det, vilket är positivt och välkomnas.  
-Det finns åtgärder i förslaget som leder till en försämring av trafiksäkerheten vilket upplevs 
som motstridigt t ex att flytta busshållplatsen. I dagsläget så ligger busshållplatsen på rätt sida 
då man tittar på fakta utifrån upptagningsområde samt på hur gående från området rör sig för 
att ta sig till busshållplatsen. Vid den senaste räkningen av bussresenärer så gick 179 perso-
ner på bussen under en tidperiod av 45 minuter. Att dessa personer skall behöva passera 
Överbyvägen för att komma till den föreslagna busshållplatsen är en försämring av trafiksä-
kerheten vilket även kommer att öka risken för att olyckor. Den mest trafiksäkra lösningen för 
bussresenärerna är att busshållsplatsen ligger kvar där den ligger i dagsläget. 
 
- Förvaltningen har beskrivit hur busshållplatsen på Överbyvägen enligt detaljplaneförslaget 
skulle kunna utformas enligt en s. k timglas-modell, vilket inte behöver detaljplanestöd. Ett 
sådant förslag kan innebära att fler trafikanter kommer att åka på de mindre vägarna i området 
för att sedan kunna köra ut på Ytterbystrandsvägen för att undvika de trafikstopp som bussen 
skapar i samband med att den stannar vid hållplatsen. Lillvägen skulle t ex kunna bli en direkt 
"smitväg" i detaljplaneområdet. Detta förslag kommer att göra att trafiken sker på småvägar 
inom området istället för att den sker utifrån den struktur som finns med uppsamlingsvägar. 
 
Det har funnits synpunkter på trafiklösningen ända från det att första detaljplaneförslaget kom 
ut på samråd. Vi har ställt frågor till förvaltningen samt enskilda tjänstemän för att få förkla-
rat varför man valt aktuell lösning. Dock så har inga svar eller utlovade handlingar inkommit 
till föreningen (2014-03-30). Resarö vägförening vill att kommunen: 
-Levererar de utlovade handlingarna som legat till grund till förslaget av trafiklösning. 
-Omarbetar förslaget så att en säkrare trafiksituation kan komma till stånd med detaljplane-
förslaget för Resarö Mitt. 
 

Trafiklösningen med cirkulationsplats och placering av busshållplatser har studerats 
i samband med flera utredningar bl a ”Förslag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgär-
der vid Resarö skola”, 2002- 10-10, utförd av Carl Bro Intelligent Solutions. Detta 
förändringsförslag är ett resultat av stadens trafiksäkerhets- och miljösatsningar på 
stadens huvudgatunät som ett led i förändringsarbetet efter genomförd trafiknätsa-
nalys. En utredning om barns skolvägar mm på Norra Resarö har även utförts, 
2004-07-05.  
 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2010-03-10/§ 10 att uppdra åt tek-
niska enheten att förprojektera trafiklösningen och busshållplatsernas lokalisering 
med inriktning cirkulationsplats i samråd med vägverket och SL(nuvarande trafik-
förvaltningen). Trafikstudie utförs av Tyréns AB juni 2010 på uppdrag av kommu-
nen i samarbete med Trafikverket och SL. Trafikstudien behandlar trafiklösning 
med cirkulationsplats, busshållplatsernas läge och funktion och med parkering och 
möjlighet till avlämning/ upphämtning vid skolan. Även parkering vid  ICA-buti-
ken redovisades. Flera alternativ prövades. Som alternativ redovisas att dagens 
busshållplats tas bort och cirkulationsplats anläggs samt att dagens bussvändslinga 
finns kvar och cirkulationsplats anläggs.  
 
Med de utredningar som tagits fram som underlag utförde MarkTema AB därefter 
den trafiklösning som illustreras på plankartan. Planbeskrivningen kompletteras 
med ritning över denna trafiklösning under rubriken ”Trafik” och information om 
genomförda utredningar. 
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Busshållplatserna illustreras endast på plankartan t ex som timglasmodell. Buss-
hållplatsernas närmare placering och utformning får studeras närmare i samband 
med detaljprojekteringen av trafikplatsen i samråd med Trafikverket och trafikför-
valtningen (f d SL). 
 
Möte med vägföreningen har skett efter utställningen. Material har då överlämnats 
som ligger till grund för redovisad trafiklösning. 
  

U 11. Naturskyddsföreningen i Vaxholm: 
Allmänna synpunkter 
Naturskyddsföreningen välkomnar en utbyggnad av offentlig och kommersiell service i den 
centrala delen av Resarö som kan möta de behov som uppstår med en ökande befolkning. Vi 
ser möjligheter till att det ges utrymme för alternativa boendeformer i det av villor helt domi-
nerade området, så att demografisk obalans och segregation motverkas. 
 
Det är också positivt att gång- och cykelvägen förlängs längs Överbyvägen och att en rondell 
planeras vid korsningen Resarövägen/Överbyvägen. En dagvattenutredning har utförts. Det är 
viktigt att de förslag på underhållsåtgärder som föreslås i dagvattenutredningen verkligen 
kommer att utföras. 
 
Planläggningen av det aktuella området har genomförts i tre stadier: församråd, samråd och 
nu utställning. Naturskyddsföreningen kan konstatera att kommunen har presenterat tre helt 
olika förslag, där även planområdets omfattning har ändrats. I det aktuella förslaget har dras-
tiska ändringar gjorts, som inte alltid har förankring i remissvaren från tidigare samråd. 
Trots detta är utställningsförslaget förvånansvärt ofullständigt, med bristande underlag och 
många öppna frågor. En utredning saknas där olika trafiklösningar utvärderas ur säkerhets- 
och effektivitetssynpunkter och placeringen av busshållplatser är inte bestämd. Naturskydds-
föreningen anser därför att detaljplanen behöver ytterligare en samrådsfas, så att nödvändigt 
bakgrundsmaterial kan tas fram, och förslaget bättre kan förankras. 
 
Bebyggelseutveckling 
I Vaxholm finns ett stort behov av hyreslägenheter. Naturskyddsföreningen hoppas därför att 
detaljplanen kommer att ge möjlighet att etablera sådana vid Resarö Mitt. Detaljplanen är 
dock mycket diffust skriven och öppnar för flera alternativa byggnadsformer på de flesta plat-
serna. Endast på Ytterby 4:174 förespråkas tydligt en byggnad av flerbostadskaraktär och 
med tanke på den begränsade byggnadsyta som är möjlig här blir det inte många lägenheter. 
En tydligare avsiktsförklaring att etablera flerbostadshus med hyresrätter bör göras i detaljpla-
nen. 
 
Trafik 
Det är en utmaning att ordna en trafiklösning vid korsningen Resarövägen/Överbyvägen på 
ett både trafiksäkert och effektivt sätt. En cirkulationsplats är en bra lösning för biltrafiken, 
men eftersom området passeras av barn till och från skolan måste en säker lösning också för 
oskyddade trafikanter skapas. En möjlighet är att skapa ett torg mellan ICA och parkerings-
platsen vid kapellet som ett s k gångfartsområde, där all trafik sker på fotgängarnas villkor. 
Busshållplatserna skulle även kunna placeras på torget som förmodligen behöver ta en del av 
parkeringsplatsen i anspråk. En fördel med detta är att del av avlämningsfickan på Resarövä-
gen inte behöver sättas av som busshållplats. En utredning om bästa trafiklösning vid kors-
ningen måste utföras och alternativ i linje med ovan prövas. 
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Park och natur 
Området vid Resarö Mitt är redan idag förhållandevis hårt exploaterat med få gröna områden 
och glest med träd, till skillnad från resten av ön. I förslaget föreslås den enda parken tas bort 
och många träd kommer att försvinna. Risken är stor att området kommer att få en kal och 
ogästvänlig karaktär, särskilt som korsningen Resarövägen/Överbyvägen kommer att omgär-
das av tre parkeringsplatser. Samtidigt är de få gröna plättarna som finns ofta dåligt utnytt-
jade  p g a att de är i ett sådant läge eller skick att de inte inbjuder till vistelse. Genom att ta 
vara på de gröna områden som finns eller kan skapas, och genom planteringar och träd vid 
parkeringarna skulle området kunna få ett estetiskt lyft. Lämpliga områden för park och natur 
föreslås identifieras och markeras i detaljplanen. Befintliga större träd ska i möjligaste mån 
sparas och dessutom bör nya träd och buskage planteras för att göra miljön mer anpassad till 
Resarös lummiga karaktär. 
 
Kapellet 
I planbeskrivningen hävdas att det i planområdet inte finns byggnader med särskilt kulturhi-
storiskt värde. Riksantikvarieämbetet har dock beslutat 2001-05-29 om särskilt skydd av Re-
sarö kapell enligt kulturmiljölagen (1988:950). I plan- och bygglagen (PBL) 2 kap, 6 § anges 
att vid planläggning ”ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den av-
sedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- 
och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan” och ”ska bebyggelseom-
rådets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas” 
Genom nockhöjden 12 meter för intilliggande byggnad kommer denna att dominera över ka-
pellet och påverka stadsbilden på ett sätt som inte är förenligt med PBLs bestämmelser. Na-
turskyddsföreningen anser att tillåten höjd på Ytterby 4:174 ska begränsas till 9,5 m som i res-
ten av planområdet till 9,5 meter. 
 
Spillvatten 
I församrådet för Resarö Mitt stod följande: ”Befintlig avloppsanläggning för Ytterby med 
överföringsledning till Blynäs är i dagsläget fullt utnyttjad. En utbyggnad av bostäder och/el-
ler annan verksamhet i området kräver därför att ny pumpstation och ny överföringsledning 
byggs.” Detta förhållande har knappast ändrats och Naturskyddsföreningen förmodar därför 
att det är ett förbiseende att detta inte nämns. Naturskyddsföreningen förutsätter att planen tar 
hänsyn till de kapacitetsproblem som finns i nuvarande ledningar till Blynäsverket, och att 
den lösning som kommer till stånd minskar riskerna för läckage och bräddningar från spill-
vattennätet. 
 
Resarö våtmark 
Våtmarker bidrar med flera ekosystemtjänster, bl a genom att rena vatten, jämna ut vattenflö-
den, binda läckande näringsämnen och reglera det lokala klimatet. I planförslaget föreslås 
bebyggelse på en del av våtmarken, vilket betyder att en denna del kommer att behöva fyllas 
igen (såvida inte husen ska stå på pålar). Detta kommer att innebära minskad kapacitet för 
våtmarken att vidmakthålla sina ekosystemtjänster. Planbeskrivningen hänvisar till en dag-
vattenutredning som pekar på relativt små ökningar av föroreningsnivåer till recipienter. 
Hänsyn till att planen innebär att en del av våtmarken försvinner verkar inte ha tagits. Dag-
vattnet hamnar slutligen i Överbyfjärden som f n inte uppfyller miljökvalitetsnormerna, vilket 
kräver åtgärder för att minska utsläppen av förorenande ämnen. Effekterna av exploateringen 
är således inte tillräckligt utredd. Mot denna bakgrund anser Naturskyddsföreningen att den 
påverkan som detaljplanen kommer att innebära för Resarö våtmark förmodligen inte är ringa 
och att en miljökonsekvensbeskrivning därför behöver upprättas. Denna bör innehålla olika 
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alternativ för exploateringsgrad och dagvattenlösningar så att den långsiktigt bästa lösningen 
kan väljas. Utfyllnad och bebyggelse i våtmarken bör undvikas. 
 
Skolområdet 
Det är svårt att ordna tillfartsväg för varutransporter till skolan utan att skapa trafiksäkerhets-
problem. Problemet har förvärrats av att provisoriska byggnader för skol- och förskoleverk-
samhet placerats ut i området som tillfälliga lösningar. En detaljplanering utgör ett unikt till-
fälle för att göra en övergripande plan som medger långsiktiga lösningar. Kommunen har 
missat detta genom att föreslå en lösning för tillfartsvägen som är sämre än nuvarande. Skogs-
området söder om skolan fungerar i praktiken som en utökad skolgård. Vid fortbildning för 
Vaxholms lärare i ett projekt kallat Skogen som klassrum som genomfördes av naturskydds-
föreningen framkom på Resarö skola hur viktigt detta område är för undervisningen. Att om-
rådet är viktigt för skolbarnen kan mycket enkelt konstateras vid ett besök på skolan. Den pla-
nerade vägen kommer att skära av området från skolgården och medföra en barriär mot sko-
gen eller en stor trafiksäkerhetsrisk, eller en kombination av båda. Naturskyddsföreningen 
motsätter sig därför kraftigt en placering av tillfartsvägen söder om skolan och föreslår istäl-
let att vägen dras från Överbyvägen och ansluter till skolan västerifrån. 

 
En detaljplan förändras under hela planprocessen. De ändringar som utförs av plan-
förslagen under olika skeden framgår av samrådsredogörelserna. Aktuellt utställ-
ningsförslag är ett mer flexibelt planförslag särskilt vad gäller markanvändningen.  
 
Upplåtelseform för bostäder kan inte regleras i detaljplaner. 
 
Ett flertal utredningar har tagits fram för trafiklösningen i Resarö mitt. Förslaget 
med ett torg norr om kapellet har prövats i samband med församrådet. Denna lös-
ning förkastades då av flera fastighetsägare. Se även svar under U10 yttrande från 
Resarö vägförening. 
 
Angående befintliga träd och befintlig vegetation se svar under U 8, yttrande från 
Resarö plangrupp.  
 
Angående kapellet se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 
Angående VA se svar under U 8. Yttrande från Resarö plangrupp.  
 
I planförslaget föreslås bebyggelse (bostäder och centrum) på del av Ytterby 4:594. 
Fastigheten föreslås i övrigt som grönområde. Länsstyrelsen har 1992 godkänt ut-
fyllnad på del av Ytterby 4:594. Utfyllnaden av fastigheten har därefter utförts vil-
ket innebär att någon ytterligare mark av Resarö våtmark inte föreslås tas i an-
språk i detaljplanen för Resarö mitt. En geoteknisk utredning har även utförts av 
Tyréns AB, maj 2014. 
 
Angående transportväg till Resarö skola se svar under U 8, yttrande från Resarö 
plangrupp.  
 

U 12. Vänsterpartiet: 
Plangruppen som Resarö Bygdeförening initierat och som representerar Resarös olika fastig-
hets- och villaägarföreningar har i nära samarbete med Resarös befolkning arbetet fram 
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nedanstående synpunkter på planförslag Resarö Mitt dp 382. Vänsterpartiet ansluter sig till 
denna väl förankrade skrivning.  
 

Se yttrande och svar under U8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 

U 13. Miljöpartiet de gröna: 
Miljöpartiet anser att synpunkterna från de boende på Resarö ska respekteras och beaktas. 
Vid utarbetande av detaljplaner inom Resarö är det mycket viktigt att ha ett helhetsperspektiv 
och röd tråd när det gäller Resarös skärgårdskaraktär, naturområden och bibehållet strand-
skydd. 
-Vi hänvisar till våra synpunkter på ÖP bl a. ett sammanhängande grönområde på Killingen 
och strandskydd. 
-Resarös karaktär bevaras bäst om byggnation efter vägen har grönyta mot vägen. 
-Parkeringsplatser som anordnas ska inte vara dominanta. 
-En blandad bebyggelse med stora träd är bra för att bevara Resarös karaktär. 
-Kapellet på Resarö har ett skyddsvärde och får inte mista sin karaktär av en dominerande 
byggnation på fastigheten 4:174. 
-Gång och cykelvägar vid Överbyvägen skall utformas så att naturvärden och resarökaraktä-
ren bevaras. Vägen föreslås ha en standard för 40 km/tim. 
-Ur säkerhetssynpunkt bör trafiksituationen utredas innan planen antas. 
-Den föreslagna transportvägen söder om skolan bör tas bort. Nya vägen nordväst om skolan 
kan användas för detta ändamål. 
-Alternativa småindustritomter bör  erbjudas på lämpliga platser för att skapa bättre förut-
sättningar både för det lokala näringslivet och boende på Resarö. 
-Vi anser att en viss förtätning kan bli nödvändig för att möjliggöra hyresbostäder för unga 
och gamla på Resarö. 
Sedan tidigare är det känt att det är svårt att motivera byggbolag att bygga hyresrätter om de 
inte får bygga modulsystem och så billigt som möjligt. Hus av villakaraktär i trä finns som alt. 
- Avloppskapaciteten från Resarö Mitt måste enligt Miljöpartiet säkras innan storskalig be-
byggelse genomförs. Naturliga uppsamlingsplatser för dagvatten måste sökas och infiltration 
av fastigheternas eget dagvatten måste ses över. 
- Kommunikationerna till och från Resarö måste förbättras, både med buss och båt. 
 Resarö mitt ska vara ett trevligt och välkomnande område med ett varierat utbud av boende, 
service och mötesplatser.  
 

Förslag till åtgärder som ryms inom planområdet för Resarö mitt hanteras i detta 
planförslag. I övrigt måste åtgärder som berör annat område hanteras i annan ord-
ning. 
  
I planbeskrivningen anges att intill vägarna får generellt en ca 6 m bred zon utmed 
mindre vägar och 10 m utmed större vägar inte bebyggas med hänsyn till buller- 
och trafiksäkerhetsskäl. Detta gör det även möjligt att bibehålla växtlighet och 
träd utmed vägarna samt att byggnaderna placeras inne på tomterna. En översyn av 
vegetation och träd har även utförts i området runt korsningen Överbyvägen/Resa-
rövägen/ Ytterbyvägen. Angående befintliga träd och befintlig vegetation se även 
svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.  
 
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyg-
gelse bl a mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder väster 
om skolan. Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 
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Angående gång- och cykelvägen utmed Överbyvägen samt standard på Överby-
vägen se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.  
 
Angående parkeringar se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 
Angående kapellet se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 
Angående transportväg till Resarö skola se svar under U 8, yttrande från Resarö 
plangrupp. 
 
Angående utredningar för trafiklösningen i Resarö mitt se svar under U 10, ytt-
rande från Resarö vägförening. 
 
Diskussioner har förts med verksamhetsutövarna för Propellertjänst på fastigheten 
Ytterby 4:173 och förslag har framförts av stadsbyggnadsförvaltningen angående 
möjliga områden för verksamheten att flytta till som inte accepterats. Kommunen 
avser att fortsätta diskussionerna. 
 
Angående VA se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.  

       
Upplåtelseform för bostäder kan inte regleras i detaljplan. Hastighetsnedsättande 
åtgärder regleras inte heller i en detaljplan utan får studeras vid kommande detalj-
projektering. 

 
Förbättring av kommunikationer till och från Resarö regleras inte i samband med 
detaljplanen för Resarö mitt. Möten i syfte att förbättra kollektivtrafiken hålls konti-
nuerligt mellan trafikförvaltningen och Vaxholms stad. 

                                                                        
U 14. Socialdemokraterna: 
Socialdemokraterna vill med detta poängtera dessa viktiga ämnen som berör detaljplanering 
för Resarö Mitt och föreslår en omarbetning av förslaget. Området är en viktig knutpunkt 
idag, med delvis skyddad miljö (kapellet är ett kyrkligt kulturminne) och därför behövs en om-
sorgsfull planering som kan hålla i 20-30 år med tanke på kommande inflyttning och infra-
strukturella behov. Vi anser inte att denna plan tar höjd för detta eller att den är hållbar var-
för vi anser att planen bör omarbetas.  
 
Trafiken  
Vi ser fortfarande stora problem runt skolan med på- och avstigning både med bil och buss 
för skolbarnen. Däremot tror vi att den bästa trafiklösningen för Resarö mitt är en rondell 
men anser inte att just trafiksäkerheten har belysts tillräckligt i planen varför den bör omar-
betas för att kunna säkerställa att lösningar är säkra för trafikanter, skolbarn och övriga.  
 
Resarö Mitt som vacker stadsdel  
Miljön på Resarö ska inte bara utvecklas så att alla får plats men den ska också vara vacker, 
grön och spegla det kulturhistoriskt viktiga som Resarö har att erbjuda. Denna plan är inte 
ambitiös i sina funderingar runt bevarandet av skärgårdskänslan för Resarö.  
 
Demokrati Bra företagsklimat  
Vi anser inte att kommunens övergripande mål om ett bra företagsklimat kan tillgodoses i och 
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med denna plan. Verksamheten som är klassad som industritomt i området föreslås flytta men 
får inte rätt förutsättningar eller möjligheter att göra detta. När kommunen som i detta till-
fälle har planer som har fysiska konsekvenser för en befintlig verksamhet, måste kommunen 
erbjuda näringsidkaren likvärdig tomt nära den befintliga för att inte missgynna ägaren eller 
ägarens förutsättningar att bedriva verksamhet också i framtiden.  
 
Cykelbanor  
Vi konstaterar att det som var ett vallöfte under förra valet – att fortsätta cykelbana mot 
Överby nu manifesteras i denna plan. Det är på tiden. Cykelbanan bör dock fortsätta på 
norra sidan av vägen.  
 
Skolan  
Vi politiker som är ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden kan konstatera att inga fasta 
planer på utveckling/ombyggnation av Resarö skola har redovisats nämnden och att det fak-
tum att man inte har konkreta byggplaner gör det mycket svårt att ta ställning till detta plan-
förslag. Trafik, infarter, elevantal, skolskjutsbehov och mycket annat som berör skolverksam-
heten måste vara en integrerat del av planen för att kunna göra den fullständig eller hållbar.  
Däremot kan det konstateras att en transportväg söder om skolan som redovisats i planen inte 
är ett trafiksäkert förslag. Förslag på transportväg begränsar barnens direkta åtkomst till 
grönområden/skogen och den tunga trafiken är en fara.  
 
Bostäder  
Resarö är som resten av Vaxholm i behov av mindre bostäder främst för unga och äldre. Vi 
anser därför att bostäder som planeras blir främst hyresrätter av mindre storlekar. Detta är 
ett utmärkt komplement till principen om att denna plan måste kunna vara hållbar de nästa 
20-30 åren då befolkningen ändras och behoven likaså. Vi vet om att det finns akut behov av 
speciellt mindre enheter till unga och äldre i hela Stockholms län. Idag finns det i Vaxholms 
kommun enbart planer att bygga bostadsrätter för priser som är ogynnsamma för dessa be-
folkningsgrupper.  
 
Befolkningen på Resarö är måna om sin bebyggelsemiljö och har varit mycket aktiv i att ge 
kommunen feed-back på planer. Vi anser dock inte att denna plan tar höjd för Resaröbornas 
synpunkter och anser att planen bör omarbetas. Demokrati, transparens och insyn är viktiga 
principer i beslut av denna typ.  
 

Angående utredningar för trafiklösningen i Resarö mitt se svar under U 10, ytt-
rande från Resarö vägförening. 
 
I planförslaget anges planbestämmelser som reglerar utformningen av ny bebyg-
gelse vad gäller storlek, höjd, fasadmaterial, takutformning och placering. Förslag 
till miljöprogram från år 1992 ligger till grund för utformning av planbestämmel-
serna. Inom planområdet för Resarö mitt, Dp 382, saknas kulturhistoriskt värdefull 
bostadsbebyggelse.  
 
Diskussioner har förts med verksamhetsutövarna för Propellertjänst på fastigheten 
Ytterby 4:173 och förslag har framförts av stadsbyggnadsförvaltningen angående 
möjliga områden för verksamheten att flytta till som inte accepterats. Kommunen 
avser att fortsätta diskussionerna. I planförslaget anges att verksamheten kan vara 
kvar då markanvändningen för fastigheten betecknas som JC, småindustri och cent-
rum. 
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Angående VA se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.  
 
Fortsättningen av gång- och cykelbanan föreslås i planen ske på den norra sidan av 
Överbyvägen. 
 
Angående transportväg till Resarö skola se svar under U 8, yttrande från Resarö 
plangrupp. 
 
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt är en flexibel detaljplan som gör det möjligt 
att uppföra bebyggelse med olika markanvändningar inom planområdet bl a bostä-
der, centrumverksamheter och skola.  
 
Utformning av bebyggelsen föreslås ske med hänsyn till befintlig bebyggelse på 
Resarö. Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 
Upplåtelseform för bostäder kan inte regleras i en detaljplan. 
 
Förfarandet när en detaljplan tas fram enligt plan- och bygglagen avser att förbättra 
beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda som 
fastighetsägare, boende och allmänhet, myndigheter samt remissinstanser. Alla som 
har intresse av ett planförslag får information och ges möjlighet att lämna syn-
punkter på förslaget. Möten har även varit med Resarö plangrupp vid flera till-
fällen. Plangruppen, består av representanter utsedda av fastighets- och villaägar-
föreningar på Resarö. 
 

U 15. Socialnämnden: 
Beslutar att överlämna socialförvaltningens yttrande till stadsbyggnadsförvaltningen 
 
Socialnämndens bedömning 
Socialnämnden förutsätter att staden i den fortsatta planeringen beaktar vad 
som anges p§ sid 26 i stadens översiktsplan angående behovet av en blandad 
bebyggelse: 
'Vaxholms stad erbjuder stöd, behandling och andra insatser till individer och familjer med 
sociala och ekonomiska problem. För att socialnämnden ska kunna fullfölja sitt ansvar gente-
mot socialtjänstens kända målgrupper krävs bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar. 
Trygghet och stabilitet i boendet är en viktig förutsättning för att en person ska stärkas till att 
förändra sin situation och tillgång till en egen bostad utgör en viktig del i rehabiliteringsked-
jan. I framtida planering av bostäder är det därför viktigt att det kan erbjudas ett varierat 
utbud av boendeformer i Vaxholm ”: 
Noteras bör även att Resarö på sid 27 i översiktsplanen utpekas som lämpligt område för 
framtida bebyggelse av särskilt boende för äldre. 
 

Synpunkterna noteras. Upplåtelseform för bostäder kan inte regleras i detaljplan. 
 
U 16. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd: 
Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens miljö- och häl-
soskyddsnämnd att tillstyrka förslag till detaljplan för Ytterby 4:686 m.fl., Resarö mitt och 
Överbyvägen. Nämnden beslutar att godkänna kontorets tjänsteyttrande som ett underlag för 
det fortsatta planarbetet. 
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Sammanfattning 
Nämndens tidigare lämnade synpunkt på entreprenadverksamheten (Ytterby 1:473) har lett 
till anpassningar för att minska risken för störningar. Enligt planförslaget är fastigheten fort-
farande planlagd för bl.a. småindustri. Trots de gjorda anpassningarna vidhåller nämnden 
risken för störningar till intilliggande bostäder.  
 
Nämndens tidigare lämnade synpunkt på att byggnationerna vid Alkärret inte skulle påverka 
vattennivån, floran och faunan har besvarats med hänvisning till en dagvattenutredning för 
planområdet. Enligt planbeskrivningen visar utredningen att dagvattensituationen går att 
lösa utan att våtmarkerna äventyras. I planbeskrivningen står inget specifikt om Allkärrets 
vattennivå, flora och fauna. Nämnden anser därför att detta kan förtydligas i planbeskriv-
ningen. Nämnden har tidigare (år 2009) lämnat sina synpunkter på förslaget på detaljplan. 
Därefter har ett flertal ändringar i förslaget till detaljplanen har gjorts inför planutställ-
ningen.  
 
I yttrandet som lämnades till stadbyggnadsförvaltningen 2009 hade nämnden synpunkter på 
att bostäder planeras i nära anslutning till fastigheten Ytterby 1:473, där idag finns entrepre-
nadverksamheten Resarö Propellertjänst med maskinpark med traktorer m.m. Erfarenhets-
mässigt ger en sådan verksamhet upphov till bl.a. buller som kan störa omkringboende. 
Några klagomål har inte inkommit till miljö- och hälsoskyddskontoret men kontoret tycker 
inte det är lämpligt att planlägga för småindustri i nära anslutning till bostäder. 
 
I det förslag till detaljplan som nu ställs ut så har ett område där enbart uthus och garage får 
utföras lagts till på fastigheten Ytterby 4:173. Syftet med detta är att minska risken för buller 
vid bostäderna. Verksamheten får enligt planbestämmelserna inte vara störande och Natur-
vårdverkets riktlinjer för buller ska följas. 
 
Nämnden framförde också (2009) att det ska säkerställas byggnationerna i anslutning till 
Alkärret inte ska påverka dess flora eller fauna. Som svar på detta har en dagvattenutredning 
genomförts under 2013. Enligt planhandlingarna kommer dagvattensituationen i området att 
kunna lösas och föroreningshalterna ligga under rekommenderade riktvärden. Något specifikt 
svar på hur Alkärrets flora eller fauna påverkas har inte lämnats.    
 

I utställningsförslaget till detaljplan angavs en planbestämmelse, m1, för externt 
industribuller som grundades på övergångsvägledning framtagen av Naturvårdsver-
ket i avvaktan på nya råd och riktlinjer för externt industribuller ska bli klara under 
2015. I det fall boende i närliggande fastigheter störs av externt industribuller från 
en verksamhet görs en anmälan till berörd tillsynsmyndighet. De i sin tur genomför 
en utredning där rådande riktvärden för externt industribuller är praxis. Riktvärdena 
gäller oavsett vad som står skrivet i detaljplanen. För externt industribuller anser 
kommunen därför att en planbestämmelse som fastställer rekommenderade riktvär-
den inte är nödvändig. Planbestämmelsen m1, föreslås därför utgå. 
 
Av utredningen ” PM - Förstudie av Resarö våtmark” utförd av WRS Uppsala AB, 
2010-03-01, framgår att det är önskvärt ur naturvårds- och reningssynpunkt att bi-
behålla normalvattennivån i våtmarken och möjligheter till nivåvariationer.  
 

U 17. Roslagsvatten AB: 
har följande att anföra. 
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Plankarta: Inget att anföra. 
Planbeskrivning: Inget att anföra. 
Genomförandebeskrivning: s.2 - under rubrik "Fastighetsrättsliga frågor" "Gemensamhets-
anläggning" första meningen i 1 :a stycket borde stå" En anläggning, t. ex. en väg eller VA-
ledningar, som flera fastigheter har behov av ... " 
Underrubriken "Gemensamhetsanläggning" borde ersättas med "Gemensamhetsanlägg-
ningar". På s. 4- under rubrik "Ekonomiska frågor" i tabellspalten "Vatten och spillvatten" 
3:e stycket "För specialfall där eget vatten kan användas ... " skall tas bort helt.  
Komma i tabellens underrubrik "Vatten och spillvatten" skall tas bort. 
 
AVFALL 
Vid eventuella förändringar av skolbyggnaden så bör avfallsutrymmen tas i stor beaktning. 
Ingen hämtning sker på skolgård eller ytor som människor är tänkta att vistas i. Backning är 
strängt förbjuden i närheten av skolor, dagis och vårdhem, därför måste vändytor finnas att 
tillgå för hämtningsfordonet. 
 

Föreslagna ändringar utförs enligt önskemål av genomförandebeskrivningen. 
Hämtning av avfall avses ske via transportväg med vändplan vid skolbyggnad. 
 

U 18. E.ON: 
Ingen erinran. 
 
U19. Stadsbyggnadsnämnden: 
Informationen noteras 

 
Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga 
 
U 20. Fastighetsägare till Ytterby 4:477:  
Ingen transportväg till Resarö skola över barnens tillgång till a. skogen b. pulkabacken  
c. skolavslutningsbacken. Använd vägen i detaljplaneförslaget som ska betjäna den nya be-
byggelsen bakom fritidslokalerna. 
Låt kapellet synas även i fortsättningen. Högst två våningar på hus i närheten. 
Trafiksäkerheten är mycket viktig fler människor, fler och fler bilar. T ex markerad övergång 
från parkeringsplats vid Resarövägen till den nya busshållplatsen vid Resarövägen. 
 

Angående kapellet och transportväg till Resarö skola se svar under U8, yttrande 
från Resarö plangrupp. 
 
Från parkeringsplatsen i planförslaget vid Resarövägen finns gångtunnel under Re-
sarövägen, där man kan ta sig till den nya busshållplatsen. 

 
U 21. Fastighetsägare till Ytterby 4:701:  
accepterar inte att mark avseende fastigheten Ytterby 4:701 tas i anspråk för att bli allmän 
plats (dvs breddning av befintlig väg-Överbyvägen). 
 
Vid möte på stadsbyggnadsförvaltningen i december 2013 framförde jag min oro och fick 
som muntligt besked att det inte berörde vår fastighet.  
 
Det har redan medfört stor påverkan på vårt boende och vår fastighets värde m.m att få denna 
nästan 800 kvm stora barackbyggnad 8 m ifrån vårt hus. Deras tomt framtill är liten och ska 
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rymma parkering för flera bilar. Det finns inte utrymme att ta mark från tomten framtill utan 
att det skulle betyda oerhörda inskränkningar både estetiskt (t ex. den befintliga häcken) samt 
olägenhet med tung trafik nära inpå mm. Betydande problem finns främst på våren med stora 
mängder vatten som inte rinner av från tomten och överfulla avloppsdiken. Det finns inte så 
mycket mer att begära av en fastighetsägare samt kommuninvånare som ni redan gjort. Kän-
ner mig oerhört besviken. 
 
l det stora hela tycker fastighetsägaren att detaljplanen är "luddigt" utformad och ger mer spe-
kulation än klarhet. Vad ska området bakom min fastighet bebyggas med och hur tätt inpå..? 
m.m. Hur tänker kommunen nu med utfartsförbud för fastigheter norr om Överbyvägen och 
för del av Resarövägen? 
 
Tråkigt att känna misstroende mot "sin egen" kommun, men det har varit många turer nu. Fas-
tighetsägaren är ytterligare förbryllad av att inte kallas samtidigt till information med fastig-
hetsägarna till Ytterby 4:411, när de påverkas så mycket- med tex frågeställning om att ta pri-
vat mark i anspråk. 
 

Vid stadsbyggnadsförvaltningens möte med fastighetsägare i början av december 
fanns ännu inte något utställningsförslag till detaljplan framtaget. Vid detta möte 
var de fastighetsägare som bor permanent i området inbjudna.  
 
Området bakom Ytterby 4:701 föreslås bebyggas med bostäder som kan vara små-
hus eller flerbostadshus. I planförslaget anges som planbestämmelse närmaste av-
stånd till fastighetsgräns för ny bebyggelse. Här anges 4 meter som närmaste av-
stånd till fastighetsgräns för byggnader. 
 
Utfartsförbud föreslås inte längs Överbyvägen vid Ytterby 4:701. 
Mötet med Ytterby 4:411 handlade om denna fastighet som är obebyggd till skill-
nad från Ytterby 4:701.  

 
U 22. Fastighetsägare till Ytterby 4:558:    
1.      Entrén till Resarö bör vara tilltalande och bygga på vårt skärgårdsperspektiv. 
2.     En trafiklösning med en rondell i korsningen är en mycket bra ide. Det kan utformas 

snyggt och ger självreglering av trafiken. Trafikljus däremot är inte ett bra alternativ 
som skapar mer kö och stopp. 

3. Den avsmalnande midjan på Överbyvägen i höjd med ICA är inte bra. Det bidrar bara 
till sämre trafikflöde. Hellre "gupp" eller tydlig 30- skyltning. 

4.  Busshållplatsen ska ligga kvar öster om ICA och grönområdet där ska behållas. Det ger 
en mer tilltalande entré till Resarö och minskar antalet gator som måste korsas för att 
gå på/av bussen. Flest resenärer kommer från norr om Överbyvägen/Ytterbyvägen. 

5.  Höjden på fastigheten 4:174 är satt till 12 m. Det kan bli för högt och dominerande mot 
det fina kapellet. 

6.   Förslaget med en väg söder om skolbyggnaderna är inte bra, eftersom det skär igenom 
skolbarnens lekområde upp mot skogen. Ökar risken för olyckor. 

 
    Angående entrén till Resarö se under rubriken ”Trafik” i planbeskrivningen. 
 

Angående trafiklösning se även svar under U10, yttrande från Resarö vägförening. 
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Trafikljus och hastighetsnedsättande åtgärder regleras inte i en detaljplan. Närmare 
utformning och placering av busshållplatser sker vid detaljprojekteringen. 
 
Angående kapellet se svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 
Angående transportväg till Resarö skola se svar under U8, yttrande från Resarö 
plangrupp. 

                 
U 23. Fastighetsägare till Ytterby 4:188: 
Vi motsätter oss att fastighet 4:181 far en byggrätt på 20% av tomtarealen, då en sådan omfat-
tande byggnation kommer att påverka vår och närliggande fastighet negativt. Vi får en för-
sämrad ljusinstrålning, ökad insyn och det kommer att minska värdet på vår och närliggande 
fastighet. 
Vi motsätter oss att höjden på byggnationen på fastighet 4: 181 får uppgå till 9,5 m från me-
delmarknivå. Det kommer också att påverka vår och närliggande fastighet negativt. Maxhöj-
den om 6.5 m från medelmarknivå bör gälla även för denna fastighet. Därmed uppnås en 
överensstämmelse/ökad harmonisering med den övriga bebyggelsen inom Resarö enligt pla-
nens inriktning, citat "nya byggnader ska kunna infogas i den befintliga miljön med tillbörlig 
hänsyn tagen till denna". 
Markanvändningen bör prickas 10 m istället för angivna 4 m för fastigheten 4:181. angrän-
sande mot 4:730 och 4: 188. 
Vi motsätter att ändamålet BCD för fastigheterna 4: 181 och 4:767. Detta är ett för vitt defi-
nierat ändamål som ger en omotiverad stor frihet för fastighetsägaren och därmed oklara 
konsekvenser, som t.ex . störningsrisker. Ändamålet bör begränsas till Bostäder och Äldrebo-
ende. 
Vi begär att servitutet som föreligger vår tomt dödas med hänvisning till det ändrade ända-
målet/bebyggelse som den nu härskande fastighet 4:181 (nyligen inköpt av Staden) avses att 
få med den nya Detaljplaneförslaget. 

 
För fastigheten Ytterby 4:181 innebär planbestämmelsen, e5, att 20% av fastig-
heten får bebyggas, en byggrätt om högst ca 730 kvm. Fastighetens areal är ca 3650 
kvm. Marken sluttar ca 9 m ner mot Lillvägen, vilket gör att en byggnad på fastig-
heten högst troligt kommer att behöva bestå av byggnadskroppar på olika markni-
våer och därmed inte upplevas som en byggnad.  
 
Nockhöjden 9,5 meter möjliggör två våningar. Våningsantal behöver därför inte 
anges som planbestämmelse. I planförslaget anges högsta nockhöjden 9, 5 m från 
medelmarknivån för flertalet fastigheter. I samrådsförslaget angavs högsta bygg-
nadshöjd 6,5 m. Byggnadshöjden räknas upp till skärningen mellan fasadplanet och 
ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Nock-
höjd är den högsta delen på byggnadens takkonstruktion. Förenklat kan sägas att  
byggnadshöjden 6,5 m ungefär motsvarar nockhöjden 9,5 m. 
 
Bredden på prickmarksområdet, där byggnad inte får uppföras är 4 m i gränsen 
mot grannfastigheter för hela fastigheten Ytterby 4:181. På övriga fastigheter inom 
planområdet får komplementbyggnader uppföras närmare, dvs 2 m från fastighets-
gräns mot granne. 
 
För fastigheten Ytterby 4:181 ges i planförslaget möjlighet även till annan markan-
vändning än bostäder, som centrum- och vårdverksamhet. Syftet med planen är att 
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möjliggöra olika användningar av marken inom planområdet med hänsyn till att en 
detaljplan gäller för flera år framåt i tiden. Markanvändningen D, för vårdverk-
samhet anges därför i planförslaget. I planbeskrivningen kompletteras att med vård 
avses t ex äldrevård, barnavård samt vårdboende.  
 
Vid ändrad markanvändning, så kan servitutet omprövas om det är skäligt. Möjlig-
het finns även att anordna utfart mot Lillvägen för fastigheten Ytterby 4:181. 
 

U 24. Fastighetsägare till Ytterby 4:411: 
Breddning av Överbvvägen 
Detaljplaneförslaget i sin nuvarande form innebär att ytterligare en del av vår fastighet tas i 
anspråk, vilket också skedde i samband med att cykel- och gångbanan anlades. Vi anser att vi 
bör få ersättning för den mark som har tagits och som kommer att tas i anspråk för vägbyg-
gandet. Inte nog med att trafiken ständigt ökar, nu ska vägen breddas igen och dessutom är 
en stor del av vår tomt på båda sidor av Överbyvägen tagen i anspråk av el- och telefonled-
ningar samt vatten- och avloppsrör. Den ökade trafiken innebär också mer utsläpp av avga-
ser och högre ljudnivåer från alla bilar och bussar som far förbi hastighetsbegränsningen på 
30 km/tim som gäller förbi förskolorna borde gälla hela "Resarö mitt". 
 
Släntservitut 
I genomförandebeskrivningen nämns möjlighet att bilda släntservitut på del av vår tomt (på 
plankartan angiven med "z"). Vi förutsätter att detta ej längre är aktuellt, då cykelbanan re-
dan är anlagd. 
 
Utfarter på Överbvvägen 
I Samrådsredogörelsen står "Utfart får enligt planförslaget för fastigheten Ytterby 4:711 ske 
på både södra och norra sidan av Överbyvägen”. Vi utgår ifrån att detta är en felskrivning 
och att det ska vara Ytterby 4:411. Vi önskar en skriftlig bekräftelse på detta samt beträffande 
släntservitut. 
 
Bebyggelse 
Den planerade bebyggelsen på del av Ytterby 4:289 och 4:294 ligger ovanför vår fastighet sö-
der om Överbyvägen. Av planförslaget framgår inte hur nära de planerade husen kommer att 
ligga bergsluttningen. Om vi vill bebygga vår fastighet är det inte önskvärt att husen ligger för 
nära och inte blir flerbostadshus. Vi förutsätter att vi som grannar får möjlighet att lämna syn-
punkter innan beslut fattas om hustyp och placering av husen. Blir det hyreslägenheter om 
kommunens mark bebyggs? 
 
Dagvatten 
Vid byggandet av cykelbanan fördes allt regnvatten från norra sidan av Överbyvägen över till 
den södra sidan genom stora rör. Diket på södra sidan av vägen togs dessutom bort. Nu sam-
las allt vatten på fastigheterna söder om Överbyvägen… Redan vid samrådet 2009 påpekade 
vi att problemet med all sannolikhet skulle förvärras genom att föra över vatten från norra 
sidan.  
 
l genomförandebeskrivningen står bl.a. att dagvattenutredningen visar att området som kom-
mer att byggas ut nordväst om skolan kan ledas till Resarö våtmark. Ska alltså dagvattnet le-
das till Resarö våtmark som redan nu översvämmas och breder ut sig på vår tomt?  Mer dag-
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vatten kommer det också att bli då träd måste fällas för nya bebyggelsen. Som vi nämnt tidi-
gare odlades på tomten på södra sidan och även av grannen (Ytterby 4:601), mark som nu står 
under vatten.  
 
Det rör som ledde dagvattnet från skolområdet utmynnade i diket som då fanns längs Överby-
vägen. Hur fungerar dagvattnet här, leds det fortfarande ner mot Överbyvägen?  
Eftersom avrinningen mot Ytterbyhållet och Kodjupet inte fungerar och inte dikena mot 
Överby så rinner allt vatten mot Resarö våtmark (bl a vår fastighet) där det blir stillastående. 
Vår fastighet söder om Överbyvägen har aldrig varit så blöt och underminerad. Överbyvägen 
påverkas också av dessa förhållanden. Vibrationerna i vägen känns när SL- bussarna passerar. 
Något måste göras så att vattnet kan ledas bort. 
 
l Planbeskrivningen läser vi under Dagvatten: Planområdet breder ut sig i sidled västerut, då 
Överbyvägen ingår i planen, och får då ett stort upptagningsområde av dagvatten. Planområ-
det har fyra recipienter, två våtmarker och två vattenförekomster. Idag rinner det mesta av 
dagvattnet via dikessystem till antingen Resarö våtmark och Överbyfjärden eller till Kodjupet. 
 
Enligt dagvattenutredningen kommer delar av planområdet att ha oförändrade flöden medan 
de delar där det föreslås nya bostäder kommer att få ökade flöden. En viss ökning av förore-
ningar kommer även att ske. Utredningen visar att två naturliga våtmarker redan idag fungerar  
som reningsanläggningar  i området innan vattnet rinner vidare till recipient. Vad menas med 
att vattnet rinner vidare, då någon avrinning ej sker mot Överbyhållet? 
 
Vi kan inte acceptera att kommunen leder allt dagvatten till del av vår fastighet. Det har tydli-
gen skett under ett antal år efter vad som framkommer av dagvattenutredningen. Vi menar att 
kommunen är ansvarig för försämringen och att det nya detaljplaneförslaget kommer att för-
värra situationen om inget görs. Vi bör få ersättning för att vår fastighet har blivit upptag-
ningsområde för dagvatten men hoppas att Vaxholms kommun kommer att åtgärda missför-
hållandena snarast. 
 
Tomtstorlek 
Den fördjupade översiktsplanen för Resarö, antagen i september 1993,har som övergripande 
målsättning att en god boendemiljö ska skapas med bibehållande av ursprunglig bebyggelse-
miljö och känsla av skärgårdsö. Känslan av skärgårdsmiljö kan inte infinna sig när man ser 
planerna på att bygga radhus, småhus och flerbostadshus på grönområdena väster om sko-
lan. Den känslan får man heller inte när man kommer på Resarövägen och kör förbi bebyggel-
sen på höger sida vid Storäng och Lilläng och sedan vid infarten till "Resarö Mitt" samt vid 
början av Ytterbyvägen.  
 
Med tanke på ovanstående vill vi kunna dela vår fastighet i tre delar, två på norra sidan och en 
på södra sidan av Överbyvägen. l vår närhet finns många fastigheter med mindre yta än 1500 
kvm t.ex  Krokvägen 2-1178 kvm; Krokvägen 5 -1194 kvm; Krokvägen 14B-792 kvm; Väs-
terskogsvägen 3-1239 kvm. l planbeskrivningen sid 9 kan man också läsa "Bostadsbebyggel-
sen inom samhället karakteriseras av mindre tomter med varierad placering och utformning 
av bostadshus." 
 

Väghållare för Överbyvägen är idag Trafikverket. I samband med att aktuellt för-
slag till detaljplan vinner laga kraft avses kommunen ta över huvudmannaskapet.  
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Vägmarken för Överbyvägen är sedan tidigare upplåten som allmän väg genom 
vägrätt med staten (trafikverket) som väghållare. Delar av fastigheter längs Överby-
vägen nyttjas redan idag genom vägrätt för allmän väg bl a fastigheten Ytterby 
4:411. Områdena som utlagts som allmän plats, L-väg, i planförslaget kommer ge-
nom lantmäteriförrättning att överföras till kommunen. Ersättningen för vägmarken 
för de fastigheter som berörs bestäms i samband med lantmäteriförrättning. 
 
Hastighet på Överbyvägen regleras inte i detaljplan. Det kommer att studeras i den 
kommande projekteringen av Överbyvägen. 
 
Fastighetsbeteckningen för fastigheten Ytterby 4:411 angavs felaktigt som 4:711 i 
samrådsredogörelsen.  
 
Släntservitut som anges som z-område norr om Överbyvägen i planförslaget kom-
mer att tas bort vad gäller fastigheterna Ytterby 4:411 och 4:434. 
 
Dagvattenutredningen utförd av Sweco Environment AB redovisar avrinningen 
av dagvatten dvs ytligt avrinnande regnvatten, smältvatten och tillfälligt framträng-
ande grundvatten på marken. Dagvattnet redovisas för olika avrinningsområden 
vars indelning beror av markens terrängförhållanden och lutningar. På karta över 
avrinningsområden och flödesvägar framgår avrinningen. Enligt dagvattenutred-
ningen redovisas oförändrade förhållanden för flertalet av de olika avrinningsområ-
dena indelade i delområden. Från det område väster om skolan där nya bostäder fö-
reslås avrinner dagvattnet västerut till Resarö våtmark vilket framgår av karta i dag-
vattenutredningen för delområde 6. Planbeskrivningen kompletteras med karta över 
avrinningsområden och flödesvägar inom planområdet (bilaga 2 i dagvattenutred-
ningen).  
 
För Resarö våtmark finns särskild utredning ” PM förstudie av Resarö våtmark” 
utförd av WRS (Water Revival Systems) 2010-03-01. Resarö våtmark ligger enligt 
denna utredning väster om planområdet dvs utanför planområdet. Fastigheterna sö-
der om Överbyvägen som Ytterby 4:411 ligger därmed inte inom våtmarken som är 
upptagningsområde för dagvatten. 
 
Tillrinning av dagvatten till Resarö våtmark som är lågpunkt inom området sker via 
dike utmed Överbyvägen. I dagvattenutredningen anges att det är ett stort problem 
med dåligt skötta diken, trummor och brunnar i området vilket gör att dagvatten-
hanteringen inte fungerar tillfredsställande. Det behöver ske en årligt återkom-
mande skötsel av trummor, brunnar och diken för att översvämningar inte ska ske. 
Skötselprogram avses därför tas fram och tas i bruk för diken, brunnar och trummor 
längs Överbyvägen.  
 
Vattennivån i Resarö våtmark och även i diket utmed Överbyvägen styrs enligt ut-
redningen av WRS av förhållandena vid utloppspunkten, där stigen från Killinge-
skogen korsar diket som går i öst-västlig riktning genom våtmarken. Fastigheten 
Ytterby 2:7 där denna utloppspunkt ligger är inte i kommunens ägo. Kontakt avses 
tas med denna fastighetsägare för möjliga åtgärder i utloppspunkten.  
 
Avrinning av dagvatten från skolområdet sker enligt dagvattenutredningen till 
Överbyvägen även idag men även till Resarö våtmark. Avrinning från delar av 
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skolområdet sker även till Resarövägen och Ytterbyvägen. Se karta över avrin-
ningsområden och flödesvägar i planbeskrivningen. 
 
Den norra delen av fastigheten Ytterby 4:411 som ligger norr om Överbyvägen be-
står av ca 2792 kvm. Grannfastigheter med mindre yta än 1500 kvm har fastighets-
bildats innan programmet för norra Resarö togs fram (2002). Att dela denna del av 
fastigheten Ytterby 4:411 bedöms inte lämpligt med hänsyn till att mindre tomtstor-
lek än 1500 kvm inte medgivits efter programmet för Norra Resarö.   
 
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse 
inom det område som föreslås för bostäder väster om skolan. Området bakom Yt-
terby 4:411 som föreslås bebyggas med bostäder kan vara småhus eller flerbostads-
hus. Planförslaget möjliggör bebyggelse i området men närmare utformning och 
placering av bebyggelsen bestäms i samband med ansökan om bygglov. Prövning 
av bygglovansökan sker i enlighet med planbestämmelserna i lagakraftvunnen de-
taljplan. Enligt plan- och bygglagen så ska berörda ges tillfälle att yttra sig om 
bygglovansökan innebär avvikelse från detaljplan. I planförslaget anges som plan-
bestämmelse bl a närmaste avstånd till fastighetsgräns för ny bebyggelse. Här anges 
4 meter som närmaste avstånd till fastighetsgräns för byggnader.  
 
Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp.  
 

U 25. Fastighetsägare till Ytterby 4:730: 
Fastigheten 4:181 ingick inte i samrådsförslaget 2009-05-18 till 08-07. Förändringen kan 
inte anses vara av mindre karaktär för det planerade området och ett nytt samråd bör 
därför hållas. Vidare saknas illustrationer för planen i planhandlingarna. Det finns nu risk 
för överklaganden av detaljplanen framöver. Vi har följande synpunkter och förslag: 
1. Fastigheten 4:181 har ett servitut för väg och infart från Krokvägen. Det är idag 
två hushåll som har rätt till detta servitut och det bör förbli så, vägen lämpar sig 
inte för mer trafik. Detaljplanen bör redogöra för hur detta skall lösas. 
2. Markanvändningen för norra delen av fastigheten 4:181 bör ändras, för att 
användas till bostäder i enbostadshus [B, e1 , fril, f1]. Södra delen av fastigheten 
kan styckas av med åtkomst från Lillvägen. Bilaga lämnas. 
 
3. Man talar i planen om småskalighet och byggnation som skall anpassas till 
Resarös lantliga och lummiga miljö ("nya byggnader ska kunna infogas i den 
befintliga miljön med tillbörlig hänsyn tagen till denna'), och att byggnation skall 
ske i form av mindre flerbostadshus (flerbostadsvillor). För fastigheten 4:181 och 
4:767, som är kommunens egen mark, finns ingen begränsning i volymen annat 
än max 20% av fastigheten yta, och 9,5m till nock. Genom detta medger 
detaljplanen att en mycket stor sammanhängande volym kan komma att byggas, 
vilket talar emot beskrivningen i planen. Jag föreslår att man i detaljplanen 
begränsar markanvändningen per huskropp likt [e3 alternativt e4] för att 
säkerställa att detta uppfylls alternativt bör detaljplanen begränsa detta att endast 
gälla längs Lillvägen.  
4. Gällande användning av mark i planen bör det enligt Boverket preciseras vilken 
typ av vård man avser att planen skall innehålla för de fastigheter där vård 
föreslås. T.ex. barnavård, äldrevård etc. för att tydliggöra syftet med planen och 
kunna hantera eventuella störningsrisker. Vård av lättare karaktär, som 
tandläkare, kiropraktor etc ingår normalt under användningsområdet centrum 
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och handel. 
5. Markanvändningen bör prickas 10 m istället för angivna 4 m för fastigheten 
4:181, angränsande mot 4:730 och 4:188. 
6. l planbeskrivningen anges att huvudbyggnader kan uppföras i två våningar, då 
nockhöjden är 9,5 m. Detta framgår inte i utformningen i detaljplanen, f1. 
 

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn 
och påverkan. Samråd kan leda till betydande förändringar av ett planförslag. De 
bestämmelser som reglerar den fortsatta planprocessen ska se till att det även under 
denna finns möjligheter till insyn och påverkan som vid utställningen av planförsla-
get. I plan- och bygglagen anges att om planförslaget ändras väsentligt efter utställ-
ningen ska ny utställning ske. Någon motsvarande bestämmelse finns inte om nytt 
samråd.  
 
Möjlighet finns även att anordna utfart mot Lillvägen för fastigheten Ytterby 4:181. 
På plankartan anges g, marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning, 
för tillfart till fastigheterna Ytterby 4:298 och 4:181. I planbeskrivningen anges att 
tillfart till fastigheterna Ytterby 4:181 och 4:767 avses ske från Lillvägen och Krok-
vägen. Vid ändrad markanvändning, så kan servitutet omprövas om det är skäligt, 
vad gäller infarten från Krokvägen via Ytterby 4:188.  
 
För fastigheten Ytterby 4:181 ges i planförslaget möjlighet även till annan markan-
vändning än bostäder som centrum- och vårdverksamhet. Syftet med planen är att 
möjliggöra olika användningar av marken inom planområdet med hänsyn till att en 
detaljplan gäller för flera år framåt i tiden.  
 
Angående markanvändningen, D, vård se svar under U 23, yttrande från fastig-
hetsägare till Ytterby 4:188. 
 
Angående byggrätt för Ytterby 4:181 se svar under U 23, yttrande från fastighets-
ägare till Ytterby 4:188. 
 
Angående prickmark se svar under U 23, yttrande från fastighetsägare till Ytterby 
4:188. 
 
Angående nockhöjd och två våningar se svar under U 23, yttrande från fastighets-
ägare till Ytterby 4:188. 
 

U26 Fastighetsägare till Ytterby 4:173  - Hultberg handelsbolag 
Idag bedrivs det verksamhet på Fastigheten dvs Ytterby 4:173, genom företaget Propeller-
tjänst Resarö Aktiebolag. Verksamheten som funnits på platsen under 20 års tid består huvud-
sakligen av entreprenadverksamhet inom anläggningsbranschen, trädgårdsskötsel, snöröjning, 
sandning samt reparation av arbetsmaskiner och båtar. Propellerservice sysselsätter utöver 
ägarna idag fem personer som är heltidsanställda, en person som är halvtidsanställd och fem 
personer som är timanställda vid behov. 
 
Av Vaxholms stad upprättade måldokumentet "Ramärende för Vaxholms stad 2014- 2016" 
("Måldokumentet") framgår att viktigt är att Vaxholms stad ska erbjuda ett bra företagsklimat 
för att på så vis möjliggöra för fler hållbart lönsamma företag som sysselsätter fler invånare. 
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Planförslaget medför i delar negativ inverkan på den verksamhet som bedrivs på Fastigheten 
och går även mot vad som anförts i Måldokumentet i planbeskrivningen på s.4. I det följande 
anges närmare vilka delar av planförslaget som inte kan accepteras i sin nuvarande utform-
ning. 
 
På sidan 8 i planbeskrivningen anges att det kan finnas markföroreningar på Fastigheten och 
att det i samband med eventuellt ändrad markanvändning ska genomföras en markundersök-
ning. Inledningsvis får det framhållas att det inte finns grund för påståendet om befarade 
markföroreningar på Fastigheten och att bestämmelsen inte kan anses ha utformats tillräckligt 
tydligt. Det går inte att uttyda om beslutet avser hela Fastigheten eller bara området norr om 
Överbyvägen. Det går heller inte att utläsa vem som ska ansvara för kostnaderna för utred-
ningen. Hultberg motsätter sig att markundersökning över huvud taget kan aktualiseras. 
 
Av detaljplanen samt s 12 i planbeskrivningen, framgår att del av Fastigheten norr om Över-
byvägen föreslås ändras till allmän plats. Hultberg motsätter sig att någon del av Fastigheten 
tas i anspråk av Vaxholms stad. Området är mycket viktigt för den verksamhet som bedrivs 
och används bland annat som upplagsplats för grus och sand. Motivering saknas varför områ-
det ska ändras till allmän plats. Ett ianspråktagande av Fastigheten skulle riskera verksamhet-
ens fortlevnad då resterande del av Fastigheten ensam är för liten för den verksamhet som be-
drivs. 
 
Av planförslaget framgår att Fastigheten benämns som "småindustri och centrum" samt att 
"störningsskydd" ska gälla för verksamheten. En förutsättning för att bestämmelser gällande 
störningar ska få användas i en detaljplan är att det finns särskilda skäl. Sådana skäl har inte 
presenterats av Vaxholms stad. Att använda denna typ av bestämmelser för att lösa eller före-
bygga konflikter mellan boende och en utövare av störande verksamhet är inte i enlighet med 
lagens avsikt. Hultberg bestrider att särskilda skäl som är ett krav vid denna typ av bestäm-
melse existerar i förevarande fall. 
 
Vaxholms stad har vidare hänvisat till de icke antagna rekommendationer som Naturvårdsver-
ket har angivit i sin övergångsväg ledning för externt industribuller. Hultberg motsätter sig 
att de av Vaxholms stad föreslagna utomhusriktvärdena kan anses rimliga för verksamheten 
som till stor del utgörs av snöskottning och sandning. Denna verksamhet måste kunna utföras 
nattetid till undvikande av att ordinarie trafik störs. Detta medför att maskiner kommer att be-
höva startas och köras från och till platsen under kvälls- och nattetid vilket oundvikligen orsa-
kar visst buller. Detta är något som detaljplanen med därtill hörande handlingar måste ta hän-
syn till. 
 
Under alla omständigheter är de riktlinjer som angivits i infrastrukturpropositionen 
1996/1997:53 de krav som maximalt ska ställas avseende buller från Fastighetens verksamhet. 
Högre krav ska enligt infrastrukturpropositionen inte ställas än "30 dBA ekvivalentnivå (den 
genomsnittliga nivån) inomhus, 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid, 55 dBA ekvivalentnivå 
utomhus vid fasad samt 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad'. Det är inte 
rimligt att ljudnivån från verksamheten på Fastigheten begränsas så till den grad att verksam-
heten kan tvingas läggas ner.  
 
Avslutningsvis är bestämmelsen som den är utformad för otydligt utformad. Det framkommer 
inte av planförslaget var eller hur bullret ska mätas. Vidare framgår inte vad som gäller om 
Naturvårdsverkets riktvärden skulle komma att ändras i den slutliga vägledningen. 
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Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382 

 
Sammanfattningsvis innebär förslaget till detaljplan att den verksamhet som bedrivs på Fas-
tigheten, genom de bestämmelser som föreslås, kan komma att tvingas lägga ner. Bestämmel-
ser, som medför att en enskild Fastighet med tillhörande verksamhet påverkas menligt, utan 
att bestämmelserna har motiverats på ett tillfredsställande sätt, kan vare sig ses som skäliga 
eller proportionella. Bestämmelserna måste revideras i de delar som lyfts fram, så att verk-
samheten som idag bedrivs på Fastigheten ges en möjlighet att fortsätta att existera. 
 

I planen föreslås inte någon planbestämmelse angående markföroreningar däre-
mot anges som upplysning i planbeskrivningen på s.8 att markförorening kan finnas 
på fastigheten med verksamheten Resarö Propellertjänst. I aktuellt planförslag 
anges som markanvändning JC, småindustri och centrumverksamhet. Vid ändring 
av markanvändning från småindustri till centrumverksamhet kan behov finnas av  
markundersökning för att utreda eventuella markföroreningar på fastigheten.  
Ansvaret för att åtgärda eventuella markföroreningar åvilar den som förorenat mar-
ken i första hand. Om det inte går att knyta någon till markföroreningarna så kan 
ansvaret falla på fastighetsägaren.  
 
Den del av fastigheten som ligger norr om Överbyvägen föreslås i planen som all-
män plats, L-VÄG (lokalväg) med hänsyn till befintlig gång- och cykelväg på 
denna sida av vägen. Det är olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt att ha in- och ut-
farter över Överbyvägen i detta läge. Marken kan även behöva tas i anspråk för 
busshållplats, om timglashållplats inte väljs, med hänsyn till det begränsade utrym-
met för Överbyvägen mellan livsmedelsbutiken och fastigheten Ytterby 4:172.  
 
I utställningsförslaget till detaljplan angavs som planbestämmelse, m1, verksam-
heten får inte vara störande eller utgöra risk för omgivningen. Ekvivalent och maxi-
mal ljudnivå får inte överstiga utomhusriktvärden för externt industribuller vid 
fastighetsgräns. Det innebär här att externt industribuller inte får överskridas vid 
fastighetsgränsen. De riktvärden som anges i planförslaget för externt industribuller 
innebär inte högre krav utan normala krav på buller från verksamheter. Riktvärdena 
är ett stöd i den bedömning som en tillsynsmyndighet gör i varje enskilt fall.   
  
I det fall boende i närliggande fastigheter störs av externt industribuller från verk-
samheten görs en anmälan till berörd tillsynsmyndighet. De i sin tur genomför en 
utredning där rådande riktvärden för externt industribuller är praxis. Riktvärdena 
gäller oavsett vad som står skrivet i detaljplanen. För externt industribuller anser 
stadsbyggnadsförvaltningen därför att en planbestämmelse som fastställer rekom-
menderade riktvärden inte är nödvändig. Planbestämmelsen m1, verksamheten får 
inte vara störande eller utgöra risk för omgivningen, utgår därför på plankartan. 
 
De riktlinjer som anges i infrastrukturpropositionen 1996/1997:53 gäller för trafik-
buller, inte buller från störande verksamheter. Trafikbuller som uppstår på industri-
tomten betraktas som industribuller. För trafik utanför verksamhetstomten som 
transporter till och från betraktas normalt som trafikbuller.  
 
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (MB) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 
och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för männi-
skors hälsa eller miljön (försiktighetsprincipen).  
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Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382 

 
 
 Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 

 
U 27. Fastighetsägare till Ytterby 4:136 
U 28. Fastighetsägare till Ytterby 4:159  
U 29. Fastighetsägare till Ytterby 4:751 
U 30. Fastighetsägare till Engarn 1:8 
U 31. Fastighetsägare till Överby 4:172  
U 32. Fastighetsägare till Ytterby 4:19 
U 33. Fastighetsägare till Ytterby 4:57 
U 34. Fastighetsägare till Ytterby 4:433 och 4:514 
U 35. Fastighetsägare till Ytterby 4:575 
U 36. Fastighetsägare till Ytterby 4:590 
U 37. Fastighetsägare till Ytterby 4:47 
U 38. Fastighetsägare till Överby 1:113 
U 39. Fastighetsägare till Ytterby 4:429 
U 40. Fastighetsägare till Överby 29:74 
U 41. Fastighetsägare till Ytterby 4:853 
U 42. Fastighetsägare till Ytterby 4:237 
U 43. Fastighetsägare till Ytterby 4:539 
U 44. Fastighetsägare till Ytterby 4:480 
U 45. Fastighetsägare till Ytterby 4:589 
U 46. Fastighetsägare till Ytterby 4:489 
U 47. Fastighetsägare till Ytterby 4:388- 2 st 
U 48. Fastighetsägare till Ytterby 4:329 
U 49. Fastighetsägare till Ytterby 4:763 
U 50. Fastighetsägare till Ytterby 4:452 
U 51. Fastighetsägare till Ytterby 4:137 
U 52. Fastighetsägare till Ytterby 4:541  
U 53. Fastighetsägare till Överby 29:51  
U 54. Fastighetsägare till Överby 6:31 
U 55. Fastighetsägare till Överby 1:190 
U 56. Fastighetsägare till Överby 2:101  
U 57. Fastighetsägare till Överby 16:2 
U 58. Fastighetsägare till Överby 4:129, 139 
U 59. Fastighetsägare till Engarn 1:14, föreningen Engarn 
U 60. Fastighetsägare till Överby 29:54 
U 61. Fastighetsägare till Överby 29:40 och 29:49 
U 62. Fastighetsägare till Överby 1:13 
U 63. Fastighetsägare till Överby 1:129 
U 64. Fastighetsägare till Överby 29:17 
U 65. Fastighetsägare till Överby 6:23 
U 66. Fastighetsägare till Ytterby 4:157 
U 67. Fastighetsägare till Överby 6:15 
U 68. Fastighetsägare till Ytterby 4:852 
U 69. Fastighetsägare till Överby 1:36 
U 70. Fastighetsägare till Överby 1:198 
U 71. Fastighetsägare till Ytterby 4:829 
U 74. Fastighetsägare till Överby 28:1 och Ytterby 4:216 
U 75. Fastighetsägare till Ytterby 4:83 
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Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382 

 
U 76. Fastighetsägare till Ytterby 4:670 
U 77. Fastighetsägare till Ytterby 4:183 
U 78. Fastighetsägare till Ytterby 4:60 
U 79. Fastighetsägare till Ytterby 4:58 
U 80. Fastighetsägare till Ytterby 4:497 
U 81. Fastighetsägare till Ytterby 4:637 
U 82. Fastighetsägare till Ytterby 4:796 
U 83. Fastighetsägare till Överby 6:27 
U 84. Fastighetsägare till Ytterby 4:251 
U 85. Fastighetsägare till Överby 1:133 
U 86. Fastighetsägare till Ytterby 4:520 
U 87. Fastighetsägare till Ytterby 4:258 
U 88. Fastighetsägare till Ytterby 4:276 
U 89. Fastighetsägare till Överby 1:173 
U 90. Fastighetsägare till Ytterby 4:848 
U 91. Fastighetsägare till Ytterby 4:141 
U 92. Fastighetsägare till Överby 6:44 
U 93. Fastighetsägare till Ytterby 4:30, 4:522 och 4:723 
U 94. Fastighetsägare till Överby 19:2 
U 95. Fastighetsägare till Ytterby 4:186 
U 96. Fastighetsägare till Ytterby 4:547 
U 97. Fastighetsägare till Överby 23:1 
U 98. Fastighetsägare till Överby 1:194 
U 99. Fastighetsägare till Överby 25:1  
U 100. Fastighetsägare till Ytterby 4:59  
U 101. Fastighetsägare till Ytterby 6:17 
U 102. Fastighetsägare till Överby 21:2 

 
Jag/vi ställer oss bakom skrivelsen från Resarö plangrupp betr de framförda synpunkterna 
och de framförda förslagen på förbättringar ang detaljplan 382. Jag/vi vill även få en skriftlig 
återkoppling skickad till mig/oss betr hur mina synpunkter har påverkat den framtida planen 
för Resarö Mitt. 
 

Se under U 8, angående Resarö plangrupps yttrande och stadsbyggnadsförvaltning-
ens kommentarer till detta yttrande.  
 
Inför antagande av detaljplanen för Resarö mitt, Dp 382, kommer underrättelse att 
ske till fastighetsägare som yttrat sig under utställningstiden. Av underrättelsen 
kommer eventuella ändringar av planförslaget efter utställningen att framgå och var 
utställningsutlåtandet finns tillgängligt. I utställningsutlåtandet sammanställs samt-
liga inkomna yttranden under utställningstiden och besvaras av stadsbyggnadsför-
valtningen. Av utlåtandet framgår även eventuella ändringar av planförslaget efter 
utställningen. 
 
Enligt plan- och bygglagen så ska återkoppling på inkomna synpunkter under 
utställningstiden av en detaljplan ske i ett utlåtande. I utlåtandet sammanställs och 
besvaras inkomna synpunkter. Här anges även eventuella ändringar av planförsla-
get efter utställningen med anledning av inkomna synpunkter. 
 

455



VAXHOLMS 
STAD 

 

s. 34(47)
 
Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382 

 
Synpunkter på planförslaget ska senast under utställningstiden ha inkommit till 
stadsbyggnadsförvaltningen, vilket framgår av utskickat brev med information om 
utställning. Synpunkter ska framföras skriftligt och kan skickas per post eller email. 
Utställningstiden för planförslaget var mellan 3 mars t o m 31 mars 2014.  
Den som inte senast under utställningstiden inkommit med synpunkter på planför-
slaget kan förlora rätten att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Flera 
yttranden inkom efter utställningstiden. 
 

U 32. Fastighetsägare till Ytterby 4:19 
Synpunkter på utställningsförslagets trafiklösning. En rondell är inte genomtänkt inte heller 
busshållplatserna. Busshållplatserna kommer att medföra en större trafik på omkringliggande 
vägnät (smitvägar). Småindustritomten har legat där så pass lång tid. Innan affären, kyrkan 
och skolan var påtänkta. Någon ytterligare förtätning av Resarö mitt är ej acceptabelt. Resarö 
mitt är så pass ansträngt av trafik. 
Avloppet på Resarö är gammalt och nergånget. Problem har varit sedan 1975. Det är mycket 
dålig kapacitet och är i mycket dålig kondition och därför ska ej nya anslutningar medges på 
det befintliga nätet. Då det dagligen breddas och innerskärgården blir övergödd. Kraftfulla åt-
gärder måste vidtas för att fler anslutningar ska kunna göras. 
  

Se svar under U 8 och U 10, yttrande från Resarö plangrupp respektive Resarö väg-
förening. 

 
U 47. Fastighetsägare till Ytterby 4:388:  
Jag/vi ställer oss bakom skrivelsen från Resarö plangrupp betr de framförda 
synpunkterna och de framförda förslagen på förbättringar ang detaljplan 382. 
Jag/vi vill även få en skriftlig återkoppling skickad till mig/oss betr hur mina synpunkter har 
påverkat den framtida planen får Resarö Mitt.  
 
PS Jag skulle bli så glad om ni sparade de fina tallarna vid kapellet och de gamla äppelträ-
den på gräsplätten som bussen i nuläget kör runt. 
 
PS I work in Solna and many work collegues think I am crazy for living “so far out” in 
Vaxholm/ Resarö. I know better though- This is a wonderful place with wonderful nature and 
green and pleasant. Please conserve the character of Resarö and its center. Why would my 
family and I live in Vaxholm/ Resarö if it ends up looking like just another suburb, like Täby? 
Please pay special attention to the well-intentioned and considered comments that we have 
made. We all only get one chance at this, it would be a shame if the archipelago feel of 
Resarö; disappears forever. 
 

På fastigheten Ytterby 4:175 med kapellet föreslås inte några förändringar. Fastig-
hetsägaren ansvarar för eventuella förändringar. Den vegetation och träd som finns 
där kommer att vara kvar som t ex tallarna där. Äppelträden vid gräsplätten ligger 
inom det område som föreslås som del av butikstomten där parkering illustreras. 
Möjligheterna att spara de gamla äppelträden här bedöms som goda. 
 
Se under U 8 angående Resarö plangrupps yttrande och stadsbyggnadsförvaltning-
ens kommentarer till detta yttrande.  
 
Se även svar ovan under U 27, fastighetsägare till Ytterby 4:136 :m fl. 
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Utlåtande efter utställning för förslag till detaljplan för del av Ytterby 4:686 m fl 
(Resarö mitt och Överbyvägen), Dp 382 

 
U 53. Fastighetsägare till Överby 29:51: 
Vi äger fastigheten Överby 29:51 som enligt planförslaget Dp 382 berörs om Överbyvägen 
breddas. Enligt förslaget skall vår tomt- fyra meter in från tomtgränsen utmed Överbyvägen- 
omvandlas, vilket innebär ca 245, l m2 i sin helhet. 
 
Vi motsätter oss detta starkt av flera skäl: 
Om vägen breddas åt söder, som i nuvarande förslag, kommer detta innebära en betydligt 
större miljöpåverkan i området som helhet; Dels då en del av vår tomt och sättningar. (Vårt 
hus som ursprungligen är från 1700-talet har lerklinade väggar som kan ta skada av en 
sprängning.) Och dels då det krävs omfattande sprängningar vid bergsknallen snett nedanför 
stallet vid Överby gård. Gårdens bebyggelse (och därmed också kulturvärde) samt hästsköt-
seln skulle också försämras kraftigt.  
 
Avståndet mellan vårt hus och vägen kommer att halveras och de träd och buskar som idag 
utgör ett naturligt skydd mot vägen försvinner. En förminskning av tomten och husets place-
ring närmare vägen skulle naturligtvis också innebära en kraftig värdeminskning för vår fas-
tighet. Värdet på fastigheten kan minska med ca l till l,5 mkr. Vi kräver en liknande summa 
om vägen breddas på vår tomt. Tittar man på ekonomin för kommunen, så kommer det bli be-
tydligt dyrare att lösa in marken på den södra sidan än det norra, där det inte finns några 
privata tomter. …Vår stora vackra gran, som enligt många är ett riktmärke på Överby, skulle 
enligt kommunens skiss fällas, eftersom den finns inom det planerade området som planeras 
för väg. 
 
På norra sidan av Överbyvägen finns inga fastigheter, och betydligt färre berg som behöver 
sprängas bort. Att bredda vägen på den sidan i samband med bygge av gång- och cykelväg, 
skulle med andra ord vara bättre både ekonomiskt för kommunen, samt för de boende i 
Överby och för miljön. Vi har varit i kontakt med fastighetsägaren till Överby gård som också 
är för en breddning av vägen på denna norra sida. 
 
Överbyvägen efter infarten till den gamla parkeringen till fotbollsplanen (där det idag står en 
hockey-rink). Och att bygga väg på sankmark anser vi är onödigt dyrt att genomföra med 
kommuninvånarnas pengar. Vi ifrågasätter också starkt den storlek som vägen kommer att få 
enligt planförslaget med tanke på kommunens vilja att " bibehålla det ursprungliga områdets 
karaktär och känslan av skärgårdsö. 
 
Innan vi köpte vår tomt hösten 2009 ringde vi upprepade gånger till Vaxholm kommun och 
pratade med bygglovhandläggare. Vi frågade bland annat vilka planer som fanns för området 
runt vår tomt för att slippa oväntade överraskningar i framtiden. Han nämnde inte några pla-
ner på att bredda vägen över vår tomt trots att det uppenbarligen måste funnits en detaljplan 
på det området redan då? Tvärtom sa han att inget skulle hända i närliggande område fram 
till och med 2030. Vi har full förståelse för att vägen måste breddas av säkerhetsskäl och den 
sedan länge planerade gång- och cykelbanan välkomnar vi varmt. Vad vi däremot inte kan 
förstå är varför man väljer att bredda på den södra sidan där det finns privata fastigheter, 
flera berg, samt hästskötseln på Överby Gård. Vi anser att både breddning av väg och gång- 
och cykelbana bör ligga på den norra sidan av Överbyvägen. 
 

Det utrymme som föreslås för Överbyvägen i planförslaget för Resarö mitt (Dp 
382) framgår av gällande detaljplan 358 som omger Överbyvägen. För fastigheten 
Överby 29:51 redovisas i denna detaljplan att plangränsen går ca 4 m in på fastig-
heten Överby 29:51 från fastighetsgränsen mot Överbyvägen. Breddningen av 
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Överbyvägen avses ske med hänsyn till bergsskärningen utmed vägen på fastig-
heten Överby 29:51. Detta får studeras närmare i kommande detaljprojektering för 
breddningen av och förlängningen av gång- och cykelvägen utmed Överbyvägen. 
 
Se även angående Överbyvägen svar under U8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 

U 60. Fastighetsägare till Överby 29:54: 
Jag tycker att förslaget till trafiklösning med GC-väg utmed norra sidan av Överbyvägen är 
bra. Det är också bra att breddningen till 7 meter av Överbyvägen sker på den södra delen av 
Överbyvägen med hänsyn till utbyggd GC-väg. 
 
Undertecknad äger större delen av den mark som berörs på norra sidan och ett bra stycke av 
den södra sidan. Sammanlagt 15 390 kvadratmeter. De synpunkter på utställningsförslaget 
som Resarö Plangrupp kommit med när det gäller breddning av väg på den södra sidan av 
Överbyvägen motsätter jag mig. 
 

Det utrymme som föreslås för Överbyvägen i planförslaget för Resarö mitt (Dp 
382) framgår av gällande detaljplan nr 358 som omger Överbyvägen. Inom detta 
område som föreslås som allmän plats, L-VÄG, i planförslaget för Resarö mitt, Dp 
382 avses Överbyvägen finnas med körbana och gång- och cykelväg. Se även angå-
ende Överbyvägen svar under U8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 
I planen föreslås breddning av Överbyvägen ske på den södra sidan. 
 

U 62. ICA- Ytterby 4:598 m fl 
Som bekräftelse på vad som nämnts på våra möten förtydligar jag härmed att vi, ICA Resarö, 
gör anspråk på "hörn" av prickad mark 4:597, 4:483 och 4:353 (bild bifogas). 
Vi önskar också att behålla vår infart som den är idag fram tills alternativ fungerande infart 
är i bruk. 
Om fastighet 4:624 och 4:179 kommer i kommunens ägo gör vi anspråk på dem för eventuellt 
uppförande av centrumbyggnad. 
 

Eventuella intrång på mark där byggnad inte får uppföras dvs ”hörn” på prickmark 
inom fastigheterna 4:597, 4:483 och 4:353 får prövas vid ansökan om bygglov.  
Inom prickmarksområdet går underjordiska ledningar för dricksvatten, spillvatten, 
tele samt el.  
 
Det är inte aktuellt för kommunen att köpa in fastigheterna Ytterby 4:624 och 
4:179. 
 

U 73. Fastighetsägare till Ytterby 4:298:  
l. Min väg in till min tomt från Krokvägen är ritad 3 m fel mot norr i detaljplaneförslaget, 
vägen går helt och hållet nedanför min tomtgräns och 6 meter utanför den redan idag. Detta 
syns klart och tydligt i mitt bygglov för vägen. 
2. Om denna väg skall användas till någon annan fastighet, så vill jag ha ersättning får kost-
naderna att anlägga vägen.  
3. I detaljplaneförslaget så står det att klassningen får Ytterby 4: 181 skall vara bcd, detta 
tycker inte jag, jag tycker klassningen skall vara endast bostäder på den övre delen (b), på 
nedre delen, nedan får min nedre tomtgräns kan den vara bcd. 
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4. En synpunkt, när 4:181 skall exploateras skulle jag vilja köpa delen som är mot min tomt, 
ca 5-7 meter pga. Min tomt är väldigt smal, samt terrängen är anpassad så sedan tidigare. 
 

I planförslaget är infartsvägen till Ytterby 4:298 illustrerad utanför fastighetsgrän-
sen till Ytterby 4:298. Infartsvägen anges som gemensamhetsanläggning i planför-
slaget. In- och utfart till Ytterby 4:181 och 4:767 kan även ske från Lillvägen. Av 
köpekontraktet 1999-09-15, då kommunen köpte del av Ytterby 4:298, framgår att 
fastighetsägaren till Ytterby 4:298 fick ombesörja, bekosta och underhålla med per-
sonbil körbar väg till fastigheten intill dess att detaljplan omfattande stamfastig-
heten Ytterby 4:298 genomförs. 
 
Någon försäljning av del av den norra delen av Ytterby 4:181 är inte aktuell med 
hänsyn till att fastigheten här är relativt smal.  
 
Angående markanvändningen D se svar under U 23, yttrande från fastighetsägare 
till Ytterby 4:188. 
 

U 74. Fastighetsägare till Ytterby 4:216 och Överby 28:1: 
Det vore bedrövligt om det första vi möts av när vi kommer in på öns mitt skulle vara en par-
keringsplats. Rusningstrafiken till skolan är redan nu katastrof och det är mycket tack vare de 
frivilliga vid övergångsställena på morgonen som gör att det fungerar. Hur kommer det sig 
att en kommun som Vaxholm inte lägger mer vikt vid skönhet och säkerhetstänkande nu när vi 
expanderar så otroligt? Vi tycker absolut att Resarös föreningsliv ska samarbeta med Vax-
holms stad i den exploatering som måste ske för att våra barn ska kunna fortsätta bo i kom-
munen MEN vi är oxå väldigt måna om att hålla den historia som finns och den natur som är 
oss givna. 
Kan vi inte jobba tillsammans? 
Kan ni inte fråga efter idéer hos oss? Vi har både arkitekter och konstnärer på ön för att se-
dan samarbeta med stadsarkitekten? Med förhoppning hoppas jag att detta mottages utan 
suckar. 

 
I förslaget till detaljplan för Resarö mitt (DP 382) möjliggörs utbyggnad av trafik-
lösningen med cirkulationsplats som grundas på flera utredningar för att uppnå tra-
fiksäkerhet i området. De parkeringsplatser som föreslås i planen finns redan idag 
vid kapellet, ICA-butiken och mittemot skolan vid Resarövägen.  
 
Se även svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 
 

U 77. Fastighetsägare till Ytterby 4:183: 
En utredning bör göras av trafiksituationen/infrastrukturen runt Resarö Mitt. Ett förslag är 
att dra en väg bakom Resarö skola d.v.s från Överbyvägen upp mot Löjvik. Detta skulle 
minska belastningen runt ICA och göra det möjligt för föräldrar att lämna barnen från ovan-
sidan av skolområdet. Detta är ett sätt att sprida trafikflödet. 
 
Enligt nuvarande utställningsförslag kommer trafiksituationen runt ICA bli värre (sämre) än 
vad som är fallet i dag samt störa omkringliggande fastigheter. Med tanke på den planerade 
byggnationen kommer biltrafiken utökas och detta är också ett skäl till att ha alternativa 
vägar. 
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I förslaget till detaljplan för Resarö mitt (DP 382) möjliggörs utbyggnad av trafik-
lösningen med cirkulationsplats som grundas på flera utredningar för att uppnå tra-
fiksäkerhet i området. En ny väg bakom skolan enbart för norra Resarös behov är 
inte aktuell. En sådan ny väg har dock diskuterats och kommer att finnas med i dis-
kussioner kring utvecklingen av Killingområdet.  
 
Se även svar under U 8 och U10, yttrande från Resarö plangrupp respektive Resarö 
vägförening. 

 
U 81. Fastighetsägare till Ytterby 4:637: 
Vi hoppas förstås också att ni tar hänsyn till dessa infallsvinklar som kommer in från de bo-
ende på ön. Ett exempel skickas med på hur de boende på Dalarö bidragit till att bevara skär-
gärdskaraktären när ön exploateras. Bilder med beskrivningar bifogas om Dalarö strand. 
 
Synpunkter på planen 
1. Bevara ett lantligt intryck 
Förslaget till detaljplan anger inte hur intrycket av Resarös infart och centrala kärna kan be-
vara sin skärgårdskaraktär. Striktare krav på utformning av byggnader samt skisser på de 
byggnader som kommunen planerar att uppföra i "centrum" bör inkluderas i planförslaget in-
nan detaljplanen fastställs.  
Det bör anges vilka träd som ska bevaras och krav ställas i detaljplanen på att de äldre träden 
ska finnas kvar. Småskaliga byggnader bör uppföras även i centrum runt skolan och affären. 
Vi känner därför stor oro för den höga nockhöjden på byggnaden bakom kapellet och byggna-
derna för vård och omsorg bakom lCA. En så hög byggnad som12 m tar bort kvällssolen. 
 
2. Cykelvägen bör omges av träd. Vi ser mycket positivt på förslaget att inrätta en cykelväg 
utmed Resarövägen och Överbyvägen. Träd bör lämnas mellan den nya cykelvägen och vägen 
så att den blir trevlig att nyttja. Cykelvägen vid östra Kullön är ett bra exempel. Nu när explo-
atering sker försvinner lite den gröna tunnel som varit så fantastisk att cykla igenom.  
 
3. Ange striktare krav på arkitektur och utformning av ny byggelse Vid utformning av nya 
bostadsområden bör kommunen tydliggöra riktlinjer för de byggbolag som ska exploatera 
marken. Annars finns risk för att enbart likriktad bebyggelse uppförs av rent kommersiella 
skäl. Ett varierat byggnadssätt bör eftersträvas med skärgårdsinspirerad bebyggelse i likhet 
med den gamla delen av centrala Vaxholm. Färg- och materialval ska tydligt styras upp mot 
exploatören som köper mark eller får uppdraget att bygga på kommunens mark. Kommunen 
bör reglera bebyggelsen så att den ger ett småskaligt och varierat intryck. Krav bör ställas på 
träfasader och fönster med spröjs. Blandad bebyggelse i olika färger, verandor i trä, plåttak 
mm bidrar till att skärgårdskänslan bevaras. Glasbalkonger och putsade fasader bör undvikas. 
Gatlyktor bör införas som ger centrum en lantligare karaktär än lyktstolpar som idag finns ut-
med cykelvägen vid Engarn. Norrtälje kommun har satsat mycket på trevlig belysning. 
Hyreshus eller seniorbostäder kan med fördel uppföras som större villor med flera lägenheter 
i. Som exempel: Dalarös vänner har tagit fram alternativförslag för området Lyngåsa och Da-
larö Strand som Haninge kommun delvis har antagit. Detta är ett bra exempel på hur varsam 
exploatering av en skärgårdsö kan ske med ny blandad bebyggelse i trä.  
 
4. Rondellens utformning ska kännas naturlig 
Vi är positiva till en rondell i Ytterby för att öka trafiksäkerheten. De ser gärna att en skiss 
togs fram av kommunen så att själva visionen för centrum tydliggörs bättre. Vi skulle vilja att 
rondellen blir naturligt utformad med t ex gatsten som kanter och träd i mitten, så att den inte 
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känns för "anlagd". Resarö Mitt får inte bli en förort med alltför mycket asfalt och betong. Då 
förstör vi den vackra och charmiga miljön på Resarö som alla här gillar. Snälla! Lyssna på 
kommuninvånarna och de boende på ön innan ni antar denna detaljplan. Låt vårt engage-
mang för Resarös framtida utveckling användas till något konstruktivt för att utveckla kom-
munen till ett "best practise" för hållbar tillväxt. 
 

Förslaget till detaljplan möjliggör utbyggnad av ny bebyggelse i Resarö mitt. Ut-
formning av bebyggelsen bestäms till storlek, höjd och material genom planbe-
stämmelser. Storlek bestäms av planbestämmelse om utnyttjandegrad. Höjden be-
stäms av planbestämmelsen f1 där nockhöjden 9,5 meter anges för samtliga bygg-
nader utom där högsta nockhöjd anges. Det senare gäller fastigheten Ytterby 4:174 
där nockhöjden 12 m anges och fastigheterna med ICA-butiken där 9,5 m anges. 
Nockhöjden 9,5 m möjliggör tvåvåningshus och 12 m trevåningshus. Material be-
stäms av planbestämmelse om trä- eller putsfasader. 
 
Fortsättningen av gång- och cykelvägen längs Överbyvägen föreslås avskiljas från 
vägens körbana med en grönremsa för att kunna erhålla och behålla vegetation ut-
med vägen.  
 
Planområdet för Resarö mitt har en central placering, där finns olika servicefunkt-
ioner som skola, förskola och matvarubutik. Karaktärsdrag i området är varierad 
placering av huvudbyggnaden på tomten, att mindre tomter och tätare bebyggelse 
förekommer. Variation medför även att det föreslås annan användning än bostäder. 
Området för Resarö mitt ingår inte bland de områden som klassificeras som kultur-
historiska miljöer. Det innebär att kulturhistorisk värdefull bebyggelse saknas inom 
området vad gäller bostadsbebyggelse.  
 
Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse 
bl a mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder väster om 
skolan. Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra utbyggnad av 
bostäder på kommunal mark inom planområdet. I program för markanvisningen 
anges förutsättningar för och krav på utformning av bebyggelsen. 
 
Den i planen föreslagna trafiklösningen för Resarö mitt illustreras på plankartan. 
Planbeskrivningen kompletteras med ritning över denna trafiklösning under rubri-
ken ”Trafik”. Närmare utformning får studeras i samband med detaljprojekteringen 
av trafikplatsen.  
 
Se i övrigt svar under U 8, yttrande från Resarö plangrupp. 

 
U 82. Fastighetsägare till Ytterby 4:796: 
Det är glädjande att stadsbyggnadsförvaltningen har fört in många synpunkter som framkom 
på det samrådsmöte som skedde i Resarö skola i september 2013 i förslaget om detaljplanen 
för Resarö mitt (dp 382).  
 
Varsam exploatering 
Resarö kännetecknas av sin småskaliga skärgårdskaraktär och natur. Exploateringen bör 
därför ske så varsamt som möjligt. Likartad och alltför tät bebyggelse bör undvikas. 
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Bebyggelsen väster om skoltomten behöver därför begränsas till högst 20-25 stycken fastig-
heter. Alternativt begränsas antalet bostäder till flerfamiljshus i två plan men med ett maxi-
malt antal lägenheter om 30 stycken. Den maximala bygghöjden på fastigheten 4:174 ska inte 
dominera det visuella intrycket vid Resarö mitt. Därmed bör bygghöjden vara förenlig med 
övriga byggnader omkring Resarö dvs en maximal bygghöjd på 9,5 meter. 
 
Resarövägen fram till rondellen 
Resarövägen från Löjvik fram till rondellen utgör infarten till Resarö Mitt. Området behöver 
därför lyftas fram med växtlighet, ljussättning och eventuell utsmyckning som gör det 
välkomnande att anlända till ön. 
 
Transportväg till skolan 
I planförslaget från samrådet föreslogs en transportväg för leveranser till skolan direkt 
över gång- och cykelvägen (motsvarar nuvarande GC-väg), vilken var direkt trafikfarlig. Vid 
samrådsmötet i september 2013 hade kommunen ritat in en ny transportväg från södra delen 
av skoltomten, nedanför tomtens södra bergssluttning via fotbollsplanen och bakom skolan till 
köket. I föreslagen plankarta har ingen transportväg ritats in, men i informationen om planut-
ställningen finns en möjlig sträckning från södra delen av skoltomten. En sådan vägsträckning 
reducerar kraftigt möjligheterna för skolbarnen att utnyttja skogspartiet. Den långa vägsträck-
ningen skulle även bli onödigt dyr eftersom det finns alternativa vägsträckningar. Ett alterna-
tiv är att den dras via Överbyvägen t ex mellan fastigheten 4:174 och 4:175 eller från den nya 
vägen väster om skoltomten. Denna vägsträckning gör att trafiken genom rondellen till Över-
byvägen ökar något, men fördelarna med barnens tillgång till skogspartiet talar kraftigt för 
detta alternativ. Varutransporter mellan cirka 7.50-8.15 bör undvikas, då mycket trafik är kon-
centrerad kring skolområdet i samband med lämning av barn till förskola och skola. 
 
Avsläppsområde/busshållplats 
Det är viktigt att Vaxholms stad underlättar för pendling till arbetet. Många föräldrar åker 
delar/hela vägen med bil till sitt arbete och kombinerar detta med att släppa av sina skolbarn 
vid Resarö skola. Det behövs därför ett enkelt sätt att lämna av större skolbarn med bil såsom 
ett avsläppsområde på Resarövägen bredvid föreslagen GC-väg. Samtidigt minskar detta be-
hovet av parkeringsplatser omkring skolområdet främst mellan cirka kl 7.50-8.15. En utred-
ning behovs dock för hur trafiken tekniskt sett ska kunna lösas gällande avsläppsområde, pla-
nerad busshållplats och trafiksäkerhet. 
 
Barnperspektiv 
Vid planeringen av byggnationer på och intill skoltomten och fastigheter som också har 
beteckningen "S" samt trafiklösningar behövs att ett barnperspektiv tas med i arbetet. 
 

Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse 
bl a småhus och mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder 
väster om skoltomten. Antalet bostäder som föreslås inom området bedöms inte in-
nebära alltför tät bebyggelse med hänsyn till områdets areal. I planförslaget anges 
planbestämmelser som reglerar utformningen av ny bebyggelse vad gäller storlek, 
höjd, fasadmaterial, takutformning och placering. Förslag till miljöprogram från år 
1992 ligger till grund för utformning av planbestämmelserna. Angående svar om 
utformning av ny bebyggelse samt kapellet se även svar under U8, yttrande från 
Resarö plangrupp. 
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Den i planen föreslagna trafiklösningen för Resarö mitt illustreras på plankartan. 
Planbeskrivningen kompletteras med ritning över denna trafiklösning under rubri-
ken ”Trafik”. Närmare utformning får studeras i samband med detaljprojekteringen 
av trafikplatsen. Se även svar under U10, yttrande från Resarö vägförening. 
 
I planbeskrivningen anges att tillfart för varutransporter till Resarö skola föreslås 
ske från Överbyvägen via den nya vägen till de föreslagna bostäderna nordväst om 
Resarö skola. Angående transportväg till skolan se även svar under U 8, yttrande 
från Resarö plangrupp. 
 
I aktuellt planförslag för Resarö mitt möjliggörs utbyggnad av trafiklösningen med 
cirkulationsplats, vilket grundas på flera utredningar för att uppnå trafiksäkerhet i 
området. I planförslaget anges att busshållplats och avlämningsficka för lämning 
och hämtning av skolbarn föreslås vid Resarövägen utanför Resarö skola. Se även 
svar under U8 och U10, yttrande från Resarö plangrupp respektive Resarö vägföre-
ning. 
 
Barnperspektiv kommer att finnas med i det fortsatta arbetet bl a med byggnat-
ioner kring skoltomten och på fastigheter där markanvändningen, S, skolverksam-
het föreslås samt vid projektering och utbyggnad av trafiklösningen för Resarö mitt.  
 

U103. Fastighetsägare till Ytterby 4:171: 
Yttrande 1 
Yttrande kan enligt handläggaren lämnas som mail. Är utomlands och åter i Sverige den 4 
april. Alternativ att göra en anmälan om yttrande och sedan komplettera. 
 

Synpunkter på planförslaget ska senast under utställningstiden ha inkommit till 
stadsbyggnadsförvaltningen, vilket framgår av utskickat brev med information om 
utställning. Synpunkter ska framföras skriftligt och kan skickas per post eller email. 
Utställningstiden för planförslaget var mellan 3 mars t o m 31 mars 2014.  
 

Yttrande 2 
Varje dag sker i olika förortsområden begränsningar för motorfordon. Det vanligaste är att 
gång- och cykeltrafik prioriteras genom minskning av körbana för bilar och farthinder. På ön 
Resarö med ambitionen småskalig skärgårdsmiljö, där varje boende betalar tusentals kr för 
att få behålla och inte exploatera vägnätet, föreslår kommunen en breddning av den redan 
bredaste vägen. Dvs man tycks vara helt ovetande vilka värderingar och prioriteringar som 
gäller och kör helt över de boendes önskemål. Den aktuella raksträckan som utgår från Resarö 
Mitt har inbjudit till fortkörning och ett antal åtgärder har gjorts för att stoppa farten. Är det 
bussbolaget som ska styra vår boendemiljö? Förslaget att alla bussar ska gå till Överby för 
att slippa vändplats i Resarö Mitt är inte utvärderat….  
Om man gör denna mycket miljömässiga försämring måste man åtminstone göra en trafiktek-
nisk- och konsekvensanalys. Hela förslaget med att leda den ökande genomgångstrafiken in 
en knutpunkt med skola, butik, kyrka och byggnadsföretag är otroligt amatörmässigt…… 
1. Bredda inte vägen. 
2. Led inte in ökad busstrafik utan ett underlag. Det räcker inte med en spekulation om mins-
kad biltrafik. 
3. Gör en väg för genomfartstrafiken från korsningen vid Överbyslingan,bakom skolan mot  
   Storäng och Engarn. 
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I aktuellt planförslag för Resarö mitt möjliggörs utbyggnad av trafiklösningen med 
cirkulationsplats, vilket grundas på flera utredningar för att uppnå trafiksäkerhet i 
området. Se även svar under U8 och U10, yttrande från Resarö plangrupp respek-
tive Resarö vägförening. 
 

 Planförslaget möjliggör breddning av Överbyvägen till 7,0 meter.  
Busstrafik går redan idag längs Överbyvägen. Ökad busstrafik leds inte in utan 
busstrafik möjliggörs till god standard enligt de riktlinjer som trafikförvaltningen 
har för körbanebredd.  
 
En ny väg bakom skolan enbart för norra Resarös behov är inte aktuell. En sådan 
ny väg har dock diskuterats och kommer att finnas med i diskussioner om utveck- 
lingen av Killingområdet i framtiden. 
 

Yttrande nr 3 
Under mer än 10 år har planering av Resarö Mitt skapat vrede och misstro på grund av poli-
tikernas dubbelspel att dels säga ja till en bibehållen småskalig skärgårdsmiljö, dels föreslå 
en förortsmiljö med förtätning och främmande byggnader.....Var finns förslag från arkitekter 
med erfarenheter från Trosa, Sandhamn, Västkusten eller alla vattennära, småskaliga sam-
hällen som växer fram i Europa? 
 
Här saknas politiker med perspektiv och en stadsarkitekt som kan stå emot och som borde ha  
förmedlat alla de fantastiska utvecklingsmöjligheter som nu sakta glider ifrån Vaxholm.  
I Vaxholm tror man fortfarande att förtätning är att bygga på höjden eller att fylla en äng 
som t ex i Lilläng med likadana små tomter och småhus…..I dag efterfrågas smågränder med 
balkonger och kanaler, integrerat båtliv, estetisk design, caféer och social, lokal närvaro utan 
avstånd och behov av transportmedel. Så skulle man kunna förtäta och samtidigt få en bättre 
ekonomi för kommunen! Vaxholm håller på att spela bort möjligheterna att upplevas som 
skärgårdsstad….. 
 
1. Antagandet bör uppskjutas till efter valet, då Resarö Mitt kommer att bli en valfråga. 
 
2. Samrådet bör ogiltigförklaras, dels på grund av lokalvalet som inte gjorde en dialog möj-
lig, dels på grund av att den ”fete a compli”-presentation som gjordes strider mot lagens in-
tentioner om samråd. 
 
3. Olagliga ingrepp på fastigheter rättas. 
 I samband med bygget av barackförskolan vid Överbyvägen gjordes en infart över mark- en 
7:141 utan tillstånd av markägaren. Om detta inte omedelbart regleras stoppas infarten till 
skolan den 1 juni. Kommunen kommer även att anmälas för olaga intrång.  
 
4. En trafikteknisk utredning måste genomföras innan beslut om detaljplanen. Att leda ut hela  
busstrafiken till Överby leder till kostnadsökningar och för boende längs vägen miljöförsäm-
ringar. Var är vinsterna? KRÄVER BEVIS. 
 
5. Ett räcke bör omedelbart uppföras på Överbyvägen vid förskolan längs med cykelbanan. 
Många sneddar över vägen och ibland ramlar barn ut i körbanan på grund av kanten mot 
vägen. 
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Förslaget till detaljplan för Resarö mitt möjliggör olika typer av bostadsbebyggelse 
bl a småhus och mindre flerfamiljshus inom det område som föreslås för bostäder 
väster om skolan. Vaxholms stad avser att genom markanvisning genomföra ut-
byggnad av bostäder på kommunal mark inom planområdet. I program för markan-
visningen anges förutsättningar för och krav på utformning av bebyggelsen. En tä-
tare bebyggelse innebär högre utnyttjandegrad än vad som föreslås i planförslaget.  
 
Samråd för förslaget till detaljplan för Resarö mitt hölls under tiden 18 maj –  
7 augusti 2009. Samrådsmöte var den 8 juni år 2009. Mötet den 24 september 2013 
handlade om informationsmöte för förslag till detaljplan för Resarö mitt, Dp 382. 
  
Vägmarken för Överbyvägen är sedan tidigare ianspråktagen med vägrätt enligt 
väglagen med staten (trafikverket) som väghållare. Delar av fastigheter längs Över-
byvägen nyttjas redan idag genom vägrätt för allmän väg bl a del av fastigheten Yt-
terby 4:131. Fastighetsgränserna ändras inte vid vägrätt utan fastigheterna är oför-
ändrade till sin omfattning. Vägrätt innebär rättighet för väghållaren att utan hinder 
använda annans mark för allmän väg. Infart till fastigheten Ytterby 4:172 sker från 
Överbyvägen. 
 
Trafiklösningen med cirkulationsplats och placering av busshållplatser har studerats 
i samband med flera olika trafiktekniska utredningar. All busstrafik leds inte ut till 
Överby men däremot möjliggör planförslaget att detta kan ske. Se i övrigt svar un-
der U 8 resp U 10, yttrande från Resarö plangrupp respektive Resarö vägförening. 
 
Frågan om räcke längs Överbyvägen vid Överbyskolan regleras inte i samband 
med planförslaget för Resarö mitt.  
 

Underrättelse efter utställningen 
Revideringar efter utställningen föreslås. Berörda fastighetsägare, 2 st, har genom brev un-
derrättats om föreslagna revideringar efter utställningen och har fått en möjlighet att yttra sig 
över dem. Ändringarna är: 

 Byggrätten ändras för fastigheten Ytterby 4:174 från e6 till beteckningen e7, största 
sammanlagda byggnadsarea i kvm är 40% av fastighetens areal. 

 Markanvändningen kompletteras för området med tillfartsvägen från Överbyvägen till 
de nya bostäderna, B. Markanvändningen kompletteras med CDS till BCDS och om-
rådet utökas något samt kompletteras med beteckningen, g, marken ska vara tillgäng-
lig för gemensamhetsanläggning. 

 
Inkomna yttranden i samband med underrättelse 
U 104.  Fastighetsägare till Ytterby 4:175 (Vaxholms församling): 
Ingen erinran. 
 
U 105.  Fastighetsägare till Ytterby 4:173: 
I yttrandet under underrättelsen framförs liknande synpunkter som i yttrandet under utställ-
ningen, se U26. Sammanfattningsvis innebär detaljplanen med tillhörande handlingar att 
den verksamhet som bedrivs på Fastigheten, genom de bestämmelser som intagits, kan 
komma att tvingas lägga ner ………. Det finns anledning erinra om att dessa bestämmelser 
står i direkt strid med Måldokumentets övergripande syfte att främja ett bra företagsklimat i 
Vaxholms stad. På grund av det anförda vore det uppenbart oskäligt att genomföra Planför-
slaget och Deländringen i här berörda delar. Som förslag till lösning anges följande. 
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lanspråktagande av mark 
Vaxholms stad har erbjudit byte av mark, som avses bli allmän plats, mot mark ("Nya tom-
ten") belägen västerut, längs Överbyvägen och angränsande mot Naturområdet. Ett sådant 
byte kan godtas, under förutsättning att följande förutsättningar beaktas respektive gäller. 
Inledningsvis den tilltänkta allmänna platsmarken utgör cirka 540 kvm, att Fastighetens del 
söder om Överbyvägen utgör cirka 1 300 kvm och att mellanliggande vägområde utgör cirka 
240 kvm, totalt cirka 2 080 kvm. För verksamheten nyttjas för närvarande cirka 2 000 kvm. 
Utav äldre väghandlingar kan utläsas att lösenersättning till berörda fastighetsägare lämnats 
för en vägbredd av 5 meter.  
 
Nya tomten bör omfatta cirka 2 000 kvm och kunna nyttjas för småindustri, centrum och bo-
städer, dvs åsättas beteckningen JCB. Om detta byte kan äga rum, är Hultberg beredd att  
dels godkänna Planförslaget, dels medge Deländringen, dels avstå från tillkommande ersätt-
ning för vägbreddning, och dels avveckla verksamheten på Fastigheten inom två år. 
Allt under förutsättning att Vaxholms stad dels övertar den inbytta marken i befintligt skick, 
dels  medger  ändring  i Planförslaget  av  Fastighetens  nyttjande  till  bostäder, centrum, 
vård, skola och förskola, dvs beteckningen BCDS. Dels medger samma utnyttjandegrad för 
Fastigheten som för Ytterby 4:174, dvs att byggrätten är 40% av Fastighetens landareal. 
 
Ekonomiska villkor för ett markbyte m m, följande bör beaktas: 
Enligt besked från av staden anlitad sakkunnig är grundförhållandena på Nya tomten så un-
dermåliga att en grundförstärkning krävs för att kunna nyttjas för såväl upplag, transporter 
som nybyggnad. Kostnaden för pålning bedöms uppgå till 400 kr/kvm, dvs ca 800 000 kr. 
 
För Hultberg skulle, när verksamheten avvecklas på Fastigheten, en fullt fungerande byggnad 
med tillhörande VA och för verksamheten nödvändig oljeavskiljning, skrotas och en ny bygg-
nad betydligt mindre i storlek med anläggningar anläggas. Vidare måste uppföras ett industri-
stängsel runt Nya tomten. Nya tomten behöver avvattnas och dräneras med avledning till na-
turområdet på ett acceptabelt vis. Kostnaderna för allt detta är svåra att bedöma, men kom-
mer med all sannolikhet att vara betydande. 
 
Ett byte av mark bör med hänsyn härtill ske utan att Vaxholms stad betingar sig en mellangift 
för den större arealen på Nya tomten eller avgift för inkoppling till VA-nätet. 
 

Fastigheten Ytterby 4:173 har en total areal av 2003 kvm enligt  fastighetsinforma- 
tionsregistret (FIR). Av denna areal utgör ca 784 kvm allmän platsmark för L-väg i 
planförslaget, varav ca 268 kvm ligger norr om Överbyvägen och används som 
upplag mm. Den del av fastigheten, som ligger söder om Överbyvägen, som utnytt-
jas för verksamheten utgör ca 1227 kvm.  
 
Angående lösenersättning så redovisas på tvärsektioner för Överbyvägen  i arbets-
planen, från 1936, förutom körbana för vägen även diken och slänter. Av genomfö-
randebeskrivningen framgår att ersättningen för de fastighetsägare vars fastigheter 
till del läggs ut som vägområde bestäms i samband med lantmäteriförrättning  en-
ligt reglerna i expropriationslagen, ExpL. 

 
Den del som Hultberg anger som intressant för markbyte är del av fastigheten 
4:594, som ligger söder om Överbyvägen och betecknas med BC, bostäder och 
centrum på plankartan. Efter utställningen av planförslaget för Resarö mitt har det 
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framkommit i ett sent skede att markförhållandena i denna del av planområdet krä-
ver speciella åtgärder vad gäller grundläggningen. Med dagens teknik går det att 
bebygga marken men kostnaderna för grundläggning kommer att bli exceptionellt 
höga bl a med hänsyn till den utnyttjandegrad som föreslås i planen. Planförslaget 
avses antas av kommunfullmäktige den 23 juni 2014. Förslagsvis undantas den be-
rörda marken, delar av fastigheterna Ytterby 4:411, 4:594 och 4:601, från anta-
gande. I ett senare skede får planläggning av dessa delar återupptas. 
 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning 
De synpunkter som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga områ- 
det. Även allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget 
innebär en lämplig avvägning mellan olika intressen. Efter utställningen har planförslaget 
reviderats. Underrättelse har sänts till berörda fastighetsägare. Det föreslås i övrigt inte nå-
gon väsentlig ändring av planförslaget utan endast ändringar och kompletteringar som inte 
påverkar detaljplanens innebörd.  
 
Efter utställningen har följande ändringar utförts av planförslaget: 
Plankarta 

 Markanvändningen kompletteras för området med tillfartsvägen från Överbyvägen till 
de nya bostäderna, B. Markanvändningen kompletteras med CDS till BCDS och om-
rådet utökas något samt kompletteras med beteckningen, g, marken ska vara tillgäng-
lig för gemensamhetsanläggning. 

 Byggrätten ändras för fastigheten Ytterby 4:174 från e6 till beteckningen e7, största 
sammanlagda byggnadsarea i kvm är 40% av fastighetens areal. 

 Planbestämmelsen, m1, verksamheten får inte vara störande eller utgöra risk för om-
givningen. Ekvivalent och maximal ljudnivå får inte överstiga utomhusriktvärden för 
externt industribuller vid fastighetsgräns tas bort. 

 Planbestämmelsen, z, marken ska vara tillgänglig för slänt tas bort vid befintlig gång- 
och cykelväg för Ytterby 4:411 och 4:434. 
 

Planbeskrivning 
 Under ”Bebyggelseområden” kompletteras med uppgifter om kapellet som kyrkligt 

kulturminne. 
 Under ”Bebyggelseområden” ändras byggrätten för fastigheten Ytterby 4:174 från e6 

till beteckningen e7, största sammanlagda byggnadsarea i kvm är 40% av fastighetens 
areal. 

 Under ”Trafik” kompletteras med ritning över trafiklösningen utförd av MarkTema 
AB samt uppgifter om olika trafikutredningar som utförts under planprocessen. 

 Under ”Trafik” kompletteras och ändras uppgifter angående tillfarter till fastigheter 
(kapellet och skolan). 

 Under ”Dagvatten” kompletteras med karta över avrinningsområden och flödesvägar 
inom planområdet 

 Under ”Mark och vegetation” kompletteras med uppgifter om träd och vegetation. 
 Under ”Geoteknik” kompletteras med utredningen om geoteknik som utförts av 

Tyréns AB. 
 

Genomförandebeskrivning 
 Ett nytt avsnitt införs ”Avtal och överenskommelser” bl a angående föravtal med Tra-

fikverket. 
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 Under ”Gemensamhetsanläggning” kompletteras med uppgifter om tillfart till nya bo-

städer och skolan. 
 Under ”Väg” kompletteras med uppgifter om olika trafikutredningar som utförts un-

der planprocessen. 
 Under ”Geoteknik” kompletteras med utredningen om geoteknik som utförts av 

Tyréns AB. 
 

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras i enlighet med föreslagna ändringar av 
plankartan. I övrigt har endast redaktionella ändringar av planförslaget genomförts. 
 
De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga områ-
det. Även allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget in-
nebär en lämplig avvägning mellan olika intressen.  
 
Sakägare som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S), försam-
rådsskedet (FS) eller programsamrådet (P) och inte fått dem tillgodosedda 
Följande sakägare, boende, med flera, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen, 
har inte fått sina synpunkter på detaljplaneförslaget tillgodosedda och kommer därför efter ett 
beslut om antagande att informeras om möjligheten att överklaga beslutet: 
 

 Fastighetsägare till Ytterby 4:62 (S) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:64 (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:69  (FS), (S) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:141 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:171 (FS), (S), (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:173 (FS), (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby  4:179 (FS), (S) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:183 (FS), (S), (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:184 (P), (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:186 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:188 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:297 (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:298 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:411 (FS), (S), (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:434 (S), (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:483 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:591 (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:597 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:598 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:624 (FS), (S) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:670 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:701 (S), (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:730 (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:745 (FS) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:766 (FS) 
 Fastighetsägare till Överby 6:2 (FS) 
 Fastighetsägare till Överby 29:2 (FS) 
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 Fastighetsägare till Överby 29:40,29:49 (P), (FS),(S), (U) 
 Fastighetsägare till Överby 29:51 (U) 
 Fastighetsägare till Överby 29:54 (P), (FS) 
 ICA Resarö (FS), (S), (U) 
 Ytterby B samfällighetsförening (FS), (U) 
 Fastighetsägare till Ytterby 4:77 (Resarö bygdeförening) (P), (U) 
 Resarö vägförening (P), (U) 
 Ytterbygårds samfällighetsförening (U) 

 
Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under programsamrådet (P), försam-
rådsskedet (FS), samrådsskedet (S), eller utställningen (U) och inte fått dem till-
godosedda 
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att informe-
ras om att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

 Stockholms läns museum (S) 
 Överby villaägarförening (P), (FS) 
 Resarö föräldraförening (P), (FS), (S) 
 Resarö båtklubb (P) 
 Resarö plangrupp (P), (U) 
 Naturskyddsföreningen i Vaxholm (P), (U) 
 Resarö Marina, Ytterby 4:6 (FS) 
 Ett flertal fastighetsägare vid programsamråd (P), församråd (FS) och. samråd(S) 

 
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN den 26 maj 2014 
 
 
 
Paula Sund 
Planarkitekt 
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§ 160 Stadens finansiella verksamhet 2019-10-31

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Information noteras till protokollet.

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

Informationen nedan avser situationen per 2019-10-31.

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 2019-10-31 ett belopp på 54,2 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 79,2 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 12,4 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 2019-10-31. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 24 % till fast ränta, 76 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 68% till fast ränta, 32% 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 2019-10-31 är 
2,37 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 2019-10-31 är 1,18 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 2,25 %.
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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 180,0 mnkr i ränteswappar per 2019-10-31, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    3 006 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    2 869 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.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-11-13/§ 67
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2019-10-31, 2019-10-31

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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§ 67 Stadens finansiella verksamhet 2019-10-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

Information noteras till protokollet.

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

Informationen nedan avser situationen per 2019-10-31.

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 2019-10-31 ett belopp på 54,2 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 79,2 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 12,4 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 2019-10-31. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 24 % till fast ränta, 76 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 68% till fast ränta, 32% 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 2019-10-31 är 
2,37 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 2019-10-31 är 1,18 år.
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Snitträntan uppgår per detta datum till 2,25 %.

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 180,0 mnkr i ränteswappar per 2019-10-31, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    3 006 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    2 869 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.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2019-10-31, 2019-10-31

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

Stadens finansiella verksamhet 2019-10-31

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

Information noteras till protokollet.

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

Informationen nedan avser situationen per 2019-10-31.

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 2019-10-31 ett belopp på 54,2 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 79,2 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 12,4 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 2019-10-31. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 24 % till fast ränta, 76 % till rörlig ränta. 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef

474



Tjänsteutlåtande
2019-10-31

Änr KS 2019/118.049
2 av 3

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 68% till fast ränta, 32% 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 2019-10-31 är 
2,37 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 2019-10-31 är 1,18 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 2,25 %.

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 180,0 mnkr i ränteswappar per 2019-10-31, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    3 006 tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    2 869 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.
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Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2019-10-31, 2019-10-31

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK

476



Protokoll Kommunstyrelsen
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Änr KS 2019/43.042
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 161 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning

Ansvar3
Utfall 

jan-okt 
2019

Budget 
jan-okt 

2019

Budgetavv 
jan-okt 

2019

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019 Avvikelse

115 KS-Kommunledning -61 741 -63 145 1 404 -75 836 -75 836 0

217 Socialnämnd -144 151 -149 001 4 850 -174 937 -178 937 4 000
315 Barn och 
utbildningsnämnd -287 730 -290 561 2 832 -346 030 -348 030 2 000

411 Stadsbyggnad -4 824 -4 824 0 -5 801 -5 801 0

514 Teknik, Fritid -41 862 -41 353 -508 -49 238 -49 238 0

Delsumma verksamheter -540 307 -548 884 8 576 -651 842 -657 842 6 000

112 KS Finans 562 192 564 721 -2 529 672 666 677 666 -5 000

Total 21 885 15 837 6 047 20 824 19 824 1 000

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 21,9 mnkr vilket överstiger budgeten med 
6,0 mnkr. Helårsprognosen på 20,8 mnkr motsvarar ett resultat på 3,0%.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse fram till och med oktober månad på 1,4 mnkr. I 
resultat ingår advokatkostnader på cirka -2,2 mnkr för stadens tvist med en av byggentreprenören till 
Campus idrottshall. Advokatkostnaderna vägs i huvudsak upp mot högre planintäkter och lägre 
utredningskostnader på planeringsutskottet samt att budgeten för snabbfärjan inte kommer att 
användas. 

Socialnämnden

Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på 4,9 mnkr och prognosen ett överskott på 4,0 mnkr. 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar ett överskott som en följd av lägre volymer inom 
missbruksplaceringar samt barnplaceringar. Det finns även överskott inom andra verksamhetsområden. 
Äldreomsorgen visar underskott inom tre områden vilket är hemtjänsten, korttidsboendet och särskilt 
boende. Underskottet på hemtjänsten är i huvudsak beroende på högre snittkostnad per 
hemtjänsttimme. Underskottet på korttidsboendet är till största del beroende på högre volymer av 
externa korttidsplaceringar. Underskottet på särskilt boende beror på högre dygnskostnad jämfört med 
budget. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar en positiv avvikelse för perioden på 2,8 mnkr och en helårsprognos 
på 2,0 mnkr. Överskottet beror främst på volymöverskott inom förskoleverksamheten. Det finns 
däremot variationer inom olika verksamhetsområden. Egen regin redovisar ett underskott både i utfallet 
och i prognosen framförallt med anledning av vikande elevantal. 
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en budget i balans, både i periodens utfall och i helårsprognosen. 
Bygglovsverksamheten visar ett underskott efter vårens sjukskrivningar och färre hanterade ärenden. 
GIS-verksamheten har fortsatta intäkter över budget efter bland annat stora arbeten under våren, 
samtidigt som en vakant tjänst under första halvåret ledde till minskade lönekostnader. Prognosen för 
helåret är ett nollresultat. Bygglovsverksamheten visar ett fortsatt underskott men beräknar kunna ta 
igen en del av taxeintäkterna med mer personal på plats. GIS-verksamheten visar fortsatt högre intäkter 
än budget och väger upp resultatet. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar en negativ avvikelse för perioden på -0,5 mnkr. Nämnden har 
haft kostnader för stormen Alfrida samt högre kostnader för fastighetsservice, el och fjärrvärme jämfört 
med budget. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Kostnaderna för Alfrida och fastighetsenhetens 
högre mediaförbrukning beräknas kunna tas igen inom budgetramen. 

Finansförvaltningen

Finansansvaret visar ett underskott på -2,5 mnkr fram till oktober månad som kommer att öka under 
resterande delen av året. Underskottet beror dels på ökade pensionskostnader till följd av KPA-Pensions 
reviderade prognos och dels på en försämrad skatteprognos för året. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-11-13/§ 68
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2019

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 68 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning

Ansvar3
Utfall 

jan-okt 
2019

Budget 
jan-okt 

2019

Budgetavv 
jan-okt 

2019

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019 Avvikelse

115 KS-Kommunledning -61 741 -63 145 1 404 -75 836 -75 836 0

217 Socialnämnd -144 151 -149 001 4 850 -174 937 -178 937 4 000
315 Barn och 
utbildningsnämnd -287 730 -290 561 2 832 -346 030 -348 030 2 000

411 Stadsbyggnad -4 824 -4 824 0 -5 801 -5 801 0

514 Teknik, Fritid -41 862 -41 353 -508 -49 238 -49 238 0

Delsumma verksamheter -540 307 -548 884 8 576 -651 842 -657 842 6 000

112 KS Finans 562 192 564 721 -2 529 672 666 677 666 -5 000

Total 21 885 15 837 6 047 20 824 19 824 1 000

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 21,9 mnkr vilket överstiger budgeten med 
6,0 mnkr. Helårsprognosen på 20,8 mnkr motsvarar ett resultat på 3,0%.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse fram till och med oktober månad på 1,4 mnkr. I 
resultat ingår advokatkostnader på cirka -2,2 mnkr för stadens tvist med en av byggentreprenören till 
Campus idrottshall. Advokatkostnaderna vägs i huvudsak upp mot högre planintäkter och lägre 
utredningskostnader på planeringsutskottet samt att budgeten för snabbfärjan inte kommer att 
användas. 

Socialnämnden

Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på 4,9 mnkr och prognosen ett överskott på 4,0 mnkr. 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar ett överskott som en följd av lägre volymer inom 
missbruksplaceringar samt barnplaceringar. Det finns även överskott inom andra verksamhetsområden. 
Äldreomsorgen visar underskott inom tre områden vilket är hemtjänsten, korttidsboendet och särskilt 
boende. Underskottet på hemtjänsten är i huvudsak beroende på högre snittkostnad per 
hemtjänsttimme. Underskottet på korttidsboendet är till största del beroende på högre volymer av 
externa korttidsplaceringar. Underskottet på särskilt boende beror på högre dygnskostnad jämfört med 
budget. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar en positiv avvikelse för perioden på 2,8 mnkr och en helårsprognos 
på 2,0 mnkr. Överskottet beror främst på volymöverskott inom förskoleverksamheten. Det finns 
däremot variationer inom olika verksamhetsområden. Egen regin redovisar ett underskott både i utfallet 
och i prognosen framförallt med anledning av vikande elevantal. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en budget i balans, både i periodens utfall och i helårsprognosen. 
Bygglovsverksamheten visar ett underskott efter vårens sjukskrivningar och färre hanterade ärenden. 
GIS-verksamheten har fortsatta intäkter över budget efter bland annat stora arbeten under våren, 
samtidigt som en vakant tjänst under första halvåret ledde till minskade lönekostnader. Prognosen för 
helåret är ett nollresultat. Bygglovsverksamheten visar ett fortsatt underskott men beräknar kunna ta 
igen en del av taxeintäkterna med mer personal på plats. GIS-verksamheten visar fortsatt högre intäkter 
än budget och väger upp resultatet. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar en negativ avvikelse för perioden på -0,5 mnkr. Nämnden har 
haft kostnader för stormen Alfrida samt högre kostnader för fastighetsservice, el och fjärrvärme jämfört 
med budget. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Kostnaderna för Alfrida och fastighetsenhetens 
högre mediaförbrukning beräknas kunna tas igen inom budgetramen. 

Finansförvaltningen

Finansansvaret visar ett underskott på -2,5 mnkr fram till oktober månad som kommer att öka under 
resterande delen av året. Underskottet beror dels på ökade pensionskostnader till följd av KPA-Pensions 
reviderade prognos och dels på en försämrad skatteprognos för året. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2019

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 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Information noteras till protokollet

Ärendebeskrivning

Ansvar3
Utfall 

jan-okt 
2019

Budget 
jan-okt 

2019

Budgetavv 
jan-okt 

2019

Årsprognos 
2019

Årsbudget 
2019 Avvikelse

115 KS-Kommunledning -61 741 -63 145 1 404 -75 836 -75 836 0

217 Socialnämnd -144 151 -149 001 4 850 -174 937 -178 937 4 000
315 Barn och 
utbildningsnämnd -287 730 -290 561 2 832 -346 030 -348 030 2 000

411 Stadsbyggnad -4 824 -4 824 0 -5 801 -5 801 0

514 Teknik, Fritid -41 862 -41 353 -508 -49 238 -49 238 0

Delsumma verksamheter -540 307 -548 884 8 576 -651 842 -657 842 6 000

112 KS Finans 562 192 564 721 -2 529 672 666 677 666 -5 000

Total 21 885 15 837 6 047 20 824 19 824 1 000

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 21,9 mnkr vilket överstiger budgeten med 
6,0 mnkr. Helårsprognosen på 20,8 mnkr motsvarar ett resultat på 3,0%.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse fram till och med oktober månad på 1,4 mnkr. I 
resultat ingår advokatkostnader på cirka -2,2 mnkr för stadens tvist med en av byggentreprenören till 
Campus idrottshall. Advokatkostnaderna vägs i huvudsak upp mot högre planintäkter och lägre 
utredningskostnader på planeringsutskottet samt att budgeten för snabbfärjan inte kommer att 
användas. 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Socialnämnden

Utfallet för perioden visar en positiv avvikelse på 4,9 mnkr och prognosen ett överskott på 4,0 mnkr. 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) visar ett överskott som en följd av lägre volymer inom 
missbruksplaceringar samt barnplaceringar. Det finns även överskott inom andra verksamhetsområden. 
Äldreomsorgen visar underskott inom tre områden vilket är hemtjänsten, korttidsboendet och särskilt 
boende. Underskottet på hemtjänsten är i huvudsak beroende på högre snittkostnad per 
hemtjänsttimme. Underskottet på korttidsboendet är till största del beroende på högre volymer av 
externa korttidsplaceringar. Underskottet på särskilt boende beror på högre dygnskostnad jämfört med 
budget. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar en positiv avvikelse för perioden på 2,8 mnkr och en helårsprognos 
på 2,0 mnkr. Överskottet beror främst på volymöverskott inom förskoleverksamheten. Det finns 
däremot variationer inom olika verksamhetsområden. Egen regin redovisar ett underskott både i utfallet 
och i prognosen framförallt med anledning av vikande elevantal. 

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en budget i balans, både i periodens utfall och i helårsprognosen. 
Bygglovsverksamheten visar ett underskott efter vårens sjukskrivningar och färre hanterade ärenden. 
GIS-verksamheten har fortsatta intäkter över budget efter bland annat stora arbeten under våren, 
samtidigt som en vakant tjänst under första halvåret ledde till minskade lönekostnader. Prognosen för 
helåret är ett nollresultat. Bygglovsverksamheten visar ett fortsatt underskott men beräknar kunna ta 
igen en del av taxeintäkterna med mer personal på plats. GIS-verksamheten visar fortsatt högre intäkter 
än budget och väger upp resultatet. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur visar en negativ avvikelse för perioden på -0,5 mnkr. Nämnden har 
haft kostnader för stormen Alfrida samt högre kostnader för fastighetsservice, el och fjärrvärme jämfört 
med budget. Prognosen för helåret är ett nollresultat. Kostnaderna för Alfrida och fastighetsenhetens 
högre mediaförbrukning beräknas kunna tas igen inom budgetramen. 

Finansförvaltningen

Finansansvaret visar ett underskott på -2,5 mnkr fram till oktober månad som kommer att öka under 
resterande delen av året. Underskottet beror dels på ökade pensionskostnader till följd av KPA-Pensions 
reviderade prognos och dels på en försämrad skatteprognos för året. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2019

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 162 Mål och budget 2020-2022 - minoritetsåterremitterat vid 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-11 § 60

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa driftbudget 2020-2022,

2. att fastställa investeringsbudget 2020-2022,

3. att fastställa finansbudget för 2020-2022,

4. att fastställa mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder 

5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2020,

6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1,

7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2,

8. att fastställa övriga taxor och avgifter enligt aktbilaga 3,

9. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 780 tkr för 2020 enligt aktbilaga 4,

10. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2020,

11. att fastställa att staden får nyupplåna 30 mnkr under 2020, 

12. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2020,

13. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv, 

14. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen 
om särskilda skäl föreligger, 

15. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av 
verksamheterna

16. Ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade 
ramar.

17. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av att ersätta Båtens 
förskola samt att utreda en mindre skola på Rindö.

18. att socialnämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingen av driften av särskilt boende.

Noteras till protokollet att (M), (WP), (V) och Peter Lindqvist (-) inte deltar i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2020-2022 för staden och 
nämnderna.

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket 
utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget 
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade 
ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella 
förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och 
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att ta 
fram förslag till kommunövergripande målområden och mål.

Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med 
sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt 
underlag är resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren.

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till 
ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande 
målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar.

Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i 
årsredovisningen. 

Mål-och budget 2020-2022 återremitterades av kommunfullmäktige 2019-11-11/ § 60 med yrkanden i 
enlighet med protokollsbilaga 2 till kommunfullmäktiges protokoll. Förvaltningen har kommenterat 
yrkandena i separat tjänsteutlåtande 2019-11-20.

Yrkanden
Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag KF 2019-11-11/§ 60
Protokollsbilaga 2 KF 2019-11-11/§ 60 - Återremissyrkande
Protokollsutdrag KS 2019-10-24/§ 136
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 64
Mål och budget 2020-2022
Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2020
Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2020
Aktbilaga 3 – Externa taxor och avgifter 2020
Aktbilaga 4 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2020
Budgetskrivelse år 2020 (revisionens budgetäskande)
Yttrande mål och budget 2020-2022, KS med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, BUN med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, SN med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, TFK med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, SBN med bilagor
Protokoll MBL §11 samt medskick från Lärarnas Riksförbund
Budgetförslag 2020-2022 – Vänsterpartiet i Vaxholm
Budgetförslag 2020-2022 – Moderaterna
Budgetförslag 2020-2022 – Waxholmspartiet
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman klk

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp, Vaxholmsvatten
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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

Mål och budget 2020-2022 - återremitterad vid fullmäktige 
sammanträde 2019-11-11

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa driftbudget 2020-2022,

2. att fastställa investeringsbudget 2020-2022,

3. att fastställa finansbudget för 2020-2022,

4. att fastställa mål och nyckeltal för kommunen övergripande och samtliga nämnder 

5. att fastställa kommunens internränta till 2,5% år 2020,

6. att fastställa skolpengen/förskolepengen enligt aktbilaga 1,

7. att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt aktbilaga 2,

8. att fastställa övriga taxor och avgifter enligt aktbilaga 3,

9. att fastställa budget till förtroenderevisionen med 780 tkr för 2020 enligt aktbilaga 4,

10. att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mnkr under 2020,

11. att fastställa att staden får nyupplåna 30 mnkr under 2020, 

12. att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller 2020,

13. att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid fastighetsförvärv, 

14. att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen 
om särskilda skäl föreligger, 

15. att kommunens nämnder och styrelser uppdras att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av 
verksamheterna

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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16. Ekonomichefen uppdras att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade 
ramar.

17. att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av att ersätta Båtens 
förskola samt att utreda en mindre skola på Rindö.

18. att socialnämnden får i uppdrag att genomföra upphandlingen av driften av särskilt boende.

Ärendebeskrivning
Mål-och budget 2020-2022 återremitterades av kommunfullmäktige 2019-11-11 med motivering enligt 
nedan yrkanden. Nedan kommenterar kommunledningskontoret yrkandena var för sig. I övrigt hänvisas 
till tidigare tjänsteutlåtande i ärendet daterat 2019-10-02.

Yrkande: Politisk yttring och innehållet i budgeten stämmer inte överens.

Kommentar: Kommunledningskontoret har ingen kommentar kring den politiska yttringen i 
dokumentet.

Yrkande: SÄBO, det saknas hundratals platser då gruppen 80+ ökar med 550 personer men de tillskapas 
endast 54+54 platser i långsiktig finansiering. 

Kommentar: I dagsläget har kommunen beslut om 78 placeringar i särskilt boende varav 3 är placerade 
externt i en annan kommun. Enligt 2018 års statistik hade 1,1% av befolkningen i åldrarna 65-79 och 
12,3% i åldrarna 80+ ett beslut om särskilt boende. Kapaciteten i kommunens befintliga boende är 78 
platser. Förutsatt att relationen är den samma även i framtiden behövs 147 platser år 2026. I befintligt 
boende har kommunen 78 platser och på Norrberget planeras det för 60 platser. På SÄBO 2 är det inte 
fastställt hur många platser det blir men ett antagande kan vara att det blir 60 platser. Det innebär att 
kommunen får en kapacitet på totalt 78+60+60=198 platser. Även vid en reducering av platserna på 
Borgmästargården blir kommunens kapacitet 198-35=163 platser. Därmed saknas det inte flera hundra 
platser i den långsiktiga finansieringen. Värt att nämna är att andelen 65-79 och 80+ som får ett beslut 
om särskilt boende har sjunkit med tiden i och med förbättrad hälsa, förbättrad hemtjänst, förändrade 
preferenser hos brukarna samt ökad digitalisering.

Yrkande: Förskolor, gruppen 0-5 år ökar betydligt mer än det skapas förskolor för denna grupp. 

Kommentar: I dagsläget har kommunen ett kapacitetsöverskott i förskoleverksamheten. Förskolorna 
signalerar att det är svårare att få ihop ekonomin med anledning av färre barn i verksamheterna. Den 
initiala bedömningen genomförd av KLK är att antalet förskolor i den långsiktiga finansieringen inte är 
för få utan tvärtom för många. Med anledningen av detta har barn-och utbildningsnämnden fått i 
uppdrag att utreda om Båtens förskola behöver ersättas. 

487



Tjänsteutlåtande
2019-11-20

Änr KS 2019/119.049
3 av 4

Yrkande: Försörjningsstödet är underskattat. 

Kommentar: Förvaltningen fortsätter arbetet med att utreda frågan om försörjningsstöd. SKL skriver att 
kostnaderna för försörjningsstöd ökar i hela landet. Utbetalning av försörjningsstöd har ett starkt 
samband med situationen på arbetsmarknaden och utformningen av övriga statliga trygghetssystem. 
SKL skriver vidare att de ska företräda kommunerna gentemot staten och bevaka förändringar som kan 
påverka utvecklingen av biståndet. 

Yrkande: Vaxö skola fördyring är inte med. 

Kommentar: Kommunstyrelsen beslutade att avbryta upphandlingen gällande tillbyggnaden av Vaxö 
skola. Arbetet pågår med att gå igenom förfrågningsunderlaget för att se om det går att skruva på olika 
parametrar för att komma ner i kostnader.

Yrkande: Tiden att läsa och ta ställning till andra budgetar.  

Kommentar: Mittsamverkans budgetförslag tillgängliggjordes för samtliga partier representerade i 
fullmäktige under ett budgetseminarium för att skapa möjlighet att fördjupa sig i styrets budget mer än 
en månad innan kommunfullmäktiges sammanträde i november. 

Handlingar i ärendet
Mål och budget 2020-2022

Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2020

Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2020

Aktbilaga 3 – Externa taxor och avgifter 2020

Aktbilaga 4 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2020

Budgetskrivelse år 2020 (revisionens budgetäskande)

Yttrande mål och budget 2020-2022, KS med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, BUN med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, SN med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, TFK med bilagor

Yttrande mål och budget 2020-2022, SBN med bilagor

Protokoll MBL §11 samt medskick från Lärarnas Riksförbund

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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För kännedom: Vaxholms ledningsgrupp, Vaxholmsvatten.
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Inledning 

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2020-2022 för staden 
och nämnderna. 

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, 
vilket utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, skattesatsen, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. 
Mål och budget innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar. 

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så 
kallade ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de 
aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser 
och ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för 
att föra dialog om stadens utveckling och ta fram förslag till kommunövergripande målområden och 
mål. 

Den andra omgången äger rum under hösten. I september återkommer respektive nämnd med sitt 
yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina mål, verksamhetsplanering och budget 
utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Underlag till yttrandet är bland annat 
resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren. 

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation, bland annat 
om den ekonomiska utvecklingen och justerad befolkningsprognos, leder det fram till leder de fram 
till ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande 
målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar. 

Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i 
årsredovisningen. 
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Organisation  

Vaxholms stad styrs av ett minoritetsstyre som består av en mittensamverkan mellan Centerpartiet, 
Socialdemokraterna och Liberalerna. Kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande 
organ väljs av medborgarna vart fjärde år och tar beslut i kommunövergripande frågor. 
Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige och har ansvar för 
att fullmäktiges beslut genomförs. Vaxholms stad har därutöver nämnder med olika 
ansvarsområden samt inflytande över flera bolag och förbund. Vaxholms stads medarbetare är 
samlade i en förvaltningsorganisation, där varje förvaltning har i uppgift att stödja respektive 
nämnd samt att utföra det uppdrag som nämnden, lagar och bestämmelser har fastställt. 
Kommunstyrelsen har till sitt stöd kommunledningskontoret.  

Politisk organisation 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kommunfullmäktige

Social-
nämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Kommun-
styrelse

Stadsbyggnads-
nämnd
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Valberedning Revision

Arvodeskommitté

Södra Roslagens miljö-
och hälsoskyddsnämnd

(Täby)

Överförmyndarnämnd
(Värmdö)

Storstockholms 
brandförsvarsförbund
(kommunalförbund)

Norrvatten
(Kommunalförbund)

Vaxholm 
Smeden 3 AB

Fastighetsbolaget
Vasavägen 13 AB

Roslagsvatten AB Vaxholmsvatten AB
Hel- och delägda bolag, 
urval

Mandatfördelning 2019-2022 

Waxholmspartiet  8 
Moderaterna  7 
Centerpartiet  4 
Socialdemokraterna 4 
Liberalerna  2 
Sverigedemokraterna 2 
Vänsterpartiet  2 
Kristdemokraterna 1 
Miljöpartiet  1 

493



Rapport 
 
 

5 av 52 

Förvaltningsorganisation 
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Styrning och uppföljning 

Ett styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som syftar 
till att styra verksamheterna i önskad riktning samt för hur verksamheterna följs upp och 
utvärderas. Vaxholms stads styr- och ledningssystem syftar till att åstadkomma kvalitet och resultat 
för invånaren med sikte på kommunens vision. Systemet stöttar kontinuerlig utveckling och 
förbättring med utgångspunkt från verksamheternas grunduppdrag och de politiska målen och 
ambitionerna. 

Vaxholms stads vision 
Vaxholm ska vara staden för alla oavsett i vilken kommundel vi bor och vilka ekonomiska 
förutsättningar vi har. Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och 
inflytande. God ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm. 

Vår unika skärgårdsstad ska vårdas och utvecklas, ny bebyggelse ska ske varsamt, varierat och 
anpassat efter miljön. Nya invånare välkomnas och ger oss ett ökat inflytande i regionen.  

Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och 
värna Östersjön vilket kräver ett innovativt förhållningssätt och samverkan med andra.  

Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. Företagsamhet ska 
uppmuntras och stadskärnan vara levande året om. Det ska vara enkelt och bekvämt att pendla och 
kollektivtrafik på vatten ska utvecklas.  

Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Barn och ungdomar ska 
ha den bästa starten i livet med en högklassig förskola och skola. Vård och omsorg skall vara den 
bästa. Valfrihet, kvalitet, inflytande och trygghet ska prägla staden och dess verksamheter, det ska 
vara möjligt att välja kommunala alternativ.  

Kontinuerlig dialog med invånare är en framgångsnyckel. Engagemang och föreningsliv utvecklar 
och stärker banden människor emellan och ska uppmuntras. Varje kommunalt beslut ska vara 
rättssäkert. 

Gemensam värdegrund 
Vaxholms stads värdeord är samspel, engagemang och respekt. Orden sammanfattar stadens 
gemensamma värdegrund som är styrande för Vaxholms stads medarbetares förhållningsätt, 
agerande och bemötande. Värdeorden är framtagna gemensamt av medarbetare inom stadens alla 
verksamheter och fungerar som en kompass i kontakter och möten med människor som besöker, 
bor och verkar i Vaxholm.  
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Gemensamma processer 
Vaxholms stads styr- och ledningsmodell omfattar kommungemensamma processer för (1) budget 
och bokslut, (2) kompetensförsörjning och (3) ärendeberedning. Ledarskapet på politisk nivå och 
inom förvaltningen är nyckeln för att skapa resultat utgående från respektive nämnds uppdrag. 
Uppdraget är givet av Vaxholms stads kommunfullmäktige och inom ramen för de nationella 
regelverken. 

 

Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. 
Styrningen utgår från fastställda principer som till exempel volymfördelning och finanspolicy. 
Beslutad budget och resultat följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertialrapporter samt 
helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens budget är volymbaserad 
medan övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.  

Mål och resultatstyrning 
Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt för prioriteringar och styr organisationens 
utveckling. Styrningen utgår från strategiska mål för respektive nämnd inom de tre målområdena: 
kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget 
som nämnden vill fokusera på under kommande planperiod. Målen följs upp både kvalitativt och 
kvantitativt. Måluppfyllelse bedöms utifrån utfall av ett antal indikatorer med ett beslutat målvärde 
som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. Resultatet följs upp och redovisas vid 
tertialrapporter och årsredovisning. Nämndernas mål är övergripande, vilket skapar utrymme för 
verksamheten att med utgångspunkt från sin profession och kunskap om verksamheten identifiera 
vad som behöver utvecklas för att nå målen. Förvaltningar och enheter identifierar därmed 
prioriterade fokusområden och insatser utifrån sitt nuläge. Strukturen tar till vara medarbetarnas 
kunskap, erfarenhet och engagemang.   

 

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad 
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Kvalitetssäkring av uppdraget 
Mål- och resultatstyrning är en modell av flera som Vaxholms stad använder för att följa upp 
kvaliteten i kommunens tjänster. Utifrån framförallt statlig styrning inom socialtjänsten och 
utbildningsverksamhet finns krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete1 som omfattar 
arbetssätt och metoder för att följa upp, säkra och utveckla kvalitet utifrån hela uppdraget.  

Kvalitetssäkring av uppdraget säkrar kvaliteten av utförda tjänster och ger förutsättningar för en 
kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Kvalitetssäkringen kan bestå av flera olika 
metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. Exempel på metoder för kvalitetssäkring är 
nämndens utökade lista av nyckeltal som följer upp verksamheten, internkontroll och 
processledning.  

Riskanalys och internkontroll  
Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner 
som bidrar till att säkerställa att kommunens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att 
informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig 
och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god internkontroll. 
Kommunstyrelsen och varje nämnd gör årligen en riskanalys där väsentliga områden identifieras. 
Dessa risker ingår som en del i nämndens internkontrollplan, vilken fastställs av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. Nämnderna rapporterar resultatet av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 

Processledning 
I det systematiska kvalitetsarbetet kan processledning utgöra en viktig del i kvalitetssäkring av 
uppdraget. Det ger också förutsättningar för kontinuerlig utveckling och förbättring av 
verksamheten. Att använda kartlagda processer som utgångspunkt innebär att utgå från värdet som 
skapas för mottagaren. Arbetssätt, arbetsflöden och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, utvärderas 
och förbättras av medarbetare som arbetar i processerna. Uppföljningar och utvärderingar ligger till 
grund för gemensamt lärande och kontinuerligt förbättringsarbete, men också för att prioritera 
enhetens mål inför kommande tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom att 
processorientering ger möjlighet att skapa en gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget. 

 

  

                                                           
1 Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
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Politisk inriktning och prioriteringar 

 

 
Tillsammans utvecklar vi Vaxholm!  
Vaxholm ska vara staden för alla oavsett i vilken kommundel vi bor och vilka ekonomiska 
förutsättningar vi har. Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och 
inflytande. God ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm. 

Vår unika skärgårdsstad ska vårdas och utvecklas, ny bebyggelse ska ske varsamt, varierat och 
anpassat efter miljön. Nya invånare välkomnas och ger oss ett ökat inflytande i regionen.  

Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och 
värna Östersjön vilket kräver ett innovativt förhållningssätt och samverkan med andra.  

Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser.  

Företagsamhet ska uppmuntras och stadskärnan vara levande året om. Det ska vara enkelt och 
bekvämt att pendla och kollektivtrafik på vatten ska utvecklas.  

Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Barn och ungdomar ska 
ha den bästa starten i livet med en högklassig förskola och skola. Vård och omsorg skall vara den 
bästa. Valfrihet, kvalitet, inflytande och trygghet ska prägla staden och dess verksamheter, det ska 
vara möjligt att välja kommunala alternativ. Kontinuerlig dialog med invånare är en 
framgångsnyckel.  

Engagemang och föreningsliv utvecklar och stärker banden människor emellan och ska uppmuntras. 
Varje kommunalt beslut ska vara rättssäkert. 

Ekonomi i balans 
En god ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm och för en god livskvalitet för våra invånare. 
Stadens årliga resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna. Vi arbetar för 
kostnadseffektivitet och budget i balans, också utifrån ett genderperspektiv. Skatten ska inte höjas. 
Utredningar och beredningar ska kostnadsredovisas på ett tydligt sätt. Stadens lånebörda kommer 
att öka under de närmaste sju åren eftersom investeringar i bland annat särskilt boende, ishall och 
skolor/förskolor behövs. Paviljonger ska fasas ut till förmån för permanenta byggnader vilket är en 
god investering på sikt.  Lån ska dock tas med försiktighet. Strategiska mark och fastighetsköp ska 
genomföras.  

Staden blir bättre och demokratin stärks när fler är delaktiga  
En kontinuerlig dialog med invånarna är en framgångsnyckel. Varje kommunalt beslut ska vara 
rättssäkert. Vi vill stärka möjligheterna för medborgare i alla åldrar att engagera sig i Vaxholms 
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utveckling, vilket kräver tidig information och dialog. Barn och ungdomar ska involveras via skolan i 
den kommunala demokratin och ges möjlighet att vara mer delaktiga.  

Vi vill pröva möjligheten att inrätta en demokratiberedning, som får i uppdrag att utreda och föreslå 
åtgärder som stärker den lokala demokratin. Fortsatt och löpande arbete med att revidera stadens 
översiktsplan, tydliga och väl genomförda samrådsmöten, ökad medborgardialog i planärenden och 
i andra strategiska frågor. Vi vill undersöka möjligheterna med ökad digital kommunikation och råd 
för specifika frågor. Rollen för de kommunala råden för pensionärer och funktionsnedsatta ska 
tydliggöras genom att de blir remissinstanser. Vi eftersträvar transparens och en bred förankring 
mellan partier i beslutande församlingar. 

Vaxholm ska vara fossilfritt  
Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet och 
leva upp till den globala klimatöverenskommelsen om maximalt 1.5 grads temperaturökning. Cykel- 
och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas, fler gångfartsområden ska införas, bättre cykelstråk 
och fler cykelparkeringar med tak. Stadens egna fastigheter ska försörjas av förnybar energi, att 
nyttja solenergi ska prövas. Vaxholm ska anslutas till ett bättre och mer effektivt reningsverk. 
Fordon i kommunens verksamheter ska vara miljöklassade. Vid nyanskaffning ska i första hand 
elfordon köpas in. 

All mat som erbjuds i våra verksamheter ska tillagas lokalt och leva upp till krav på god miljö- och 
djuromsorg, vara klimatsmarta samt antibiotikafria. Andelen matsvinn ska minska.  

Samtliga skolverksamheter ska leva upp till Håll Sverige Rents program grön flagg. Vi ska förbättra 
våra återvinningsstationer. Det ska vara nära och enkelt att återvinna. Ytterligare en 
återvinningsstation i centrum ska byggas. Förbättrad kapacitet och service i återvinningscentralen 
för fler fraktioner och återbruksmöjligheter. Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning 
och bostad inom kommunen och till och från Vaxholm. Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt 
på land och vatten, regionalt och lokalt. Användning av engångsplast ska fasas ut i egna 
verksamheter och i samverkan med näringslivet. Våra grönområden ska förädlas och bidra till 
biologisk mångfald. Fler laddstationer för elfordon ska uppmuntras.  

Vårda och utveckla vår vackra stad  
Utveckling av ny bebyggelse ska ske varsamt. Byggandet ska vara varierat, gärna i trä, och anpassat 
till vår unika skärgårdsmiljö. En hållbarhetsstrategi ska tas fram parallellt med översiktsplanen och 
förankras genom medborgardialog. Vi välkomnar befolkningstillväxt med hänsyn till våra 
förutsättningar vad gäller infrastruktur och kollektivtrafik. 

Stadens bostadsförsörjningsprogram och exploateringsprogram ska revideras i dialog med 
invånarna och göras tydligare. Ett kulturmiljöprogram ska tas fram.  

Ny bebyggelse ska redan i detaljplanearbetet anpassas efter omgivningen i skala och stil. När 
detaljplanen för Norrberget vinner laga kraft så ska planerna för Norrberget genomföras. En 
skadeståndsprocess är uteslutet. Alla beslut som avtal kräver ska fattas. En städad omvandling av 
området ska ske.  

Bostadsförsörjning ska ske med blandade upplåtelseformer, småhus, bostadsrätter och hyresrätter. 
Kommunens fastighetsbolag ska förstärkas och samlas i ett bolag som utvecklar, äger och förvaltar 
verksamhetslokaler och bostäder. Vi vill tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska 
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påbörjas under mandatperioden, där plan- och markförutsättningarna gör detta möjligt. Stadens 
fastigheter ska underhållas och vårdas. 

Rådhuset ska rustas under mandatperioden. Kajerna i centrala Vaxholm ska rustas. 
Planeringsarbetet för västra Rindö ska prioriteras för att minska trafikproblemen. Det är viktigt att 
verksamhetsområdet finns kvar och får möjlighet att utvecklas. Slutförandet av detaljplan för 
Resarö Mitt har hög prioritet för att lösa trafikproblem, behov av ökat utrymme för skola och affär 
samt gång- och cykelväg utmed Överbyvägen. För ökad trafiksäkerhet ska vi verka för att väg 274 
blir ett lågfartsområde förbi skolorna på Vaxön för ökad säkerhet. 

Gågatan på Hamngatan sommartid ska behållas och möjligheter till fler gångfartsområden utredas, 
till exempel Rådhusgatan. 

Fler jobb i Vaxholm  
Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. Det kräver att fler företag 
kan och vill utvecklas här. Vi vill ha en levande stadskärna året om. En ny näringslivsstrategi ska 
utarbetas i samarbete med det lokala näringslivet. Vi vill stärka förutsättningarna för företag att 
bedriva verksamheter året runt och välkomnar fler evenemang och utomhusaktiviteter. Ett bra 
företagsklimat ska prägla vår stad där företag upplever att de blir bra och lika behandlade. 
Företagare ska ha en enkel kommunikationsväg till stadens förvaltningar. Möjligheter för fler 
företag och mer företagsamhet på Kastellet ska främjas. 

Vi ska bevara befintliga och utveckla fler verksamhetsområden. Vi ska verka för fler 
korttidsbåtplatser centralt i Vaxholm för att underlätta för handel och öbor. It-utbyggnad ska 
underlättas för snabba digitala kommunikationer i hela staden. Vi ska medverka till att matcha 
behov av arbetskraft lokalt med personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Fler ska kunna 
ha sin arbetsplats i Vaxholm. 

God omsorg och stimulerande verksamheter  
Verklig frihet kräver trygghet. Vi är olika, har olika behov och önskemål under livet. Vi vill investera i 
ett varierat utbud för alla åldersgrupper av såväl sociala insatser som bostäder. All omsorg för äldre 
som erbjuds i såväl särskilt boende som hemtjänst ska upplevas som trygg, jämställd och ha mycket 
god kvalitet. Fler trygghetsboenden/seniorboenden/kollektivhus för äldre ska byggas, gärna med 
gemensamhetslokaler. Samarbetet med frivilligorganisationer som PRO, SPF, Röda korset, En 
hjälpande hand, Väntjänsten m.fl. ska utvecklas. Planeringen av vårt nästa särskilda boende, på 
Norrberget, ska ske i samverkan med pensionärsorganisationerna. Vi vill utreda möjligheter för 
seniorer att erbjudas måltidskuponger i stadens matsalar. Vi vill verka för en mjukare 2-årsregel för 
nyanlända om särskilda skäl föreligger. Daglig verksamhet för funktionsnedsatta ska ske i 
närområdet, vara pålitlig, individanpassad och stimulerande.  

Bra start i livet, våra skolor och förskolor 
Barn och ungdomar ska ha den bästa starten i livet. Vi välkomnar olika pedagogiska inriktningar 
samt utövare och eftersträvar en högklassig förskola och skola, lika för alla, med valfrihet för 
föräldrar och barn.  

Det ska vara tryggt och säkert för barnen att vara i skolan och att förflytta sig mellan hem, skola och 
fritidsaktiviteter. Skolvägar ska vara trygga och säkra. Skolskjutssystemet ska ses över och 
reformeras utifrån likabehandlingsprincipen och för att minska antalet skolskjutsar med taxi där 
trafiksäkerhet och trafikmognad hos barnet möjliggör detta. Elevernas kunskapsutveckling, trivsel 
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och trygghet ska vara i fokus. Grundskolans kärnämnen är prioriterade. Välfungerande elevhälsa 
med hälsofrämjande är viktigt: varje skola ska ha tillgång till ett trygghetsteam, skolpsykolog, 
skolkurator, skolläkare, skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger och stödresurser. Ett 
strategiskt program för att motarbeta psykisk ohälsa hos elever ska utarbetas. 

En satsning på elever i behov av särskilt stöd är prioriterat, och en ökad satsning ska ske på läxhjälp. 
Paviljonger ska ersättas av permanenta lokaler. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Lärarnas och 
förskolelärarnas kompetens och arbetsvillkor ska fortsatt utvecklas. Fler förskolepedagoger behövs. 
Mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier får inte förekomma. Alla skolor ska ha en säker och 
kreativ IT-miljö. Skolan ska vidareutvecklas genom mer idrott, förbättrat elevstöd och 
ändamålsenliga lokaler. Vi ska fortsätta bedriva och utveckla entreprenörskapsskola på sommaren,-
entreprenörskap är en del av utbildningen-, och kontakten mellan näringsliv och skola ska fortsätta. 
Vi vill undersöka möjligheten för kommunen att erbjuda sommarjobb för ungdomar. Kulturskolans 
organisation och prissättning ska reformeras i syfte att minska avgifter och anpassa utbudet till 
efterfrågan. 

Strävan är att alla barn ska ha en plats på förskola inom en månad. Rindö, Resarö och Vaxö skolor 
ska byggas/byggas om efter behov. Fritidsgårdsverksamheten ska stärkas för såväl tjejer som killar. 
Vår ambition är att utveckla verksamheterna på Vaxön, Rindö och Resarö. 

Fritidsverksamheten ska förstärkas och bedrivas på flera ställen i staden.  

Aktiv fritid, en trygg och utvecklande stad  
God folkhälsa och en stimulerande fritid är viktigt. Vår skärgårdskommun och huvudort ska vara 
trygg och attraktiv för alla - gammal som ung. Stadens stöd till föreningslivet ska vara jämställt, så 
att alla får likvärdiga förutsättningar att utöva sina idrotter, kultur och intressen. 

Lägret ska utvecklas som en mötesplats för alla, oavsett ålder, och i dialog med invånare. 

En ny lekplats ska byggas. Ett helhetsgrepp ska tas. Utemiljön ska upplevas säker. Vi vill undersöka 
möjligheterna att använda en interaktiv trygghetskarta, där medborgare kan rapportera platser som 
upplevs otrygga. Gatu- och parkbelysningen ska förbättras. Motion och rörelse ska uppmuntras 
genom välskötta samt interaktivt upplysta motionsspår, och säkra lekplatser. Scouternas 
verksamhet ska stödjas genom att verka för en föreningslokal på Eriksö. Ett idrotts- och 
fritidspolitiskt program ska tas fram i dialog med föreningarna för att stödja ett aktivt föreningsliv 
för alla. Vi vill utveckla gång- och cykelväg till Bogesund och verka för ökad lokal busstrafik mellan 
kommundelarna (speciellt Karlsudd, Rindö och Resarö) för att underlätta för fler att ta sig till olika 
platser. Vi vill ge kulturfrågorna bättre status och se över den politiska organisationen samt 
ekonomin för detta. Ytterligare en konstgräsplan ska anläggas i kommunen. Vi vill 
energieffektivisera ishallen och förlänga säsongen och se över hur hallen kan nyttjas sommartid. Vi 
ska medverka till att skapa fler fritidsbåtsplatser för våra invånare. 

Bra och trygga kommunikationer både på land och vatten   
Möjligheter att färdas på ett säkert, effektivt och tryggt sätt inom samt till och från staden ska 
förbättras. Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och 
utanför. Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt på land och vatten, regionalt och lokalt. Cykel- 
och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas. Vi vill genomföra gång-, cykel- och bymiljöväg utmed 
Rindövägen, gång- och cykelväg utmed Överbyvägen, från Kullön till Söderfjärdsskolan och till 
Bogesunds slott. 

501



Rapport 
 
 

13 av 52 

Snabba pendelbåtar från Rindö, Vaxön och Resarö till Stockholm ska utredas. Fler cykel- och 
mopedparkeringar under tak i anslutning till kollektivtrafik ska inrättas. Vi ska fortsätta att verka för 
cykelväg till Arninge. Trafiksäkerheten med lågfartsområden måste utredas och tillskapas vid våra 
skolor. Vår strävan är att trafikplats Engarn skall genomföras så snart som möjligt. Bilpooler och 
lånecykelsystem ska uppmuntras. Vi ska verka för fler pendlingsparkeringar i närheten av 
busshållplatser. 
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Planeringsförutsättningar 

Samhällsekonomin 
SKL:s prognoser har sedan december 2017 utgått från att högkonjunkturen skulle kulminera 2018 
och följas av vikande sysselsättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna blir nu allt 
tydligare på att konjunkturen mattas av, det framgår både av förtroendeindikatorer och 
sysselsättningsstatistiken. SKL räknar nu med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020 
och att den kommer att fortsätta under 2021. Bedömningen är att BNP ökar med strax över 1 
procent både i år och nästa år och att arbetslösheten stiget till drygt 7 procent. Sverige har de 
senaste åren gynnats av stark export, bland annat tack vare kronförsvagningen. Nu börjar dock 
världskonjunkturen vika, på grund av den osäkerhet som råder kring bland annat Brexit och 
handelskrig.  

 

Demografin ställer höga krav på kommunsektorns finanser 
I likhet med SKL, har andra prognosinstitut och organisationer konstaterat att 
befolkningsförändringar ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering kommande 
åren. I juni presenterade Finansdepartementet en analys som visade att med oförändrat 
välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och kostnader öka till 90 miljarder kronor år 2026. 
Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för 
befolkningen i arbetsför ålder och att det är just de äldre och unga som ökar snabbt under den 
kommande tioårsperioden. Dessutom kommer största delen av intäkterna från skatt på arbete, och 
den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. 
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Riksbanken höjer räntan mot slutet av nästa år 
Mot bakgrund av att både Fed och ECB i år sjösatt stimulanser – räntesänkningar i USA och en rad 
åtgärder inom eurozonen tror SKL att Riksbankens nästa räntehöjning ligger längre bort i tiden än 
vad som ges av den senaste reporäntebanan, Riksbankens egen prognos på reporäntan. Riksbanken 
har aviserat en höjning omkring årsskiftet 2019/2020 men SKL tror att det dröjer till slutet av 2020. 
Att KPIF – inflationen ligger kvar inom variationsbandet 1-3 procent och nära 2 procent kommande 
år erbjuder förvissa möjligheten för att ta fortsatta steg mot ett högre ränteläge. Men vikande 
inflationsförväntningar i Sverige samt den återkommande jämförelsen med vad ECB och Fed gör 
bedöms medföra att höjningarna kommande år blir få. Räntehöjningarna kan dock helt utebli, givet 
vikande konjunkturutsikter.  

Kommunernas ekonomi 
Bra men vikande resultat 2018 
Kommunerna redovisade ett resultat på 14 miljarder kronor 2018. Resultatet motsvarar 2,5 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. I dessa siffror ingår stora rea- och exploateringsvinser 
på 8,6 miljarder, netto. Justerat för dessa poster uppgår resultatet till 1,0 procent av skatter och 
generella statsbidrag, vilket är för lågt för sektorn som helhet för att uppnå god ekonomisk 
hushållning. De ekonomiska förutsättningarna varierar mellan olika kommuner och det är upp till 
varje kommun att bestämma sina mål för god ekonomisk hushållning.  
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Det var 69 kommuner som hade negativt resultat 2018 och 108 kommuner hade ett resultat på 
minst 2 procent av skatter och bidrag. 
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Fortsatt stora investeringar framöver 
År 2018 uppgick investeringarna till 73 miljarder kronor, vilket är en ökning med nästan 10 
miljarder, eller 15 procent, jämfört med föregående år. År 2017 var investeringsökningen ännu 
större. I de kommunala budgeterna planeras för en fortsatt hög investeringsnivå både 2019 och 
2020. Prognosen och kalkylen utgår från kommunernas budget och plan men justeras ned utifrån 
det historiska mönstret. Enligt prognosen uppgår investeringarna till 94 miljarder 2023. För åren 
2020-2023 innebär det investeringar på i genomsnitt 13,9 procent av skatter och generella bidrag.  

 

I en enkät inför Ekonomirapporten, maj 2019 svarade ekonomicheferna i många kommuner att de 
kommer att genomföra stora investeringar inom infrastruktur, VA, bostäder, skolor och förskolor. 
För åren 2019-2022 rör det sig exempelvis om 600 förskolor, 300 grundskolor och 125 särskilda 
boenden, i de drygt 200 kommuner som svarade på enkäten. 

Kostnadsutjämningsutredningen 
Regeringen beslutade 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av 
systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen har antagit namnet 
Kostnadsutjämningsutredningen. Resultatet av utredningen har gått ut på remiss som samtliga 
kommuner i riket har fått möjligheten att svara på. Vaxholms stad har skickat in ett remissvar till 
finansdepartementet (KS 2019/120.040). Under 2018 fick samtliga kommunerna en preliminär 
beräkning på hur förslaget i den nya utredningen skulle påverka enskilda kommuner ekonomiskt. 
För Vaxholms del innebar det en förlust på -255 kr per invånare vilket motsvarar cirka -3,1 miljoner 
kronor på totalen. Den 1 oktober 2019 publicerade SKL tillsammans med SCB en ny preliminär 
prognos av de ekonomiska effekterna av kostnadsutjämningsutredningen. Den nya prognosen 
innebär en ännu större förlust på -593 kronor per invånare vilket motsvarar cirka -7,2 miljoner 
kronor på totalen. -7,2 miljoner kronor motsvarar cirka -1% i försämrat resultat per år vilket är en 
stor utmaning med tanke på de låga marginalerna och effektiviseringsbehoven som redan föreligger 
framåt. I förslaget finns ett införandebidrag som innebär att de ekonomiska effekterna fasas in över 
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ett antal år. För Vaxholms del blir den ekonomiska effekten inklusive införandebidraget             
(2020: -250 kr/invånare dvs -3,1 mnkr), (2021: -500kr/invånare dvs -6,2 mnkr) och full effekt    
(2022: -593kr/invånare dvs -7,2 mnkr). Riksdagen förväntas fatta beslut om den nya 
kostnadsutjämningen under november månad. I detta budgetdokument har vi antagit att förslaget 
kommer bifallas av riksdagen och därför räknat med de negativa ekonomiska effekterna i budgeten. 

Rättsprocess mot byggentreprenör 
Rättegången i tingsrätten för tvistemål med en av byggentreprenören till Campus idrottshall 
inleddes 2018 och har nu avslutats. Domen från tingsrätten förkunnades i juni 2019, med positivt 
utfall till stadens fördel. Tingsrättens dom har överklagats och fått prövningstillstånd i hovrätten. 
Utfallet av domen kan få resultatpåverkande effekter på stadens ekonomi.  

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd till överklaganden av 
detaljplanen för Norrberget 
I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget, Dp 410. 
Efter beslutet överklagades detaljplanen till mark- och miljödomstolen som under våren 2019 
avslog respektive avvisade samtliga överklaganden. Domen överklagades till Mark- och 
miljööverdomstolen som 22 augusti 2019 meddelade att några av överklagandena får 
prövningstillstånd och ska behandlas i överdomstolen. Utfallet av domen kan få ekonomiska 
konsekvenser och påverkan på budgeten. 

Befolkningsprognos 
Förändringen av befolkningstakten är en viktig information för planering av kommunens utveckling 
och kommande behov av dess verksamheter. Förutom detta är också befolkningsutvecklingen en 
viktig faktor i beräkningen av skatteintäkten. Prognosen kommer från företaget Statisticon och 
bygger på historiska data och utveckling utifrån befintlig befolkning.  

Befolkningsprognos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Statisticon 12 023 12 108 12 337 12 707 13 184 13 553 13 874 13 941 14 068 

 

Befolkningsprognosen visar antal invånare per den sista december. Vid skatteintäktsberäkningen 
har vi räknat med något färre invånarantal eftersom att det är personer som är folkbokbokförda per 
den 1 november som betalar kommunalskatt i Vaxholms stad. 

Befolkningsprognos 2018       

antal (andel %) 

2026           
antal (andel %) 

Förändring 

antal% 

0–5  760 (6,3%) 903 (6,4%) 18,8% 

6–15 1 815 (15,1%) 1 747 (12,4%) -3,7% 

16–18 512 (4,3%) 538 (3,8%) 5,2% 

19–64  6 470 (53,8%) 7 611 (54,1%) 17,6% 

65–79  2 026 (16,9%) 2 278 (16,2%) 12,4% 

80+ 440 (3,7%) 990 (7,0%) 125,1% 

Summa 12 023 14 068 17,0% 
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Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns kostnader 
om alla ska få samma välfärd som i dag. Samtidigt som vi har en snabb ökning av barn och unga blir 
kostnaderna för den stora fyrtiotalistgenerationen allt mer märkbara inom hälso- och sjuk vården 
och så småningom även i äldreomsorgen. De personer som föranleder de högsta kostnaderna är 
barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, barnomsorg, skola och 
sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Utmaningen är att ökningen av de personer som står 
för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare. 
Eftersom att alla kommuner ingår i ett kommunalutjämningssystem så påverkas alla av rikets 
befolkningsstruktur. I Vaxholms stad förväntas andelen 80+ öka mest i relation till den totala 
befolkningsmängden. Staden prognostiserar en minskad andel barn som går i grundskolan mellan 
6–15 år.  

Lokalbehov 
En övergripande analys av befolkningsprognosens effekter på lokalbehovet har genomförts av 
kommunledningskontoret. Den övergripande analysen indikerar att vissa planerade byggnationer i 
den långsiktiga investeringsplanen inom skola och förskola inte behövs för att säkerställa platser för 
stadens barn och elever. Risken med överkapacitet i stadens lokalbestånd är att större andel av 
grundbeloppet per barn och elev går till att täcka det fasta lokalkostnader istället för att skapa 
verksamhetsnytta. Barn- och utbildningsnämnden signalerar redan idag på svårigheter att uppnå en 
budget i balans i områden med vikande barn- och elevantal. Med detta som bakgrund ges 
uppdraget till barn- och utbildningsnämnden att utreda behovet av att ersätta Båten samt att 
utreda en mindre skola på Rindö. 

Lön- och prisutveckling 
Löneavtalet för 2020 är inte klart och märket är inte känt för de kommande åren. Märket de senaste 
åren har legat mellan 2,0%-2,3%. Löneuppräkningen som har använts i budgetberäkningen är 
enbart ett antagande om att löneutvecklingen kommer att följa KPI vilket kan förändras beroende 
på olika faktorer i lönerevisionsprocessen.  Prisutvecklingen baseras på SKL:s prognos för KPI. Den 
totala löne- och prisutvecklingen är ett genomsnitt av de två antagna måtten. Samtliga nämnder 
förutom socialnämnden har ett effektiviseringsuppdrag på -1% per år fram till 2026. Socialnämnden 
har ett effektiviseringsuppdrag på -1% fram till 2021 och därefter utgår effektiviseringsuppdragen. 
Däremot har socialnämnden ett dolt effektiviseringsuppdrag från 2022 och framåt med anledning 
av att andelen äldre blir fler i befolkningen. Från 2023 och framåt har en grov uppskattning gjorts 
över lön- och prisuppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet.  

Lön- och prisutveckling 2020 2021 2022 

Lön 2,40% 2,50% 2,60% 

KPI 1,90% 2,10% 2,50% 

Lön- och prisutveckling 2,15% 2,30% 2,55% 

 
Effektiviseringsuppdrag 2020 2021 2022 

Effektiviseringsuppdrag -1% -1% -1% (0,0%) 
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Kapitaltjänstkostnader 
Internräntan beräknas ligga kvar på 2,5% under året. Kommunens genomsnittliga räntenivå ligger 
på 2,3% fram till och med augusti månad. Räntorna förväntas stiga under planperioden.  

Taxor och avgifter 
Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För all kommunal 
verksamhet gäller självkostnadsprincipen. Stadens taxor och avgifter ska harmonisera med den nivå 
som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län. Översyn av taxor och avgifter är 
en del av nämndernas arbete med mål och budget. 

Stadens taxor 
Stadens taxor revideras i samband med nämndernas yttranden och mål och budget. Nämndernas 
taxor läggs ihop till ett gemensamt taxedokument för staden.  

Kommungemensamma taxor 
Inga förslag på förändringar. 

Kommunstyrelsen 
Inga förslag på förändringar. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sänkning av kulturskolans avgifter som kommer att införas stegvis under de närmaste åren.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Beskrivningen i dokumentet "Taxor och avgifter" har setts över och har förtydligats på vissa 
punkter. Utöver detta har ett uthyrningsbart rum samt utställningslokaler i Rådhuset lagts till. 
Indexuppräkningar av relevanta taxor är genomförda. 

- Förtydligande om vilka som får nyttoparkeringstillstånd. 
- Ytterligare rum till uthyrning i Rådhuset. 
- Förtydligande och information om tillfällig angöring i Gästhamnen. 

 
Socialnämnden 
Nytt för taxor 2020 är en förenkling av taxetarifferna inom hemtjänst, som nu specificerar de 
enskilda egenavgifterna per insats.  Nytt är även att det tillkommer en installationsavgift för larm 
samt kostnad för att inte återlämna inom rimlig tid. 

Stadsbyggnadsnämnden 
I taxan för 2020 görs mindre justeringar och förtydliganden i själva taxan, liksom ett förtydligande 
om hur och på vilken del reduktion ska beräknas vid överskriden handläggningstid enligt den vid 
årsskiftet 2018/2019 införda regeln om reduktion (9 kap 45§ första stycket PBL), för bygglovs-, 
anmälans- och förhandsbeskedsärenden. 
I den del av taxan som gäller kart och mät, sker en utökning med ytterligare en kartprodukt till följd 
av det nya kartsystem som upphandlats, för att kunna erbjuda en enklare och billigare version av 
nybyggnadskarta. 
 

- Information om hur avgiftsbestämd taxa tas ut och vad som gäller vid reducering. 
- Förtydligande om hur arean bestäms. 
- Förtydligande om hur avgiften ska betalas och att ränta tillkommer efter förfallodag. 
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- Ny punkt om vad som ingår i avgiften för lov. 
- Ny punkt om tidsbegränsande lov. 
- Ny punkt om övergångsbestämmelser mellan olika lagstiftningar. 
- Ny punkt gällande överklagande. 
- Förändrad taxa om bygglov gällande byggnader över 4000kvm och ändringar som inte 

bedöms som tillbyggnad. 
- Förändrade taxor för kartframställning, mät och GIS-uppdrag. 

 

Externa taxor 

Vaxholmsvatten 
Förslag på oförändrad avfallstaxa och ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan med 5% från 
den 1 januari 2020.  

- VA-taxa 
- Avfallstaxa 

 
Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddsnämnd 
Inga förslag på taxeförändringar 2020. 

- Livsmedelstaxa 2017 
- Miljöbalkstaxa 2017 
- Strålskyddstaxa 2017 
- Taxa för serveringstillstånd 2018 
- Taxa receptfria läkemedel 2013 

 

Storstockholms brandförsvar 
Inga förslag på taxeförändringar 2020. 

- Taxa för tillstånd 2017 
- Taxa för tillsyn och efterkontroll 2017 

 
Taxor som revideras årligen med Sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting.  

- Taxa för brandskyddskontroll 
- Taxa för sotning och rengöring 

 

Digitalisering2 
Digitaliseringen påverkar alla förvaltningar och är ett stort och viktigt utvecklingsområde. Nya 
tekniker utvecklas och det sker omvälvande förändringar i samhället. Genom att ta till vara 
digitaliseringens möjligheter skapas förutsättningar för både ökad tillgänglighet, service och 
kvalitet. Införandet av nya verksamhetssystem och e-tjänster underlättar invånarnas 
kommunikation med förvaltningen, ger snabbare service och en mer rättssäker handläggning. 
                                                           
2 De stycken som beskriver förutsättningar på sid 21-23 bygger på text och innehåll från SKL: Vägval för framtiden 3 – 
utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030. 
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Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med att införa fler och fler e-tjänster inom alla 
verksamhetsområden.  

Nya tekniska hjälpmedel ger möjligheter som både förenklar vardagen för den enskilde, ger 
möjlighet till individanpassning och ökar effektiviteten. Exempel på hjälpmedel är nattkameror för 
tillsyn inom äldreomsorgen, nyckelfri hemtjänst, anpassade läromedel i undervisningen med mera. 
Vaxholms stad deltar i ett nationellt projekt för att ta fram en plan för att öka tillgängligheten och 
det digitala utbudet för medborgarna inom vård och omsorg och övriga samhällstjänster.  

Ny teknik skapar nya möjligheter men ger också ett antal utmaningar. För lite kunskap ökar risken 
för att göra felaktiga och dyrbara tekniska investeringar, integritetsfrågor måste hanteras och den 
nya tekniken leder till ökade förväntningar och ökade krav på tillgänglighet och kvalitet, vilket kan 
vara kostnadsdrivande och ta resurser från annan viktig verksamhet.  

Ökad osäkerhet i världen 
Företag och finansiella system är genom ny teknik och frihandel starkt sammankopplade med 
varandra och allt fler system integreras med internet. Dricksvatten, el, fjärrvärme och järnvägstrafik 
blir allt mer beroende av IT, vilket ökar sårbarheten. Vi har överutnyttjat våra globala ekosystem, 
vilket bland annat tar sig utryck som stigande havsnivåer och ökenspridning. Extrema 
väderhändelser kommer att bli allt vanligare. 

Det finns också en ökad politisk osäkerhet i världen och fler geopolitiska konflikter. Detta innebär 
att ett fokus behöver öka på förebyggande säkerhetsåtgärder och att kraven ökar på 
räddningstjänst och krisberedskap. Kommuner och landsting kommer att få hantera ett ökat behov 
av förebyggande och säkerhetshöjande insatser. Länsstyrelsen har exempelvis tagit fram en strategi 
för utveckling av det civila försvaret. Det innebär att vi idag pratar beredskap på ett helt annat sätt, 
allt ifrån hur stadens invånare ökar sin medvetenhet och beredskap i form av nödutrustning 
hemma, till kommunernas beredskap av reservaggregat, beredskapshöjande åtgärder på SÄBO, och 
samverkan med regionen och andra privata aktörer när det kommer tillexempel nödel och 
nödvatten. 

Förändrat medielandskap 
Ny teknik och generationsväxlingar har medfört att allt fler hämtar information och nyheter på nya 
sätt, inte minst via sociala medier där information styrs utifrån läsarnas sökvanor. En annan 
företeelse är så kallade nättroll, som sprider fejkade nyheter och som kommunicerar med hjälp av 
påhittade personer för att provocera, sprida desinformation eller för att skapa opinion i en viss 
riktning. Detta påverkar den information kommuninvånarna får om kommunen och dess 
verksamhet. Kommunen behöver hitta sätt att förhålla sig till detta och planera sin kommunikation 
och dialog med medborgarna utifrån detta förändrade medielandskap.  

Kompetensförsörjning 
En utmaning de kommande åren är att tillgodose behovet av kompetens inom kommunens 
verksamheter. Att kunna rekrytera och behålla medarbetare är en nyckel för att kunna säkra hög 
kvalitet, effektivitet och utveckling i verksamheterna. I flera av de kommunala verksamheterna finns 
bristyrken som till exempel lärare, förskolelärare, fritidspedagoger och sjuksköterskor. 
Konkurrensen om kompetens mellan kommuner i Stockholms län är stor. Närheten mellan 
kommuner gör det lätt att byta arbetsgivare, vilket pressar upp löner och personalomsättning. 
Därför behöver Vaxholms stad fortsätta att utveckla varumärket Vaxholms stad och sitt arbete för 
att vara en attraktiv arbetsgivare.  
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Hållbarhet i fokus 
Ökade koldioxidutsläpp leder till varmare klimat, vilket medför en ökning av extremväder som till 
exempel översvämningar och stormar. Detta behöver både kommuner och dess invånare förhålla 
sig till och förbereda sig för. Beteenden och vanor behöver förändras när det gäller bland annat 
transporter, matvanor, konsumtionsmönster och återvinning.  

Kommuner behöver också hantera många sociala frågor som exempelvis bostadsbrist, behov av god 
integration för nyanlända och ökad polarisering i samhället.  Kommunstyrelsen har beslutat att FN:s 
globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, ska implementeras i stadens alla verksamheter och att 
arbetet ska påbörjas med att ta fram en gemensam Hållbarhetsstrategi 2021-2030. Dessutom har 
staden ansökt och antagits att vara med i den nationella kommunikationssatsningen Glokala Sverige 
som syftar till att sprida information och kunskap om Agenda 2030. Ett fokus de närmsta åren är att 
engagera och skapa delaktighet bland medborgarna i stadens framtida hållbarhetsarbete. 

Avseende ekologisk hållbarhet är vattenfrågan aktualiserad. Det handlar om klimatanpassning för 
ett förändrat klimat med prioritering runt dagvatten. Även vattenkvalitet i alla våra 
vattenförekomster är betydelsefull för stadens invånare och besöksnäring, vilket kräver åtgärder 
inom olika områden som till exempel badvatten, tömning av båttoalett och enskilda avlopp. Förra 
årets torra sommar lyfte fram dricksvattenförsörjningen, vilket även kommer att vara ett framtida 
fokus.  

Inom social hållbarhet ligger fortsatt fokus på trygghet i offentlig miljö och inom stadens 
verksamheter. Detta tillsammans med psykisk och fysisk hälsa ur ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv kommer att vara prioriterade verksamhetsområden framåt och i linje med 
målen i Agenda 2030.   
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God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska omfatta både 
kommunens ekonomi och verksamhet. Ekonomisk hushållning innebär att kommunen både ska ha 
ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet och ett positivt ekonomiskt resultat över en längre 
period.  

Modell: målområden-mål-indikatorer 
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande 
målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Områdena kvalitet och livsmiljö omfattar 
verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda 
perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har strategiska mål inom respektive målområde som 
övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera och uppnå inom den kommande 
treårsperioden.  

Vaxholms stad har även tre finansiella mål som ingår i målområdet ekonomi: 

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2 procent, 
- soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent. 

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med beslutade målvärden som signalerar om staden 
är på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma måluppfyllelse, 
och i slutändan om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också beskrivning om mål- och 
resultatstyrning på sid 7.  

För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal 
som följs upp parallellt med målstyrningen, samt eventuellt andra typer av uppföljningar som även 
kan vara kvalitativa. Dessa ingår ej vid bedömning om god ekonomisk hushållning.  

MÅLOMRÅDEN 

KVALITET 
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument 
och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god 
tillgänglighet och positivt bemötande. 

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

EKONOMI 
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är 
kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 
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Bedömning av måluppfyllelse 
I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en 
uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för 
indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade fokusområden och specifika insatser. 
Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell. Se ruta 
nedan. För indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid 
2 procents negativ avvikelse. 

En sammanställning av andel indikatorer av respektive färg visas för respektive mål.  

 
Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.  

  

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna 

 Målvärdet är uppnått 

Resultatet är uppnått,  

och… 

resultatet är externt jämförbart 

 Målvärdet är på väg att uppnås 

Resultatet är minst 85 procent av målnivån 

eller… 

resultatet är uppfyllt men är inte externt jämförbart 

 Målvärdet är inte uppnått 

Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån 
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 
För att kunna bedöma måluppfyllelse för respektive målområde aggregeras måluppfyllelsen för 
nämndernas mål inom området, vilket illustreras med ett cirkeldiagram. Diagrammet bygger på 
medelvärde för respektive grad av måluppfyllelse (färg). Antalet indikatorer till respektive mål 
påverkar inte.   

Målområde Mål Indikator 

Livsmiljö 

 

Vaxholm är socialt hållbart 

 

100%   

 Nöjd Region-Index (NRI) 

Vaxholm är ekologiskt hållbart 

 
50%   

50%   

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

 Insamlat matavfall (kg/inv) 

Bild: Exempel som illustrerar hur aggregering av måluppfyllelse sker från indikatorernas utfall till 
måluppfyllelse för målområdet. 

De övergripande finansiella målen ingår i målområdet ekonomi och dess måluppfyllelse aggregeras 
tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas mål till en sammanfattande bild av 
måluppfyllelsen inom området. 

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om: 

• mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen visar uppfylld (grönt) eller på väg 
att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena. 

50%

25%

25%
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Mål för Vaxholms stad  

Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande 
målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Varje mål riktar sig till en nämnd, vilket innebär att 
varje nämnd har ett till tre mål inom respektive målområde. Alla mål utgår från Vaxholms stads 
vision. Målen följs upp genom indikatorer. I tabellen nedan redovisas målen, indikatorernas utfall 
tidigare år, målnivåer och benchmarkingvärden. 

I avsnittet: ”Nämndernas mål och budget” beskrivs mer om nämndernas prioriteringar och arbete 
mot målen.  

Målområde: Kvalitet 
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande. 

Nämnd Mål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 Målnivå BM-

värde3 

KS Invånarna och företagen erbjuds 
god tillgänglighet, bemötande och 
service. 
 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI) 56  59 59 

 Nöjd Inflytande-Index (NII) 38  40 44 

 Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 

60  71 71 

Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, andel av maxpoäng (%) 

85%  87% 87% 

KS Vaxholm har en god stadsmiljö. 
 

 Nöjd Region-Index (NRI) 68  68 65 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Bostäder 

53  55 54 

BUN Utbildningen håller en hög kvalitet 
med god ledning och stimulans så 
att alla barn och elever lyckas med 
sin utbildning, får fullständiga 
betyg i åk 9 och når sin 
gymnasieexamen. 
 

 Elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i alla ämnen, 
andel (%) 

95% 92% 90% 86% 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 256,9 257,4 250 248 

 Behörighet till gymnasieskolan 
åk 9, andel (%) 

98% 98% 95% 91% 

 Gymnasieelever med examen 
inom 3 år, andel (%) 

83%  79% 67% 

                                                           
3 Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner 
i Bygglovsalliansens årsrapport och Meritvärde åk 9 samt elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen där 
benchmarking sker med SALSA-värdet. 
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Nämnd Mål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 Målnivå BM-

värde3 

BUN Barn, elever och föräldrar är nöjda 
och trygga med 
utbildningsverksamheterna.  
 

 Vårdnadshavare som är nöjda 
med förskolan, andel (%) 

96% 95% 95% 93% 

 Elever åk 5 och 9 som är nöjda 
med skolan, andel (%) 

  78% 75% 

Vårdnadshavare som upplever 
att sitt barn är tryggt i förskolan, 
andel (%) 

95% 98% 98% 96% 

Elever i åk 5 och 9 som känner sig 
trygga i skolan, andel (%) 

  93% 85% 

SN Invånare och närstående är nöjda med 
socialnämndens verksamheter. 

 Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, andel 
(%) 

92%  92% 86% 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, andel 
(%) 

71%  78% 78% 

Utredningstid i antal dagar från 
påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 
0-20 år, medelvärde 

92  90 100 

SN Socialnämnden tillvaratar 
digitaliseringens möjligheter för att 
öka självständighet, delaktighet och 
verksamheternas kvalitet. 

 Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens områden 

35%  50% 31% 

Ansökningar inom ekonomiskt 
bistånd som sker digitalt (%) 

0%  50%  

SN Arbetet inom socialnämndens 
verksamhetsområde utgår från 
vetenskap och beprövad 
erfarenhet.  

Andel strukturerade och 
standardiserade metoder inom 
socialtjänstens område 

28%  40% 38% 

SBN Invånare och företagare är nöjda 
med bemötandet.  
 

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 42  60 61 

 Nöjda kunder i GIS-enkät,  
skala 1-5 

3,77 3,82 4,0  

SBN Handläggningstiderna för bygglov 
är rimliga. 

 Handläggningstid i veckor, 
ärende komplett till beslut 

3,9 5,2 5 3,6 

 Handläggningstid i veckor, 
ansökan inkommen till 
expedierad 

17,7 17,3 12 12,3 

TFK I kommunen finns ett brett utbud 
av kultur och fritidsaktiviteter.  
 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Kultur 

57  57 61 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Fritidsaktiviteter 

61  61 61 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Bibliotek 

73  75 74 

Barnbokslån, andel (%) 48%  50% 55% 
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Nämnd Mål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 Målnivå BM-

värde3 

TFK Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. 
 

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

75% 78% 80% 92% 
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Målområde: Livsmiljö 
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Nämnd Mål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 Målnivå BM-

värde4 

KS Vaxholm är socialt hållbart 
  

Nöjd Region-Index (NRI), 
Trygghet 

78  75 58 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9), 
index 

58  60 57 
 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME)-Totalindex 

81  82 79 

KS Vaxholm är ekologiskt hållbart 
 

Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

75%  80%  

Insamlat mat- och restavfall 
(kg/person) 

223  213 213 

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, andel 
(%) 

43,8%  50% 46,8% 

BUN Utbildningsverksamheterna har 
en kunskaps- och 
hälsofrämjande miljö med en 
god ekologisk och social 
hållbarhet. 
 

Lärare (heltidstj.) med 
lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne, andel (%) 

73,5%  74% 70% 

Förskollärare (heltidstj.) med 
förskollärarlegitimation, andel 
(%) 

31%  31% 28% 

Ekologiska inköp i kr, andel (%) 38% 33% 38% 35% 

SN God hälsa främjas hos stadens 
invånare och deras närstående. 

Hushåll med ekonomiskt bistånd 
som erhållit bistånd 10-12 mån 
under året, andel (%) 

34%  20% 17% 

Ej återaktualiserade ungdomar 
13-20 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 

100%  90% 74% 

Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem 21+ ett år 
efter avslutad utredning eller 
insats, andel (%) 

100%  90% 78% 

SBN Förvaltningen har ett ökat 
digitalt arbetssätt. 

Beställning av kart- och 
mättjänster via webbformulär, 
andel (%) 

0% 64% 70%  

  

                                                           
4 Benchmarking sker med Stockholms län. 
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Nämnd Mål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 Målnivå BM-

värde 

TFK 
 
 

Den offentliga miljön är 
tillgänglig, trygg och välskött. 
 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gång och cykelvägar 

51  55 59 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gator och vägar 

52  55 59 

Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Renhållning och sophämtning 

64  64 66 

Vaxholms stad skall ha ett 
jämställt deltagande i 
idrottsaktiviteter.  

Deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar delat med totalt 
deltagande 

49%  45-55% 42% 

Kommunen har energisnåla 
lokaler.  
 

Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

148  180  

 

Målområde: Ekonomi 
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

 

Övergripande finansiella mål 
    

Mål Indikator Utfall 
2018 

Utfall    
T2 2019 Målnivå BM-

värde 

Budgetavvikelsen ska inte vara 
negativ.  
 

 Budgetavvikelse (mnkr) -1,9 mnkr 11,4 mnkr 0 mnkr 0 mnkr 

Resultatet i procent av 
skatteintäkterna ska uppgå till 
minst 2,0 procent.  
 

Resultat i procent av 
skatteintäkterna (%) 

2,3% 5,3% 2,0% 0,8% 

Soliditeten för kommunen ska inte 
understiga 35 procent. 
 

Soliditet för kommunen (%) 35,4% 37,6% 35% 43,6% 
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Kommunstyrelsen och nämndernas mål 

Nämnd Mål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 Målnivå BM-

värde 

KS Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

-7,1% 4,1% 0% 0% 

BUN Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

2,3% 0,8% 0% 0% 

Nettokostnadsavvikelse förskola 
inkl. öppen fsk, (%) 

2,4%  0% -8,2% 

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola, (%) 

2,5%  0% -4,3% 

Nettokostnadsavvikelse 
fritidshem, (%) 

-9,0%  0% -12,3% 

SN Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

5,5% 2,9% 0% 0% 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

-9,4%  0% -6,0% 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 2,0%  0% 5,6% 

Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg (%) 

-31,3%  0% -12,6% 

SBN Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

-4% 2% 0% 0% 

Självkostnadstäckningsgraden 63% 54% 75% 77% 

TFK Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

-2,5% 6,9% 0% 0% 
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Staden som arbetsgivare 

I Vaxholms stad arbetar drygt 1000 personer varav 661 hade en tillsvidareanställning (31 juli 2019). 
Att kunna behålla dessa medarbetare och rekrytera nya vid behov är en nyckel för att kunna säkra 
hög kvalitet, effektivitet och utveckling i verksamheterna. En stor utmaning de kommande åren är 
att tillgodose behovet av kompetens då det i flera av de kommunala verksamheterna finns 
bristyrken som till exempel lärare, fritidspedagoger, byggnadsinspektörer, handläggare inom 
stadsplanering och socionomer. Konkurrensen mellan kommuner i Stockholms län är dessutom stor.  

Kompetensförsörjning 
En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens kompetensförsörjningsbehov är att vi 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att vi kan erbjuda stimulerande 
och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, tydliga ledare och god kvalitet. 
Andra viktiga faktorer är delaktighet och inflytande över det egna arbetet, verksamhetens 
utveckling; en god arbetsmiljö och goda löne- och anställningsvillkor i övrigt. En av våra viktigaste 
uppgifter utifrån perspektivet kompetensförsörjning är att skapa goda förutsättningar och 
arbetsvillkor för våra redan anställda medarbetare.  Att lyckas med detta blir avgörande för 
möjligheten att rekrytera nya medarbetare. 

Fokusområden inom kompetensförsörjning är: attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, 
ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat  samt engagerade medarbetare med rätt 
kompetens.  

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser  
Som ett led att stärka och förtydliga arbetsgivarvarumärket har ett arbete med att ta fram en 
värdegrund för Vaxholms stad pågått under 2019.  Arbetet fortsätter med att implementera 
värdegrunden i organisationen under 2020. Ett utvecklingsarbete med att integrera värdegrunden i 
stadens arbetsgivarpresentation på vår externa och interna webb pågår. 

En god organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetarens förutsättningar att fullgöra sitt 
uppdrag och främjar god hälsa. Tydliga förväntningar, tillräcklig kompetens och upplevelse av egen 
möjlighet att påverka skapar balansen för individen som främjar god hälsa. Staden fortsätter detta 
viktiga arbete genom bättre analys av personalomsättning och sjukfrånvaro, samt följa arbetet med 
årliga enkäter och medarbetarundersökningar. 

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat  
Att vara ledare i Vaxholms kommun innebär att leda engagerade, välutbildade och kompetenta 
medarbetare i verksamheter som har stor betydelse för många människors vardag. För att behålla 
redan anställda chefer och samtidigt attrahera nya, behöver vi kontinuerligt följa upp och utveckla 
våra organisatoriska förutsättningar och villkor för chefer, så att stimulerande, rimliga och tydliga 
ledningsuppdrag tillförsäkras. Arbetet med att ta fram en ledarskapsidé för Vaxholms stad pågår 
och kommer att implementeras under 2020. 

En annan viktig uppgift är att identifiera medarbetare med rätt kompetens och drivkraft samt 
underlätta för dem att växa in i chefsrollen. Vaxholms stad samarbete med Ledarskapsakademin är 
viktigt då vi får möjlighet att utveckla nya ledare på ett strukturerat sätt. 
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Engagerade medarbetare med rätt kompetens  
Medarbetare i verksamheterna är de viktigaste aktörerna för att klara Vaxholms stads 
kompetensförsörjning. Det är på någon av kommunens arbetsplatser som nya medarbetare får sitt 
första intryck av Vaxholm stad och medarbetarna är de bästa ambassadörerna för sitt yrke och för 
Vaxholm stad som arbetsgivare. Det är viktigt att föra en ständig dialog om mål och planer så att 
varje medarbetare förstår sin egen roll och betydelse för helheten. 

Under 2020 startar vi upp arbetet med att förtydliga medarbetarskapet i första hand genom att 
arbete med värdegrunden som bas samt kontinuerligt förbättra våra processer och rutiner. 
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Budget 

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Prognos 

2019 

Budget 

2019 

Budget 

2020 

Plan 

2021 

Plan 

2022 

Kalkyl 

2023 

Kalkyl 

2024 

Kalkyl 

2025 

Kalkyl 

2026 

Kommunstyrelsen -76,8 -75,8 -77,3 -77,5 -78,9 -80,1 -82,1 -82,8 -84,1 

Barn- och 
utbildningsnämnden -346,5 -348,0 -352,7 -358,7 -371,6 -387,5 -400,7 -410,0 -417,8 

Socialnämnden -175,9 -178,9 -184,7 -185,5 -200,8 -214,8 -226,1 -238,9 -250,6 

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur -49,2 -49,2 -50,6 -52,9 -58,0 -60,2 -62,2 -63,9 -66,0 

Stadsbyggnadsnämnden -5,8 -5,8 -5,9 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 -6,3 -6,5 

Summa -654,3 -657,8 -671,2 -680,4 -715,4 -748,7 -777,2 -801,9 -825,1 

          

Finansansvaret 672,2 677,7 687,7 697,3 732,9 770,9 802,3 834,0 857,5 

          

Årets resultat 17,8 19,8 16,6 16,8 17,5 22,2 25,0 32,1 32,4 

Årets resultat i (%) av 
skatter och bidrag 2,6% 2,9% 2,4% 2,4% 2,3% 2,8% 3,0% 3,7% 3,7% 

 

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Staden har valt att förlänga den ekonomiska 
horisonten med en kalkyl på ytterligare fyra år för att ge en indikation på stadens ekonomiska 
utveckling på längre sikt. Kostnader för tillkommande investeringar, omräknat i 
kapitaltjänstkostnader, är medräknat i driftbudgeten. I den ekonomiska planen har vi räknat med en 
högre kostnadsutvecklingstakt för socialnämnden genom att ta bort effektiviseringsuppdraget på 
1% mellan 2022–2026. Anledningen är den demografiska förändringen som kommer att leda till en 
snabbare kostnadsökning än vad befolkningsutvecklingen generar. Andelen av den totala 
befolkningen som behöver hemtjänst eller särskilt boende kommer sannolikt vara större i framtiden 
än vad den är idag. Mer om den demografiska förändringen finns att läsa under avsnittet 
befolkningsprognos.  

I driftbudgeten ovan är det beräknat att driften av stadens särskilda boende läggs ut på privat regi 
år 2021. För att bibehålla nuvarande kvalitetsnivå blir merkostnaden att driva särskilda boendet i 
kommunal regi jämfört med privat cirka 8 miljoner kronor per år, enligt förvaltningens beräkning. 
(Det inkluderar både en minskad intäkt som staden kan tillgodoräkna sig vid privat utförande samt 
ett högre kostnadsläge som uppstår i egen regi). För att införliva budgetförutsättningarna behöver 
socialnämnden därför starta upphandlingsprocessen snarast för att klara av budgetförutsättning-
arna 2021 och framåt.  

De negativa ekonomiska effekterna som innebär för Vaxholms stad av 
kostnadsutjämningsutredningen har beaktats i budgeten. De ekonomiska effekterna av utredningen 
innebär en förlust på -593 kronor per invånare vilket motsvarar cirka -7,2 miljoner kronor på 
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totalen. -7,2 miljoner kronor motsvarar cirka -1% i försämrat resultat per år. I förslaget finns ett 
införandebidrag som innebär att de ekonomiska effekterna fasas in över ett antal år. För Vaxholms 
del blir den ekonomiska effekten inklusive införandebidraget (2020: -250 kr/invånare dvs -3,1 
mnkr), (2021: -500kr/invånare dvs -6,2 mnkr) och full effekt (2022: -593kr/invånare dvs -7,2 mnkr). 
Läs mer om kostnadsutjämningsutredningen under avsnittet Kommunernas ekonomi och 
Kostnadsutjämningsutredningen. 

Resultatet ser bättre ut desto längre fram i tiden vi kommer. Detta kan vara missvisande om hur 
förutsättningarna ser ut i framtiden. Vi har dels räknat med ett effektiviseringsuppdrag på -1% per 
år som förbättrar resultatet. Om vi skulle kompensera verksamheterna fullt ut enligt pris- och 
löneökningar utan ett effektiviseringsuppdrag skulle resultatet vara negativt i framtiden. Det är 
också så att resultatet med stor sannolikhet kommer att vara lägre än de 3,7% som står i tabellen 
ovan när vi kommer till 2026. Anledningen är att det på vägens gång kommer att dyka upp 
kostnader som vi idag inte känner till som kommer att dra ned resultatet. 

Procentuell förändring per nämnd 

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Kommunstyrelsen 12,3% 2,0% 0,2% 1,8% 1,5% 2,5% 0,8% 1,6% 

Barn- och 
utbildningsnämnden 1,3% 1,3% 1,7% 3,6% 4,3% 3,4% 2,3% 1,9% 

Socialnämnden 5,8% 3,2% 0,4% 8,3% 7,0% 5,3% 5,7% 4,9% 

Nämnden för teknik, fritid 
och kultur 5,1% 2,7% 4,5% 9,8% 3,8% 3,2% 2,8% 3,3% 

Stadsbyggnadsnämnden 14,9% 1,1% 1,3% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 

Summa 4,1% 2,0% 1,4% 5,1% 4,7% 3,8% 3,2% 2,9% 

         

Finansansvaret 4,5% 1,5% 1,4% 5,1% 5,2% 4,1% 4,0% 2,8% 

 

Satsningar 2020 
Kommunstyrelsen 

- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Flera ledamöter, ökade kostnader 
- Förstärkning hållbarhet 
- IT- verktyg för projekthantering 
- Förstärkning projektledning 
- Reservelverk 
- Bilpoolsutredning 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

- Pris- och lönekompensation 
- Volymjustering 
- Effektivisering 1% 
- Kompensation för ökade hyreskostnader 
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- Sänkta avgifter till kulturskolan 
- Satsning på fritidsgårdsverksamheten 
- Ungdomsinflytande/råd 
- Ökade kostnader för gymnasieskolan 
- Ökade kostnader för persontransporter 
- Inventariekostnader till nya lokaler 
- Omfördelning av tjänster mellan SOC och BUN 

Satsningen på digital skolutveckling på 3 mnkr och ekologisk skolmat 0,5 mnkr ligger med i den 
ingående budgeten från 2019 och kvarstår därmed även under 2020.  

Socialnämnden 
- Volymförändringar 
- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Ökade kostnader för persontransporter 
- Ökade kostnader SÄBO egen regi 
- Digitalisering 

 
Nämnden för teknik, fritid och kultur 

- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
- Satsning på kulturansvaret 
- Kontrollprogram för grundvatten 
- Utredning av trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
- Lekplatsåtgärder 
- Konstgräsplan 
- Cykelparkering 
- Klimatåtgärder 

 
Stadsbyggnadsnämnden 

- Pris- och lönekompensation 
- Effektivisering 1% 
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Bruttoredovisad driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Kommunstyrelsen         

Intäkter 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0 6,2 6,2 6,3 

Kostnader -79,0 -80,5 -80,7 -82,2 -83,4 -85,5 -86,2 -87,6 

Internhandel -2,6 -2,6 -2,6 -2,7 -2,7 -2,8 -2,8 -2,8 

Netto -75,8 -77,3 -77,5 -78,9 -80,1 -82,1 -82,8 -84,1 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

 
       

Intäkter 39,8 40,3 41,0 42,5 44,3 45,8 46,9 47,7 

Kostnader -347,6 -352,3 -358,3 -371,2 -387,0 -400,2 -409,5 -417,3 

Internhandel -40,2 -40,7 -41,4 -42,9 -44,7 -46,2 -47,3 -48,2 

Netto -348,0 -352,7 -358,7 -371,6 -387,5 -400,7 -410,0 -417,8 

Socialnämnden         

Intäkter 34,8 35,9 36,0 39,0 41,7 43,9 46,4 48,7 

Kostnader -202,3 -208,8 -209,7 -227,0 -242,8 -255,6 -270,1 -283,3 

Internhandel -11,4 -11,8 -11,8 -12,8 -13,7 -14,4 -15,2 -16,0 

Netto -178,9 -184,7 -185,5 -200,8 -214,8 -226,1 -238,9 -250,6 

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

 
       

Intäkter 22,1 22,7 23,8 26,1 27,1 28,0 28,7 29,7 

Kostnader -109,5 -112,4 -117,5 -129,0 -133,9 -138,2 -142,1 -146,8 

Internhandel 38,1 39,1 40,9 44,9 46,6 48,1 49,4 51,1 

Netto -49,2 -50,6 -52,9 -58,0 -60,2 -62,2 -63,9 -66,0 

Stadsbyggnadsnämnden         

Intäkter 5,0 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 

Kostnader -10,7 -10,8 -10,9 -11,1 -11,3 -11,5 -11,7 -11,9 

Internhandel -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Netto -5,8 -5,9 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 -6,3 -6,5 

Finansansvaret         

Intäkter 681,8 693,8 713,2 754,4 792,7 827,6 862,0 887,4 

Kostnader -20,3 -21,3 -31,3 -37,0 -37,4 -41,1 -43,7 -45,8 

Internhandel 16,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 

Netto 677,7 687,7 697,3 732,9 770,9 802,3 834,0 857,5 

         

Summa 19,8 16,6 16,8 17,5 22,2 25,0 32,1 32,4 
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Kommunstyrelsen styr och följer upp nämnderna på nettobudgeten. Bruttoredovisningen i 
ovanstående tabell är ett räkneexempel som är baserad på 2019 års budgetfördelning. I 
detaljbudgetarbetet kan nämnderna välja att budgetera sina intäkter och kostnader annorlunda så 
länge nettobudgeten överensstämmer med ovanstående tabell. 

Finansansvaret 

Finansansvaret (mnkr) Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Skatter och generella 
statsbidrag 

        

Skatteintäkter 687,8 714,4 738,9 768,8 803,6 850,5 907,9 963,7 

Inkomstutjämningsbidrag/-
avgift -54,7 -65,4 -64,5 -56,4 -46,1 -46,9 -57,6 -76,6 

Kostnadsutjämning 39,0 21,2 18,9 25,7 21,9 14,0 5,4 -2,5 

Regleringsbidrag/-avgift 5,3 12,5 14,8 13,0 9,9 6,1 1,9 -2,5 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Införandebidrag 0,0 7,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LSS-utjämning -24,0 -25,9 -26,4 -27,1 -28,1 -28,9 -29,6 -29,9 

Fastighetsavgift 25,2 26,7 27,8 28,9 30,0 31,2 32,5 33,8 

Särskilt statsbidrag 1,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 680,3 692,3 711,7 752,9 791,2 826,1 860,5 885,9 

Verksamhet         

Pensioner inkl löneskatt -10,2 -11,7 -17,5 -18,9 -17,4 -18,9 -19,8 -20,6 

Semesterlöneskuld -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 

Intern kapitaltjänst 16,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 

Finansnetto -8,3 -7,7 -11,9 -16,2 -18,0 -20,2 -21,9 -23,2 

Summa -2,6 -4,5 -14,4 -20,0 -20,3 -23,9 -26,4 -28,4 

         

Summa Finans 677,7 687,7 697,3 732,9 770,9 802,3 834,0 857,5 

 

Skatteintäkterna baseras på SKL:s prognos cirkulär 19040 samt egen befolkningsprognos.  
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Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader  

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Skatter, utjämning och 
generella statsbidrag 4,7% 1,8% 2,8% 5,8% 5,1% 4,4% 4,2% 3,0% 

Nettokostnader 4,3% 2,3% 2,8% 5,8% 4,6% 4,2% 3,4% 3,0% 

Nettoutveckling 0,4% -0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% 0,8% -0,1% 

 

För en långsiktigt hållbar ekonomi krävs det att nettokostnadsutvecklingen inte överstiger 
utvecklingen av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag över tid. I tabellen ovan ser man 
att nettokostnadsutvecklingen är högre år 2020 och 2026. Ser man över tid överstiger utvecklingen 
av skatter, utjämning och generella statsbidrag utvecklingen av nettokostnaderna.   

Resultatbudget 

Resultatbudget (mnkr) Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Verksamhetens intäkter 107,4 110,0 112,5 118,5 123,7 128,6 132,8 136,7 

Verksamhetens kostnader -718,7 -736,4 -752,8 -792,7 -827,6 -860,5 -888,6 -914,8 

Avskrivningar och 
nedskrivningar -40,0 -41,0 -41,9 -44,1 -46,1 -47,9 -49,5 -50,9 

Verksamhetens 
nettokostnad -651,3 -667,3 -682,2 -718,4 -750,0 -779,9 -805,3 -829,0 

         

Skatteintäkter 687,8 714,4 738,9 768,8 803,6 850,5 907,9 963,7 

Generella statsbidrag och 
utjämning -7,5 -22,1 -27,2 -15,9 -12,4 -24,4 -47,4 -77,8 

Verksamhetens resultat 29,0 24,9 29,4 34,6 41,1 46,3 55,2 56,9 

         

Finansiella intäkter 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Finansiella kostnader -10,7 -9,9 -14,1 -18,6 -20,5 -22,7 -24,6 -25,9 

Resultat efter finansiella 
poster 19,8 16,6 16,8 17,5 22,2 25,0 32,1 32,4 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

         

Årets resultat 19,8 16,6 16,8 17,5 22,2 25,0 32,1 32,4 

 

Resultatbudgeten i ovanstående tabell är delvis ett räkneexempel som är baserad på 2019 års 
budgetfördelning. I detaljbudgetarbetet kan nämnderna välja att budgetera sina intäkter och 
kostnader annorlunda så länge nettobudgeten stämmer.  
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Löpande investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kommunstyrelsen     

Inventarier -0,2    

IT - löpande -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Digital utveckling/ E-tjänsteplattform -0,7    

Miljöbil -0,4 -0,4   

Gym -1,0    

GC-vägar -2,0 -1,5 -6,0 -6,0 

Rådhuset -5,0 -5,0   

Kommunhuset -0,2    

Reservelverk  -0,5   

Övrigt -5,4  -8,4 -8,4 

Summa -16,7 -9,4 -16,4 -16,4 

Nämnden för teknik, fritid och kultur     

Cykelparkering  -0,8   

Lekplatsåtgärder  -2,0   

Bredband  -1,0   

Klimatåtgärder  -2,5   

Övrigt -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 

Summa -18,0 -24,3 -18,0 -18,0 

Barn- och utbildningsnämnden     

Inventarier -1,5 -2,5 -2,5 -2,5 

Lärmiljö -0,5    

Summa -2,0 -2,5 -2,5 -2,5 

Socialnämnden     

Digital utveckling -0,6 -0,2 -0,2 -0,2 

Inventarier -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 

Miljöbil -0,4 -0,7 -0,4 -0,4 

Summa -1,2 -1,2 -1,0 -1,0 

Stadsbyggnadsnämnden     

Digital utveckling  -0,3   

Miljöbil  -0,4   

Löpande investering -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Summa -0,1 -0,7 -0,1 -0,1 

Summa löpande investeringar -38,0 -38,0 -38,0 -38,0 
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Långsiktiga investeringar 

 
Enligt den långsiktiga investeringsplanen räknar staden med att investera för 886,9 miljoner kronor 
fram till år 2026. Det finns starka indikationer på att en del investeringsprojekt kommer att bli kosta 
mer än den ursprungliga budgeten, till exempel med anledning av dyra markåtgärder. Viss höjd har 
tagits för det under rubriken förskolor och raden fördyrande omständigheter. Framtida kalkyler 
kommer att utvisa enskilda objekts kostnadsnivå.   

 

  

Särskilda boenden

SÄBO 1 -0,4 -1,3 -1,3 -20,0 -106,0 -32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -159,6 -160,0 -160,0

Garage SÄBO 1 0,0 0,0 0,0 -20,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -30,0 -30,0

SÄBO 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -86,0 -73,0 0,0 -160,0 -160,0 -160,0

Skolor

Kores 0,0 -15,0 -24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,0 -24,0 -15,0

Rindö skola (F-6) -0,3 -37,2 -0,5 -10,0 -40,0 -25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -76,2 -76,5 -76,5

Utbyggnad Vaxö skola -2,3 -26,5 -2,0 0,0 -24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,7 -29,0 -29,0

Resarö skola -1,2 -25,0 -1,0 -5,0 -30,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,8 -40,0 -40,0

Förskolor

Förskolan Storäng (Resarö) -0,7 0,0 -0,5 0,0 0,0 -21,5 -19,3 0,0 0,0 0,0 -41,3 -42,0 -42,0

Fördyrande omständigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -12,0 0,0 0,0 0,0 -24,0 -24,0 0,0

Förskolan ersättning Båten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -18,3 -23,5 0,0 0,0 -42,0 -42,0 -42,0

Förskolan Norrberget -0,1 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -20,8 -20,8 0,0 0,0 0,0 -41,9 -42,0 -42,0

Övrigt

Tennishall -9,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -9,6 -9,6

Trafikåtgärder Resarö 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0

Engarn 0,0 -2,0 0,0 -2,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 -4,0

Vaxön 1:26 hyreslägenheter -0,2 -13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,0

Kajen 0,0 0,0 0,0 -10,0 -35,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -145,0 -200,0 0,0

Konstgräs 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0 0,0

Ishallen 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -45,0 -45,0 0,0

Summa investeringar 0,0 -120,3 -29,9 -71,0 -268,8 -183,3 -91,4 -129,5 -93,0 -20,0 -886,9

Summa exploatering 23,6 80,3 -32,7 104,7 114,7 38,0 46,9 75,0 55,6 402,1

Överlikvid 8,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 128,0

Lån/amortering 32,0 46,6 -49,7 138,2 129,3 28,5 38,5 21,4 4,0 356,8

Summa finansiering 120,3 29,9 71,0 268,8 183,3 91,4 129,5 93,0 20,0 886,9

Lån 426,6 376,9 515,1 644,4 672,9 711,4 732,8 736,8

Projektets 

prognos

Projekt-

budget 

MoB 2019

P2019-2026 

Summa
Finansiering

Ack utfall 

2018

Budget 

2019

Prognos 

2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

P2019-2026 

Summa
Långsiktiga investeringar (mnkr)

Ack utfall 

tom 2018

Budget 

2019

Prognos 

2019
2020 20262021 2022 2023 2024 2025
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Nämndernas verksamhet 

Avsnittet redovisar varje nämnds mål inom de tre målområdena och vad nämnden och 
verksamheterna kommer att prioritera och utveckla för att arbeta mot målen utifrån sitt uppdrag.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse med uppgift att leda 
och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. I den andra rollen 
är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter 
är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara 
ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är 
samhällsbyggnadsfrågor, frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning och 
upphandling. 

 

Prioriteringar och utveckling 

Tillgänglighet och bemötande 
I det strategiska arbetet kring Vaxholms stads varumärke, tillgänglighet och bemötande gjordes ett 
viktigt avstamp då Vaxholms stads värdeord arbetades fram tillsammans med samtliga 
arbetsplatser inom Vaxholms stad. Värdeorden utgör basen i den värdegrund som nu finns och som 
är gemensam för hela Vaxholms stad. 2020 och framåt ligger betoningen på arbete för att hålla 
värdegrunden levande och göra den till en naturlig och daglig kompass för hur stadens medarbetare 
samspelar med omvärlden och med varandra. 

"Kontaktcenter light" kommer att utvecklas under 2020 tillsammans med stadens verksamheter. 
Det innebär att receptionen/växeln kommer att kunna avlasta verksamheterna genom att besvara 
allmänna frågor, vilket i sin tur innebär att servicenivån ökar för de som kontaktar staden. E-tjänster 
fortsätter också att utvecklas kontinuerligt. 

Näringsliv och turism 
En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2020 är fokus att 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service. 

• Vaxholm har en god stadsmiljö. 

LIVSMILJÖ 

• Vaxholm är socialt hållbart. 

• Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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fortsätta arbeta mot en förlängd turistsäsong och hållbar turism. Stockholm Archipelago kommer 
aktivt att arbeta med hösten som en ny besökssäsong, bland annat genom att skapa resepaket i 
Stockholms skärgård och sälja in till utländska reseagenter. Om detta faller väl ut så kommer vi i 
Vaxholm att se en ökning av antal turister i september och oktober från 2021 och framåt. 

Kvalitetssäkring och utveckling av processer 
Arbete med att kvalitetssäkra och utveckla verksamhetens processer är ett pågående arbete inom 
olika enheter i Vaxholms stad. Att utgå från verksamhetens processer skapar överblick och 
helhetsperspektiv med fokus på mottagaren/invånaren. Det ökar förutsättningarna för likvärdighet 
och rättssäkerhet samt ger stöd för att utveckla och genomföra förbättring i det dagliga arbetet. 
Under 2019 har ett flertal både lednings-, stöd och kärnprocesser kartlagts och publicerats på 
stadens intranät. Under det kommande året kommer fortsatt fokus vara att utveckla metod och 
arbetssätt samt sätta fokus på kvalitetssäkring och utveckling av utvalda och prioriterade processer. 

God stadsmiljö 
Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för stadens invånare. Trygghet, service, 
kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grön- och blåytor är viktiga kvalitetsbegrepp. En kommande 
utmaning är ett växande behov av platser på boende för äldre, så kallade särskilda boenden, samt 
långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Nya bostäder ger kommuninvånarna möjlighet, 
såväl unga som äldre, att bo kvar i kommunen. Staden arbetar kontinuerligt med att, inte minst i 
avtal, säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya gator och gång- och cykelvägar, bostäder och 
kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor och särskilda boenden. Därtill arbetar staden 
aktivt vidare med att förbättra nuvarande återvinningscentral. I planerade projekt är dokumentet: 
Riktlinjer för ett hållbart byggande vägledande. 

Social och ekologisk hållbarhet 
Inom målområdet livsmiljö som innefattar både social och ekologisk hållbarhet är utgångspunkten 
inför 2019-2021 de globala hållbarhetsmålen och att leva upp till Agenda 2030. Vaxholms stads 
gemensamma utmaningar är att arbeta fram en gemensam hållbarhetsstrategi som innefattar både 
sociala och ekologiska dimensioner och integrera hållbarhetsarbetet i all kommunal verksamhet så 
att det utgör en självklar del i alla stadens beslut.  

Några av Vaxholms stads fortsatta fokus 2020 inom social hållbarhet är ett hälsofrämjande 
medarbetarskap, att erbjuda barn och unga goda tidiga levnadsvillkor, verka för psykisk hälsa, 
arbeta drogförebyggande och stötta föräldrar i sitt föräldraskap. Fortsatt nära samverkan med 
polisen för att bevara den höga grad av trygghet som finns i staden är även ett högt prioriterat 
arbete. 

För att klara av klimatförändringar och miljöeffekters påverkan på samhället inom flera sektorer 
krävs en hållbar tillväxt där Vaxholm är en del av Stockholmsregionen. Några av Vaxholms stads 
utmaningar inom ekologisk hållbarhet är utsläpp av växthusgaser och övergödning av kväve och 
fosfor i Östersjöns vattenförekomster. Till följd av detta behöver Vaxholms stad arbeta med 
förebyggande klimatåtgärder, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, rening av mark- och 
vatten samt klimatanpassning. 

Förutsättningen för att klara av stadens kvalitets- och hållbarhetsmål är att vid inköp av varor och 
tjänster ta hänsyn till hela livscykeln. Stadens långsiktiga investeringar ska därför föregås av en 
livscykelanalys där olika effekter på miljö, hälsa och ekonomi ska ligga till grund för beslut. 
Kortsiktiga vinster på bekostnad av långsiktiga förluster på miljö, hållbarhet och ekonomi ska 
undvikas. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom utbildning och annan 
pedagogisk verksamhet. Detta innefattar förskoleverksamhet, öppen förskola, fritidshem/-klubb, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, fritidsgård 
och kulturskola. För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt Sfi 
köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. Nämnden har det 
kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 19-åringar som antingen har avbrutit sina gymnasiestudier 
eller valt att inte studera på gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över fristående 
förskolor och fristående pedagogisk omsorg.  

 

 

Prioriteringar och utveckling 

Digital kompetens i förskolan 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en handlingsplan för digital kompetens i förskolan. 
Genom denna plan får våra förskolor en samlad möjlighet att under en treårsperiod 2019-2021, 
säkerställa en adekvat digital kompetens. En likvärdig förskola står i förgrunden när uppgradering av 
infrastruktur, inköp av digitala verktyg och kompetenshöjande insatser planeras. 

Specialpedagogik för lärande 
Handlingsplan för digital skolutveckling i Vaxholms stad 2016-2019 avslutas i december 2019. I 
handlingsplanen finns ett kompetensutvecklingspaket beskrivet. Paketet innehåller ett antal 
moduler som alla syftar till att öka lärares kompetens inom undervisning kopplat till digital teknik. 
Specialpedagogik, undervisningskvalitet och digital kompetens är några av de moduler som lärare 
fått del av. Några av modulerna har varit obligatoriska, andra har varit valbara. 

Då en av modulerna, "Specialpedagogik för lärande", förlängdes (till följd av deltagande i en insats 
ledd av Skolverket) har utbildningsförvaltningen i samråd med rektorerna i Vaxholms stad beslutat 
att förlänga satsningen till och med 2020. Året kommer att fokusera på området livsmiljö, vilken 
innefattar psykisk hälsa kopplat till digitalt användande. Samtliga skolor inom Vaxholms stad deltar i 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Utbildningen håller en hög kvalitet med god ledning och stimulans så att alla 
barn och elever lyckas med sin utbildning, får fullständiga betyg i åk 9 och når 
sin gymnasieexamen. 

• Barn, elever och föräldrar är nöjda och trygga med utbildningsverksamheterna. 

LIVSMILJÖ 

• Utbildningsverksamheterna har en kunskaps- och hälsofrämjande miljö med en 
god ekologisk och social hållbarhet. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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satsningen. 

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 
Kommunens aktivitetsansvar (KAA) finns för ungdomar mellan 16-19 år som lämnat grundskolan, 
men som inte har påbörjat gymnasiet eller avbrutit en gymnasieutbildning. Inom KAA erbjuds 
ungdomar stöd om utbildning och arbetsmarknad. En utmaning inom KAA är att hitta bra aktiviteter 
för ungdomar med psykisk ohälsa. Ett utvecklingsarbete inom detta område är initierat mellan olika 
funktioner i kommunen för att skapa en bättre samverkan kring ungdomarna och för att kunna ge 
riktat stöd. 

Kvalitetssäkring av arbetet för barn och elever i behov av särskilt stöd 
Utbildningsförvaltningen har bildat en ny enhet: Samverkan och stöd. Två av socialtjänstens 
verksamheter, ungdomsstödet och skol- och familjestödet, slås samman med förvaltningens barn- 
och elevstöd där central studie- och yrkesvägledare, central specialpedagog samt kvalificerad 
handläggare ingår. Även ungdomsverksamheten (tidigare fritidsgården) kommer ingå i enheten. 
Enhetens uppdrag är att genom samverkan och stöd med verksamheter och andra aktörer bidra i 
arbete med att stärka skolnärvaro och kvalitetssäkra arbetet för barn och elever i behov av särskilt 
stöd och verksamheter såsom förberedelseklass, grundsärskola och modersmål. Enheten ansvarar 
även för uppföljning av samverkansavtalen gällande gymnasieskola och vuxenutbildning. 
Grundsärskolans organisation i Vaxholm stad samt utökad ungdomsverksamhet är projekt som är i 
fokus läsåret 2019/2020.  

Ekologisk hållbara måltider 
Måltidsenheten arbetar för ekologisk hållbarhet i utbildningsverksamheterna med utgångspunkt i 
Agenda 2030 genom att minska matsvinn, öka andel inköpta ekologiska livsmedel och 
närproducerade inköp samt genom att laga mat från grunden.  

Lokalförsörjning 
Ett arbete pågår att revidera de strategiska lokalplanerna för förskola och skola. 
Kapacitetsbedömningar och analyser av befolkningsprognoser är genomförda och vi får indikationer 
på att planerade byggnationer inom skola och förskola eventuellt inte behövs för att säkerställa 
platser för stadens barn och elever. 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för underhåll och förvaltning av stadens fasta 
egendom, idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och naturmark. 
Nämnden ansvarar även för om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet 
understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor. Ytterligare områden som nämnden ansvarar 
för är stadens uppgifter inom trafikområdet, gator och vägar, kultur och föreningsverksamhet samt 
tillstånd, tillsyn och yttranden. 
 

 

Prioriteringar och utveckling 

”Kulturnatten” 
”Kulturnatten” som genomförs varje år i oktober i samverkan med kulturföreningar är välbesökt. 
Kommunen kommer fortsätta att satsa på detta evenemang kommande år och erbjuda invånare i 
Vaxholms stad en kväll med bland annat konserter, teater och utställningar. 

Satsning på barn och läsning 
Bibliotek har en grundläggande roll för kunskapsförmedling och det demokratiska samhällets 
utveckling. Avgörande för utveckling av stadens bibliotek är lokalerna. Dessa behöver anpassas efter 
bibliotekets olika uppdrag och besökarnas olika behov som till exempel tysta utrymmen för studier 
och arbete, aktiviteter för barn och unga och olika typer av evenemang. Lokalerna behöver också 
anpassas för funktionsvariationer.  

Arbete mot målet att öka andelen barnbokslån sker och kommer fortsätta på flera olika sätt. Alla 
barn i förskoleklass, årskurs två och fem bjuds årligen in till biblioteket. Flera aktiviteter anordnas 
för att locka till läsning. Det sker också ett stort arbete med Vaxholms bokjury där barn får läsa och 
rösta på den bok de tycker mest om. Dessutom anordnas sagostunder och olika evenemang med 
fokus på böcker och läsning på loven. Populära och efterfrågade böcker köps in och mycket fokus 
ligger på Börja läsa-böcker, numera också på böcker på andra språk. Bibliotekets lådcykel kommer 
också att användas för att bättre nå ut till förskolorna. 

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

• Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 
• Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

• Vaxholm är socialt hållbart. 
• Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. 

• Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. 

LIVSMILJÖ 

• Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. 

• Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. 

• Kommunen har energisnåla lokaler. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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Utbyggnad av bredband 
Utbyggnad av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön. 
Framtida planer finns på att förlägga en sjökabel för att kunna koppla in Rindös verksamhetslokaler. 
Kommunen planerar att dra egna fiberkablar på Vaxön under år 2020 för sitt interna fibernät mellan 
verksamhetslokaler, vilket är ett större projekt som ger kommunen större rådighet men som också 
genererar ett driftbehov framåt. 

Fastighet 
Fastighetsenheten har under 2019 tillsammans med ekonomienheten arbetat fram en 
internhyresmodell för att säkerställa korrekta internhyror för skolor och förskolor. Under 
nästkommande år ska arbetet fortsätta med socialförvaltningens lokaler samt övriga 
förvaltningslokaler. Dessa hyror skall ligga till grund för kommande års budgetarbete. Enheten 
arbetar även med att ta fram flödesscheman och processer för all myndighetsbesiktning för att 
säkerställa uppföljning samt att korrekta åtgärder utförs på alla fastigheter.  

Digitalisering 
Tekniska enheten och fastighetsenheten har under 2019 succesivt omarbetat befintliga 
pappersblanketter till e-tjänster och PDF-blanketter. Under 2020 övergår arbetet till att utarbeta 
nya e-tjänster samt att koppla ihop dessa med stadens kundtjänstsystem. För medborgaren bör 
detta resultera i en smidigare kommunikation med kommunen gällande inlämnade 
synpunkter/bokningar med mera. Från verksamhetens sida finns också många fördelar med 
användandet av digitala stöd. Det minskar mängden administration, gör arbetet mindre 
personbundet samt möjliggör uppföljning av statistik kring ärendetyper, antal oavslutade ärenden 
och så vidare, som kan användas vid planering av verksamheten. 

Dagvattenhantering 
Dagvattenfrågan har succesivt blivit en allt viktigare fråga för verksamheten att hantera. Det ställs 
högre krav från EU-nivå på dagvattenhanteringen samtidigt som befintliga lösningar inte är 
dimensionerade för den ökade risken för extremväder. Utöver detta arbetar Roslagsvatten 
kontinuerligt med att leda om dagvatten från spillvattenledningar för att minska belastning på deras 
reningsverk. Detta kommer framöver leda till ett ökat investeringsbehov för lösningar av stadens 
dagvattenhantering. 

Hållbar idrott 
Hållbarhetsenheten, i samarbete med tekniska enheten, har uppdrag att utarbeta ett hållbart 
idrottspolitiskt program. Under arbetet har inriktningen ändrats till en idrottsstratgi. Strategin ska 
ge riktningen för stöd till idrotten fram till och med år 2030. Idrotten ska vara både socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Det innebär att vi ska skapa och stärka förutsättningarna för att 
bedriva en hållbar idrott, för föreningsliv, spontanidrott och skolidrott. Detta så att Vaxholmsborna 
kan vara i rörelse hela livet i hållbara idrotts- och motionsanläggningar. Vaxholms stad har också 
målet att staden ska ha ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. 

Energibesparingar inom fastighet 
Generellt vilar arbetet med energibesparingar på tre ben: drift och skötsel, investeringar i tekniska 
lösningar samt dialog med verksamhet och brukare för att påverka beteenden. Fastighetsenheten 
har nyligen utfört energideklarationer för fastighetsbeståndet och kommer ta fram en 
prioriteringslista av åtgärder utifrån dessa för att genomföra de bästa energibesparingsåtgärderna. 
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Socialnämnden 
Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället 
samt ge omsorg om äldre och människor med funktionshinder. Nämndens ansvarsområden 
omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och 
behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad. De främsta målgrupperna för 
socialtjänstens arbete är socialt utsatta barn och ungdomar, personer med missbruksproblem, 
vuxna som behöver försörjningsstöd, äldre, nyanlända samt personer med funktionsnedsättning. 
 

 
Prioriteringar och utveckling 

Välfärdsteknik och automatisering 
Socialförvaltningen kommer prioritera att införa olika typer av välfärdsteknik i syfte att öka 
brukarens självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Arbetet med förberedelser för 
automatisering fortgår. Det finns flera identifierade aktiviteter och processer som 
socialförvaltningen utför som kan automatiseras för att minska administration samtidigt som det 
effektiviserar verksamheterna. På sikt räknar SKL med en besparing på 2/3, ifall en analog process 
digitaliseras och automatiseras vilket socialförvaltningen behöver för att klara av de kommande 
befolkningsutmaningarna och för att effektivisera våra verksamheter. 
 
Digital signering vid hantering av läkemedel 
Vaxholm äldreboende är i behov av enklare och effektivare hantering av läkemedel. Genom att 
införa digital signering både ökar kontrollen och effektiviseringen av hanteringen av läkemedel, 
inklusive delegering, beställning och läkemedelssaldon. Detta minskar den administrativa tiden för 
sjuksköterskor och vårdpersonal och ökar den kvalitativa tiden med de boenden samtidigt som 
läkemedelsavvikelser minskar. 
 
Mobil dokumentation 
Mobil dokumentation behöver införas i syfte att minska den administrativa tiden som läggs på 
hantering av journalanteckningar samt arbetsscheman. Den mobila åtkomsten ska användas för att 

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

• Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 
• Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

• Vaxholm är socialt hållbart. 
• Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Invånare och närstående är nöjda med socialnämndens verksamheter. 

• Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att öka 
självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. 

• Arbetet inom socialnämndens verksamhetsområde utgår från vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 

LIVSMILJÖ 

• God hälsa främjas hos stadens invånare och deras närstående. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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på ett säkert sätt få aktuell nödvändig information om brukaren och insatser samt för att kunna 
dokumentera tillsammans med individen via surfplatta/telefon. Mobil dokumentation ökar 
rättssäkerheten och minskar avvikelser kopplat till dokumentation. Först ut under 2020 är införande 
för hemtjänst egen regi, och därefter Vaxholms äldreboende (troligtvis först 2021).  
 
Utmaningar inom personlig assistans LSS 
Inom området personlig assistans LSS finns utmaningar under kommande år. Försäkringskassans 
förändrade regelverk utifrån rättspraxis leder till kostnadsförskjutning från försäkringskassan till 
kommunen. 

Nytt särskilt boende 
Projektet med att bygga ett nytt särskilt boende pågår. Arbetet kommer att fortsätta under 2020 
och intensifieras. 

Samverkan vid utskrivning från slutenvård 
En ny överenskommelse i Stockholms län kring samverkan mellan kommuner och regionen gällande 
utskrivningsprocessen från slutenvård är framtagen och ska börja gälla 1 januari 2020. Denna 
överenskommelse är för närvarande ute i kommunerna för ställningstagande. Den nya 
överenskommelsen innebär väsentligen högre krav på att kommunerna ska kunna ta emot de 
individer som är utskrivningsklara snabbare och mer effektivt. Syftet är att främja en god vård och 
en socialtjänst av god kvalitet för enskilda, som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 
behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 
landstingsfinansierade öppna vården. 

Barnkonventionen  
Barnkonventionen ska implementeras i svensk lagstiftning under kommande verksamhetsår. 
Arbetet med att införliva den nya lagstiftningen i förvaltningens processer och interna dokument 
pågår och kommer att vara av stor vikt under kommande verksamhetsår. 

Alternativ till våld (ATV) 
Myndigheten har utvecklat arbetet med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld under 
2019. Under 2020 kommer myndigheten fortsätta arbetet med att sprida information om alternativ 
till våld (ATV), utbildning i samtal med barn och föräldrar i våldsutsatta familjer. 

Daglig verksamhet  
Daglig verksamhet inom LSS drivs av Olivia omsorg. En av verksamhetens lokaler är på Rindö, vilket 
medför en del problematik för brukarna i resandet till och från daglig verksamhet. Arbete pågår hos 
fastighetsförvaltningen att ta fram en ändamålsenlig lokal som ligger mer centralt i Vaxholm. Det 
arbetet behöver prioriteras då resorna idag kan medföra oro och otrygghet för brukarna i och med 
lång resväg och väntetider till färjan. 
 
Ökade kostnader för särskilt boende 
Merkostnaden för staden att driva särskilt boende i egen regi jämfört med en privat utförare uppgår 
till cirka 8 miljoner kronor, enligt förvaltningens beräkningar. Privata utförare som driver flera 
boenden har fördelaktiga förutsättningar med synergieffekter, rutiner, kompetens, kvalitetssystem, 
personaltillgång etc. som innebär att de kan driva boendet för ett lägre pris jämfört med staden. 
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Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- och 
bygglagstiftningen, samt för mätnings- och karteringsverksamhet. Nämnden ansvarar också för 
strandskydd enligt miljöbalken, myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister, 
anläggningslagen, ledningsrättslagen, fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare 
namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser, fastställelse av 
belägenhetsadresser samt tillsyn av skyltar. 
 

 

Prioriteringar och utveckling 

Analys och handlingsplan för att stärka NKI 
Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i Stockholm Business Alliance serviceundersökning. NKI-
undersökningen omfattar sex serviceområden: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet. Utfallet har försämrats för året, vilket medför att en analys och 
handlingsplan för att stärka resultatet och nå satt målnivå kommer att genomföras med start 2019 
för att kunna implementera åtgärder under 2020.  

E-tjänst ska minska handläggningstiderna 
Handläggningstiden i lov- och anmälansärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts 
handläggningstiden från det att ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras och dels mäts 
tiden från det att ansökan anses komplett till dess att beslut fattas i ärendet. Av indikatorerna 
framgår att stadsbyggnadsnämnden ligger långt ifrån målnivån när det gäller totala 
handläggningstiden. För att korta denna tid från 17,3 veckor bedöms ett fortsatt arbete med 
digitalisering vara en viktig del av lösningen. E-tjänster har införts för stadsbyggnadsnämndens 
verksamheter, för att underlätta för sökande och för att skapa en ökad effektivitet i 
handläggningen. E-tjänsterna vägleder sökanden i vilka handlingar som krävs för att ansökan ska 
vara komplett. På så sätt kan tiden för att invänta kompletterande handlingar minskas. Tiden för att 
kunna komplettera en ansökan kommer också att begränsas till 8 veckor, därefter kommer ansökan 
att avvisas och sökanden får återkomma längre fram med en ny ansökan när denna är komplett. 
Detta krav på att ansökan måste vara kompletterad inom 8 veckor har med framgång tillämpats av 

NÄMNDEN MÅL 

KVALITET 

• Vaxholms stad har god service och tillgänglighet 
• Vaxholm har en god stadsmiljö 

LIVSMILJÖ 

• Vaxholm är socialt hållbart. 
• Vaxholm är ekologiskt hållbart. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

NÄMNDENS MÅL 

KVALITET 

• Invånare och företagare är nöjda med stadsbyggnadsförvaltningens 
bemötande. 

• Handläggningstiderna för bygglov är rimliga. 

LIVSMILJÖ 

• Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat digitalt arbetssätt. 

EKONOMI 

• Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
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andra kommuner och även uppfattats av sökande som positivt, då det blir tydligt för dem vad som 
krävts. 

Ny lagstiftning med tidsgränser för handläggning av bygglovsärenden 
1 januari 2019 börjar en ny paragraf att gälla i plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelsen säger att i 
de fall ett ärende inte avgörs inom de av PBL uppsatta tidsgränserna ska en avgiftsreduktion med 
1/5 av avgiften ske för varje påbörjad vecka som handläggningen överskrids och efter fem veckor 
tas ingen avgift ut. För lovärenden gäller 10 veckors handläggningstid från det att handlingar är 
kompletta och för anmälansärenden 4 veckor. Tiden för att göra en första granskning samt 
förelägga en sökande om att komplettera sin ansökan kommer att regleras. Konsekvenser av denna 
lagstiftning kan bland annat bli att större fokus måste läggas på handläggning istället för rådgivning 
och service. För att bibehålla servicegrad krävs förändringar i arbetssätt och resursanvändning.  

Digitalisering 
Under 2019 har förvaltningen fortsatt arbetet med digitalisering av verksamheten samt arbetet 
med processutveckling och implementering av nya rutiner. Det kvarstår en hel del arbete inom 
detta område som kommer att fortsätta under 2020. Målet är att ha en digital 
handläggningsprocess fram till det att arkivering av ärenden sker. 

Förenklad nybyggnadskarta 
Inom det kommunövergripande nätverket Geodata Norrort pågått en standardisering av 
kartprodukternas utseende och innehåll för att ge samma information oavsett hos vilken kommun 
en produkt beställs. Detta samarbete har för Vaxholms del också resulterat i att en förenklad 
nybyggnadskarta håller på att tas fram i kommunens karttjänster. Syftet med den förenklade 
nybyggnadskartan som beräknas kunna börja levereras senast vid halvårsskiftet 2020 är att kunna 
erbjuda en något billigare kartprodukt som uppfyller behoven och kraven vid till exempel 
tillbyggnader och/eller uppförande av komplementbyggnader. 
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-11-11

Änr KS 2019/119.049
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 60 Mål och budget 2020-2022

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras, enligt regeln om minoritetsåterremiss, med motivering i enlighet med bilaga 2 
till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2020-2022 för staden och 
nämnderna.

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande tre åren, vilket 
utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och budget bestäms 
verksamheternas övergripande mål, hur resurser ska fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget 
innehåller både driftsbudget och beslut om investeringar.

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det så kallade 
ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en samlad beskrivning av de aktuella 
förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering, exempelvis befolkningsprognoser och 
ekonomiska förutsättningar. Inför ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att ta 
fram förslag till kommunövergripande målområden och mål.

Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med 
sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt 
underlag är resultatet från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren.

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till 
ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget med övergripande 
målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt ekonomiska fördelningar.

Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två tertialbokslut och dels i 
årsredovisningen.

Yrkanden
Malin Forsbrand (C), Michael Baumgarten (L) och Anders Garstål (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
beslutsförslag. 

Tina Runhem (M), Per-Eric Grön (M), Kjetil Rindal (KD) och Klas Beskow (SD) yrkar bifall till moderaternas 
budgetförslag. 

Carl-Magnus Broström (WP), Lars Arb Zackrisson (WP) och Ingemar Wemmenhög (WP) yrkar i första 
hand att ärendet återremitteras med motivering i enlighet med bilaga 2 till protokollet och i andra hand 
bifall till waxholmspartiets budgetförslag. 

Ajournering kl. 19-30-19:48.

Sara Strandberg (V) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med motivering i enlighet med bilaga 
2 till protokollet och i andra hand bifall till vänsterpartiets budgetförslag.  

Karin Urbina Rutström (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras med motivering i enlighet 
med bilaga 2 till protokollet och i andra hand bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Ajournering kl. 20:35-20:45.
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Protokoll
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2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Proposition
Ordföranden konstaterar att det finns fem förslag till beslut. Ordföranden ställer först proposition på om 
ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige:

Ja röstar: den som bifaller att ärendet ska avgöras idag. 

Nej röstar: den som bifaller att ärendet återremitteras med motivering i enlighet med bilaga 2 till 
protokollet. 

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 20 ja-röster mot 11 nej-röster, enligt regeln om 
minoritetsåterremiss, beslutar att ärendet ska återremitteras med motivering i enlighet med bilaga 2 till 
protokollet. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-10-24 § 136
Protokollsutdrag AU 2019-10-09/§ 64
Mål och budget 2020-2022
Aktbilaga 1 – skolpeng förskolepeng 2020
Aktbilaga 2 – Interna taxor och avgifter 2020
Aktbilaga 3 – Externa taxor och avgifter 2020
Aktbilaga 4 – Presidiets tillstyrkande över revisorernas budget 2020
Budgetskrivelse år 2020 (revisionens budgetäskande)
Yttrande mål och budget 2020-2022, KS med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, BUN med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, SN med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, TFK med bilagor
Yttrande mål och budget 2020-2022, SBN med bilagor
Protokoll MBL §11 samt medskick från Lärarnas Riksförbund

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman klk

För kännedom: Vaxholms stads ledningsgrupp, Vaxholmsvatten
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Inledning 

Detta dokument presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2020-2022 
för staden och nämnderna. 

Kommunfullmäktige ska varje år i november fastställa mål och budget för de kommande 
tre åren, vilket utgör plattformen för planering och styrning i Vaxholms stad. I mål och 
budget bestäms verksamheternas övergripande mål, skattesatsen, hur resurser ska 
fördelas samt taxor och avgifter. Mål och budget innehåller både driftsbudget och 
beslut om investeringar. 

Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den 
första, det så kallade ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet innehåller en 
samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads 
planering, exempelvis befolkningsprognoser och ekonomiska förutsättningar. Inför 
ramärendet genomför kommunstyrelsen en strategidag för att föra dialog om stadens 
utveckling och ta fram förslag till kommunövergripande målområden och mål. 

Den andra omgången äger rum under hösten. I september återkommer respektive 
nämnd med sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina mål, 
verksamhetsplanering och budget utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska 
ramar. Underlag till yttrandet är bland annat resultatet från nämndens strategidag som 
genomförts på samma sätt som KS under våren. 

KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation, 
bland annat om den ekonomiska utvecklingen och justerad befolkningsprognos, leder 
det fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Fullmäktige fastställer mål och budget 
med övergripande målområden, mål för nämnderna och resultatindikatorer samt 
ekonomiska fördelningar. 

Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker tre gånger per år, dels i två 
tertialbokslut och dels i årsredovisningen. 
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Waxholmspartiets inledning  
Waxholmspartiet (Wp) presenterar en budget som är anpassad efter den verklighet och det 
problematiska läge som råder för landets kommuner och Vaxholms stad i synnerhet. Det är ett 
konstaterande att Wp:s analyser och bedömningar från 2013 och framåt har bekräftats, med 
bl.a. försämrad utjämning och stigande bygg- och expansionskostnader. Detta återges i senaste 
medborgarundersökningen. Samtidigt har flera stora byggprojekt försenats och fördyrats. Detta 
innebär risker som en liten stad tar på sig, när det gäller stora exploateringsprojekt. 
Skuldsättningsnivåerna per invånare är höga och fortsatt stigande, trots att 
Norrbergsexploateringen är medräknad bland investeringarna/finansieringen, samtidigt som 
man inte tar höjd för det utökade lokalbehov som blir ett resultat av en 16% befolkningsökning 
de kommande åren.  Wp använder samma data som Mittalliansen, då tidsperspektivet är 
förhållandevis kort. Wp vill ge läsaren en möjlighet att jämföra alternativen. Givetvis borde 
skatteintäkterna justeras ner för att spegla vår intention, samtidigt som medföljande kostnader i 
verksamheten skulle justeras ned i motsvarande mån. Se t.ex. vår marginalkalkyl vid inflyttning 
på sid 33 som förmedlar den ekonomiska effekten av inflyttning. Wp har tyvärr inte fått ta del av 
de kalkylmodeller som ligger till grund för skatteintäktsberäkningen. Det hade varit annorlunda 
om partiet fått berättigad access till informationsdelning.  

Vi ser nu, att många tidigare tillväxtkommuner följer efter. Bl.a. har både Lidingö stads och 
Danderyds kommun anammat ett liknande synsätt på befolkningstillväxt som Wp förespråkat 
redan 2013. Det finns inte längre incitament för stor befolkningstillväxt med dagens 
utjämningssystem, byggkostnader och krav på medföljande infrastruktur.   

Vaxholm har sedan länge haft en stor befolkningstillväxt tack vare sin attraktion och närhet till 
Stockholm. Arbetslösheten har genom året varit rekordlåg. Runt 70% av befolkningen i arbetsför 
ålder pendlar dagligen ut ur kommunen för arbete. Det ställer stora krav på infrastruktur och 
kollektivtrafik. Samtidigt är staden fördelad på ett antal öar, vilket försvårar och fördyrar 
utbyggnad av infrastruktur såsom elförsörjning, vatten och avlopp, trafiklösningar, parkeringar 
och kollektivtrafik. Wp är väl medvetet om att infrastruktur inte är något som vi politiker, lokalt 
och ensamt, kan ta beslut om, men det vi kan ta beslut om är vår tillväxt i kommunen. Wp anser 
att tillväxten inte skall ske på bekostnad av försämrad kvalité i skola, vård och omsorg, och en 
otillfredsställande infrastruktur samt ökade kostnader.   

Staden har inte bedrivit en tillräcklig påverkan på, och samarbete med, statliga aktörer trots 
deras ansvar för regional tillväxt i Stockholmsregionen. Lite har gjorts för att stävja köer, 
färjeproblematik, stort antal strömavbrott, trängsel i trafiken och indragen kollektivtrafik. Vi har, 
under de senaste åren, även fått Sveriges högsta kostnader för vatten och avlopp, vilket är en 
del av invånarnas ökade kostnader. Enbart den motsvarar långt över en hel krona i 
skattehöjning. Wp har noterat att även löpande underhåll eftersatts, nu senast kajerna som 
antas ha en kostnad omkring 150–200 miljoner, en stor summa för Vaxholms stad som är en 
liten kommun. Den budget som synts i tidigare årsredovisningar har inte använts för ändamålet 
varken i drifts eller underhållsbudget. Tvärtom har skattemedel använts för exempelvis linfärjan. 
Övriga kajer och bryggors behov av underhåll är oklart, då kommunen inte har gjort någon 
inventering, vilken Wp efterfrågade när det uppdagades. Utifrån detta bedömer vi att 
totalkostnaden sannolikt kommer öka ännu mer. Driftsresultatet visar att flera kostnader de 
senaste tre åren inte ingått i detta, utan definierats som investeringar. I takt med tillväxten ökar 
naturligtvis behoven för lokaler och för kommunens kärnverksamheter; vård, skola och omsorg, 
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vilket vi ser på den stora ökningen av baracker som kommunen använt som en tillfällig lösning 
på lokalbrist.  

Expansion tar stora resurser från kommunen. Det handlar om kostnader för översiktsplanering, 
detaljplanering, internt arbete, interna och externa juridikkostnader, bygglovsansökningar, stort 
antal överklaganden och fördröjningar, fördyringar av byggprojekt och kostnader för en ansenlig 
konsultverksamhet. Vi ser att kommunens Stadsbyggnadsenhet drabbas av detta, både sett till 
hårda och mjuka värden: 

 Handläggningstider för bygglov ligger över målvärdet (3,9 veckor i st.f. 3,6). 

 Handläggningstiden i veckor räknat, ligger på 17,7, ca fem veckor mer än målvärdet 
12,3. 

 Nöjd kund-index ligger på 42, målvärde 61, en ytterligare försämring jämfört med 
tidigare mätningar. 

 Förvaltningen har  påbörjat sitt digitala arbetssätt, men har långt till målvärdet som är 
satt till 50% 2020. 

 Stadsbyggnadsnämnden skall vara självkostnadsbärande men ligger på 54%. 

 Personalomsättningen har varit hög med en uppgående trend de senaste tre åren. 
Under 2018 har trenden brutits och personalomsättningen var på 9,7%. Genomsnittet 
för sjukfrånvaro 2018 var 5,9 procent (6,7 procent 2017). Minskning har skett inom 
utbildningsförvaltningen medan socialförvaltning och stadsbyggnadsförvaltningen har 
höjd sjukfrånvaro. I Årsredovisningen redovisas samtliga personalkostnader 
tillsammans. 

 Advokatkostnader om flera miljoner ligger på Kommunstyrelsen men är kopplad till 
byggnation. Utöver fakturerade belopp får det antas, att det interna arbetet och 
pressen på medarbetarna kopplat till denna process är mycket stor. Eftersom 
kommunen har ökade antal överklaganden så borde det redovisas hur de juridiska 
kostnaderna fördelar sig mellan KS och respektive nämnder.  

 I takt med ökade krav genom regelverk inom äldrevård, skola och sociala verksamheter, 
vilket även omfattar migrationen, så stiger kostnaderna för kärnverksamheterna. 
Samtidigt minskar intäkterna p g a förändringar i utjämningssystemen och vi ser även 
risk för minskade intäkter både utifrån stigande arbetslöshet bland invånarna och att 
fler egenföretagare drar nytta av de s k ”3:12 reglerna” vilket gör att dessa, många 
gånger enmansföretagare, inte strävar efter att maximera löneuttagen utan drar nytta 
av den låga skatten på utdelningar istället. Detta gör att skatteintäkten minskar i 
kommunen och att skatten på utdelning istället tillfaller staten. Enligt Sveriges 
kommuner och landsting, SKL, utgjorde dessa minskade intäkter 8 miljarder för alla 
kommuner i riket under 2018. År 2017 hade Vaxholm ca 900 företagshändelser. Dessa 
sysselsätter ca 900 personer vilket tyder på att de allra flesta är fåmansföretag.  

Med den tillväxt som anges i budgeten ska vi växa med 1 960 personer fram till år 2026 enligt 
nuvarande politiska styret. Detta är en utveckling som Wp ej stödjer. Vi anser att vår kommuns 
ekonomi och dess invånares ekonomi samt trivsel påverkas negativt.   
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Wp är för all lagstyrd expansion men med ett moratorium för hela kommunen. Wp håller ej med 
nuvarande styret att befolkningstillväxten inte går att påverka. Med projekt som Norrberget, 
Resarö Mitt och Storäng ökar tillväxttal kraftigt. Det finns ingen extern part som tvingar oss att 
sälja mark för bostadsexploatering. Samtidigt vet vi med säkerhet, att denna inflyttning inte är 
lönsam, eller i övrigt gagnar invånarna i Vaxholm, snarare tvärtom vilket vi fått erfara. Antalet 
lokala butiker och handlare är lägre idag än när kommunen hade 5000 invånare. Detta beror bl a 
även på utpendlingen och nya handelsmönster (t.ex. köpcentra och internet handel).  

Lånenivåerna fortsätter att öka och närmar sig snart en miljard, en fördubbling mot dagens 
nivåer, trots försäljningen av Norrberget.  

Vilka är det som är initiativtagare till nya detaljplaner? Är det invånarna, politikerna eller 
tjänstemännen? Politikerna är valda av invånarna. Varför tas då detaljplanebeslut utan att 
tillfråga invånarna vad de vill? 

Andra kommuner har kommunala bostadsbolag som utökas, kraftvärmeverk, elbolag, 
bredbandsbolag och annat som inbringar både löpande intäkter och möjligtvis också en 
kapitalvinst vid eventuell försäljning. Vaxholm har sålt av bostäder och investerar idag i stort sett 
bara i verksamhetslokaler som inte tillför några intäkter. Det spelar ingen roll om Vaxholms 
fastighetsbestånd har ett bokfört värde som är högre än låneskulden då det ändå inte kan eller 
ska säljas. 

Vi kan alltså konstatera följande situation innan vi går vidare: 

 Wp kan konstatera att vår låneskuld ökar trots planerad befolkningstillväxt. Och även 
om investeringar till stor del skett i fastighetsinnehav är deras värde inte aktuellt då de 
inte kan/ska säljas. De genererar heller inga större intäkter i likhet med hyresfastigheter 
eller verksamheter såsom elbolag eller kraftvärmeverk (som många andra kommuner 
investerat i). 

 Vaxholm har haft Sveriges näst högsta befolkningstillväxt sedan kommunen bildades på 
1980-talet. 

 Befolkningstillväxten har ökat skatteintäkterna men inte i tillräcklig grad för att 
kompensera för försämrad utjämning och ökning av investering i infrastruktur och 
kommunala tjänster.   

 Staten och regionen har inte hörsammat de problem som skapats i Vaxholm med 
ledande befolkningsökning i landet, snarare tvärtom i vissa fall.  

 Intäkterna lär minska per invånare de kommande åren p g a förväntad arbetslöshet och 
kanske även effekter av större andel egenföretagare. Antalet egenföretagare kan också 
drivas av att tjänstemän slutar med sina tidigare arbeten och försörjer sig på egen hand i 
eget bolag, ref 3:12 reglerna ovan. 

 Stadsbyggnad och kommunen i stort får lägga stora resurser på verksamhet kopplat till 
befolkningsexpansion. Det är även en dyr verksamhet med hög personalomsättning och 
hög sjukfrånvaro. Därför tar även hanteringen av bygglov längre tid än vad som 
förväntas. 
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 Invånarna drabbas extra hårt vid stora byggprojekt, då trafikproblem förekommer vid 
flytt av förskolor m. m.  

 

Waxholmspartiets åtgärder 

Minskad befolkningsexpansion och tillsvidare konsolidering/avvaktan 

Wp räknar med en besparing på 1 miljon per år i stadsbyggnad och övriga enheter med början 
2021, samt en halvering av kostnaderna i stadsbyggnad från år 2026. ÖP 2040 som överordnad 
planering ska innebära stopp för kommunplanerad exploatering för bostadsändamål.  

Sparmöjligheter i Stadsbyggnadsenheten vid minskad befolkningstillväxt 

En tillväxtreducerad ÖP 2040 ger en rad fördelar i denna verksamhet, med stora kostnader och 
risker, nämligen: 

 Färre ansökningar om bygglov etc. (det ger avgiftsintäkter men inte vinst vid endast 54% 
kostnadstäckning och målvärde långt under 100%). 

 Färre stora projekt att hantera, som t.ex. Norrberget med alla resurser och kostnader 
det för med sig. 

 Färre detaljplaner att arbeta fram. 

 Färre antal överklaganden. 

 Mindre externa och interna juridikkostnader. 

 Färre lantmäterikostnader, remissutskick och liknande (t.ex. förrättningar). 

 Tydligare processer gentemot ansökningar på förändring av hus eller kvarter som 
omfattas av en (för närvarande ej befintlig) bevarandeplan. 

 Frigöra tid för att ta fram underhållsplaner på kommunens fastigheter, kajer, vägar o s v 
som skapar förutsättningar att planera utgifter som är balanserade med våra intäkter. 

Sammantaget minskar detta både sjukskrivningar och personalomsättningen samt frigör tid för 
personalen att arbeta mera med verksamhetsutveckling och kompetensutveckling utifrån 
kommunens behov både nu och i framtiden.  

Mindre personalomsättning skapar avsevärt bättre lokalkännedom rent geografiskt/fysiskt men 
även känsla för invånarnas hjärtan, som vurmar för särskilda områden och bebyggelser. 
Generellt mindre behov av el, VA, reningsverk, bredband, belysning och busshållplatser. 

Stora investeringar i lokaler och infrastruktur kan undvikas 

 Minskat investerings- och lånebehov för att uppföra lokaler för framförallt skolor och 
förskolor. Även behov för eventuella ”strategiska markköp” reduceras.  

 Minskat behov för att ianspråkta värdefulla natur-, rekreations- och kulturområden. 

554



11 

 Färre kostsamma projekt som har negativ inverkan på både kommunens drift och 
arbetsro, samtidigt som invånarna slipper trafikkrångel och t.ex. byte av förskola och 
liknande. 

 Färre kostsamma, kortsiktiga och långsiktiga baracklösningar. 

 Den enorma satsningen på nytt reningsverk kan undvikas. Istället kan Blynäsverket 
rustas för att klara moderna reningskrav (t.ex. kväverening) och mindre volymökning. 
Färska exempel finns i Vimmerby och Visby enligt tidigare information. De 
sverigeledande taxehöjningarna inom VA kan stanna av efter hand.  

 Behov av ytterligare infartsparkeringar och trafiklösningar, kan reduceras. 

Digitalisering i skolan 

 Wp vill göra en översyn av hur och på vilket sätt vi skall använda digitaliserad 
undervisning som en del av flera verktyg i förskola och skola.  

 Wp vill att det digitala verktyget skall vara en del av flera verktyg i undervisningen, därav 
vill vi att  ”Satsningen på digital skolutveckling på 3 mnkr” pausas tills vi vet hur och på 
vilket sätt vi vill arbeta med digitala verktyg i utbildningen.  

Påverkan och samarbete med regionen 

 Aktivt arbete gentemot staten och regionen avseende trafik och kollektivtrafik. Den 
expansion som inte kan undvikas, eller är önskvärd av invånarna, ska villkoras mot 
infrastruktur. Detta för att skapa bästa förutsättningar för alla invånare i Vaxholm att bo 
och leva i Vaxholm både nu och i framtiden.  

 Satsningar på trygghet med föräldravandring och bättre belysning på GC vägar. 
Tydliggöra information och händelserapportering både till polis och ansvarig nämnd. Vid 
större händelser skall det kommuniceras på stadens hemsida.  
 

Konkreta egna satsningar 

 Anläggning av gräsplan eller konstgräs ska ske i samarbete med idrottsföreningarna.   

 Omförhandling av nuvarande avtal gällande samhällsresor, med mål att återinföra 
skolskjuts. 

 Verka för att behålla lägret i dess nuvarande form.  

 Verka för bättre parkeringslösning för boende i kommunen samt parkeringstillstånd för 
näringsidkare som ska ske i samråd med boende och näringsidkare. 

 Ingen förlängning av nuvarande avtal med linfärjan. Verka för en förbindelse till 
Kastellet som möjliggör tillgänglighet hela året, där Fastighetsverket tar huvudansvaret 
för att upprätthålla kommunikationen.  

 Norrberget finns ej med i vår budget då osäkerhet föreligger om juridiskt utfall och dess 
ekonomiska konsekvenser gällande utfallet av detaljplanen.  
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 Resarö mitt DP omarbetas, med fokus på säker trafikmiljö. 

 Genomföra beslutet att bygga en skola på Rindö.  

 Säkerställa att effektiviseringar ej påverkar kvalitén i socialförvaltningen. 

 Verka för att återställa Hembygdsgården. 

 Utöka en ungdomstjänst från 1 till 2 ungdomstjänster. 

 Framtagande av bevarandeplan som är en del av ÖP 2040. 

 Verka för flera långtidsparkeringar i kommunen.  
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2.Organisation  

Vaxholms stad styrs av ett minoritetsstyre som består av en mittensamverkan mellan 
Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. Kommunfullmäktige som är 
kommunens högsta beslutande organ väljs av medborgarna vart fjärde år och tar beslut 
i kommunövergripande frågor. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas 
upp i kommunfullmäktige och har ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs. 
Vaxholms stad har därutöver nämnder med olika ansvarsområden samt inflytande över 
flera bolag och förbund. Vaxholms stads medarbetare är samlade i en 
förvaltningsorganisation, där varje förvaltning har i uppgift att stödja respektive nämnd 
samt att utföra det uppdrag som nämnden, lagar och bestämmelser har fastställt. 
Kommunstyrelsen har till sitt stöd kommunledningskontoret.  

Politisk organisation 
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Social-
nämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Kommun-
styrelse
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4.Förvaltningsorganisation 

 

 

 

Kommunchef

Utbildningsförvaltning Socialförvaltning Stadsbyggnadsförvaltning

Kommunlednings-
kontor

Ekonomi och upphandling

IT och service

Kansli

Kommunikation

Hållbarhet

Näringsliv och turism

Säkerhet

HR

558



15 

8.Styrning och uppföljning 

Ett styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som 
syftar till att styra verksamheterna i önskad riktning samt för hur verksamheterna följs upp och 
utvärderas. Vaxholms stads styr- och ledningssystem syftar till att åstadkomma kvalitet och 
resultat för invånaren med sikte på kommunens vision. Systemet stöttar kontinuerlig utveckling 
och förbättring med utgångspunkt från verksamheternas grunduppdrag och de politiska målen 
och ambitionerna. 

Vaxholms stads vision 
Vaxholm ska vara staden för alla oavsett i vilken kommundel vi bor och vilka ekonomiska 
förutsättningar vi har. Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och 
inflytande. God ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm. 

Vår unika Skärgårds stad ska vårdas och utvecklas, ny bebyggelse ska ske varsamt, varierat och 
anpassat efter miljön. Nya invånare välkomnas och ger oss ett ökat inflytande i regionen.  

Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet 
och värna Östersjön vilket kräver ett innovativt förhållningssätt och samverkan med andra.  

Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. Företagsamhet ska 
uppmuntras och stadskärnan vara levande året om. Det ska vara enkelt och bekvämt att pendla 
och kollektivtrafik på vatten ska utvecklas.  

Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Barn och ungdomar 
ska ha den bästa starten i livet med en högklassig förskola och skola. Vård och omsorg skall vara 
den bästa. Valfrihet, kvalitet, inflytande och trygghet ska prägla staden och dess verksamheter, 
det ska vara möjligt att välja kommunala alternativ.  

Kontinuerlig dialog med invånare är en framgångsnyckel. Engagemang och föreningsliv utvecklar 
och stärker banden människor emellan och ska uppmuntras. Varje kommunalt beslut ska vara 
rättssäkert. 

Wp kommentar: 

Det har visat sig att, trots Vaxholms stads stora tillväxt, har staden inte fått större inflytande 
avseende bl.a. färjetrafik, trafiklösningar och kollektivtrafiken, den sistnämnda med nyligen 
indragna busslinjer. All tillväxt enligt ovan måste hädanefter villkoras gentemot regionen och 
statliga institutioner, innan fortsatt planering genomförs. Det är av yttersta vikt, att 
grundläggande infrastruktur och kollektivtrafik är på plats, senast när den faktiska 
befolkningsökningen sker.  

 

7.Gemensam värdegrund 

Vaxholms stads värdeord är samspel, engagemang och respekt. Orden sammanfattar stadens 
gemensamma värdegrund som är styrande för Vaxholms stads medarbetares förhållningsätt, 
agerande och bemötande. Värdeorden är framtagna gemensamt av medarbetare inom stadens 
alla verksamheter och fungerar som en kompass i kontakter och möten med människor som 
besöker, bor och verkar i Vaxholm.  
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Wp kommentar 

Wp tycker det är bra att kommunens tjänstemän har tagit fram en värdegrund som de arbetar 
utifrån gemensamt i verksamheterna. Wp önskar att ALLA de olika styrformerna som a
kommunen skall ha en framträdande roll inte bara i verksamheterna utan också i relation till 
våra medborgare. 

Det är viktigt att vi har ett värdegrundsarbete som inte enbart avser att inverka på ”det inre 
livet”, d v s förvaltningens organisation 
till kommuninnevånare. Om medborgarna upplever att det de får ut ”mycket värde” från 
kommunen ger det en viktig återkoppling till verksamheten som generar en inre känsla av 
stolthet och mening.  

 

9. Gemensamma processer

Vaxholms stads styr- och ledningsmodell omfattar kommungemensamma processer för (1) 
budget och bokslut, (2) kompetensförsörjning och (3) ärendeberedning. Ledarskapet på politisk 
nivå och inom förvaltningen är nyckeln för att skapa resulta
uppdrag. Uppdraget är givet av Vaxholms stads kommunfullmäktige och inom ramen för de 
nationella regelverken. 

 

10.Ekonomistyrning

Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. 
Styrningen utgår från fastställda principer som till exempel volymfördelning och finanspolicy. 
Beslutad budget och resultat följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertial
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samt helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens budget är 
volymbaserad medan övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.  

Wp kommentar 
Beslut i verksamheten skall ha projektnummer eller något som går att styra och härleda dess 
kostnader till, i både rapporter samt årsredovisningar. Projekt som löper över flera år skall ha 
gemensamt projektnummer som löper över verksamhetsåren.  

 

11.Mål och resultatstyrning 
Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt för prioriteringar och styr 
organisationens utveckling. Styrningen utgår från strategiska mål för respektive nämnd inom de 
tre målområdena: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Målen visar inriktning och lyfter fram 
områden utifrån uppdraget som nämnden vill fokusera på under kommande planperiod. Målen 
följs upp både kvalitativt och kvantitativt. Måluppfyllelse bedöms utifrån utfall av ett antal 
indikatorer med ett beslutat målvärde som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå 
målen. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. Nämndernas 
mål är övergripande, vilket skapar utrymme för verksamheten att med utgångspunkt från sin 
profession och kunskap om verksamheten identifiera vad som behöver utvecklas för att nå 
målen. Förvaltningar och enheter identifierar därmed prioriterade fokusområden och insatser 
utifrån sitt nuläge. Strukturen tar till vara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang.   

 

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad 

Wp kommentar 
Wp anser att det sätt som vi idag mäter vår verksamhet på, utifrån de allt för många uppsatta 
målen, är svåra att tyda.  

De finansiella aspekterna är viktiga men pengar är enbart ett medel för att kunna utföra 
välfärdsuppdraget. Vi behöver börja jämföra vad vi får för pengarna vi sätter in i vår verksamhet 
och hur vi lyckas gentemot våra mål. Vi behöver kunna visa för våra medborgare att de får bästa 
möjliga utfall för de pengar de ställer till vårt gemensamma förfogande.  

Kommunens uppdrag är stort och är ett konglomerat av tjänster och uppgifter. Därför behövs 
det göras prioriteringar. Vaxholms stads kommunledning måste begränsa antalet indikatorer 
som fångar det som bedöms viktigast för verksamhetsåret. En sådan prioritering innebär 
lämpligen att två till tre indikatorer väljs för varje verksamhetsområde. Totalt sett blir det ändå 
ett relativt stort, men hanterbart, antal indikatorer. Det är kring dessa indikatorer som 
uppföljning och styrning bör fokuseras. På förvaltningsnivå kan det behövas läggas till fler 
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indikatorer än det som kommunledningen valt. Men även på förvaltningsnivå bör man sträva 
mot att hålla nere antalet indikatorer.  

 

12.Kvalitetssäkring av uppdraget 
Mål- och resultatstyrning är en modell av flera som Vaxholms stad använder för att följa upp 
kvaliteten i kommunens tjänster. Utifrån framförallt statlig styrning inom socialtjänsten och 
utbildningsverksamhet finns krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete1 som 
omfattar arbetssätt och metoder för att följa upp, säkra och utveckla kvalitet utifrån hela 
uppdraget.  

Kvalitetssäkring av uppdraget säkrar kvaliteten av utförda tjänster och ger förutsättningar för en 
kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Kvalitetssäkringen kan bestå av flera 
olika metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. Exempel på metoder för 
kvalitetssäkring är nämndens utökade lista av nyckeltal som följer upp verksamheten, 
internkontroll och processledning.  

Wp kommentar 
Samtliga politiska beslut som tas på alla nivåer skall alltid ha en systematisk utvärdering och 
måluppföljning under genomförandet samt utvärdering av resultatet innan verksamhetsårets 
slut. 

Samtliga beslut taget på delegation av tjänstemännen skall skriftligen återrapporteras till berörd 
nämnd samt till KF vid större omfattning. (enligt skrivning KL). 

 

Riskanalys och internkontroll  
Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer 
och rutiner som bidrar till att säkerställa att kommunens verksamhet är ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella 
rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs 
samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god 
internkontroll. Kommunstyrelsen och varje nämnd gör årligen en riskanalys där 
väsentliga områden identifieras. Dessa risker ingår som en del i nämndens 
internkontrollplan, vilken fastställs av respektive nämnd i samband med beslut om mål 
och budget. Nämnderna rapporterar resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 

Processledning 
I det systematiska kvalitetsarbetet kan processledning utgöra en viktig del i kvalitetssäkring av 
uppdraget. Det ger också förutsättningar för kontinuerlig utveckling och förbättring av 
verksamheten. Att använda kartlagda processer som utgångspunkt innebär att utgå från värdet 

                                                           
1 

Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
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som skapas för mottagaren. Arbetssätt, arbetsflöden och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, 
utvärderas och förbättras av medarbetare som arbetar i processerna. Uppföljningar och 
utvärderingar ligger till grund för gemensamt lärande och kontinuerligt förbättringsarbete, men 
också för att prioritera enhetens mål inför kommande tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också 
genom att processorientering ger möjlighet att skapa en gemensam förståelse och samsyn kring 
uppdraget. 
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Politisk inriktning och prioriteringar 

 
 
Tillsammans utvecklar vi Vaxholm!  
Vaxholm ska vara staden för alla oavsett i vilken kommundel vi bor och vilka ekonomiska 
förutsättningar vi har. Här ska vi kunna leva och arbeta i trygghet, med god hälsa, service och 
inflytande. God ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm. 

Vår unika skärgårds stad ska vårdas och utvecklas, ny bebyggelse ska ske varsamt, varierat och 
anpassat efter miljön. Nya invånare välkomnas och ger oss ett ökat inflytande i regionen.  

Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet 
och värna Östersjön vilket kräver ett innovativt förhållningssätt och samverkan med andra.  

Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser.  

Företagsamhet ska uppmuntras och stadskärnan vara levande året om. Det ska vara enkelt och 
bekvämt att pendla och kollektivtrafik på vatten ska utvecklas.  

Jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv ska genomsyra all verksamhet. Barn och ungdomar 
ska ha den bästa starten i livet med en högklassig förskola och skola. Vård och omsorg skall vara 
den bästa. Valfrihet, kvalitet, inflytande och trygghet ska prägla staden och dess verksamheter, 
det ska vara möjligt att välja kommunala alternativ. Kontinuerlig dialog med invånare är en 
framgångsnyckel.  

Engagemang och föreningsliv utvecklar och stärker banden människor emellan och ska 
uppmuntras. Varje kommunalt beslut ska vara rättssäkert. 

Ekonomi i balans 
En god ekonomi är centralt för ett hållbart Vaxholm och för en god livskvalitet för våra invånare. 
Stadens årliga resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna. Vi arbetar för 
kostnadseffektivitet och budget i balans, också utifrån ett genderperspektiv. Skatten ska inte 
höjas. Utredningar och beredningar ska kostnadsredovisas på ett tydligt sätt. Stadens lånebörda 
kommer att öka under de närmaste sju åren eftersom investeringar i bland annat särskilt 
boende, ishall och skolor/förskolor behövs. Paviljonger ska fasas ut till förmån för permanenta 
byggnader vilket är en god investering på sikt.  Lån ska dock tas med försiktighet. Strategiska 
mark och fastighetsköp ska genomföras.  

Staden blir bättre och demokratin stärks när fler är delaktiga  
En kontinuerlig dialog med invånarna är en framgångsnyckel. Varje kommunalt beslut ska vara 
rättssäkert. Vi vill stärka möjligheterna för medborgare i alla åldrar att engagera sig i Vaxholms 
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utveckling, vilket kräver tidig information och dialog. Barn och ungdomar ska involveras via 
skolan i den kommunala demokratin och ges möjlighet att vara mer delaktiga.  

Vi vill pröva möjligheten att inrätta en demokratiberedning, som får i uppdrag att utreda och 
föreslå åtgärder som stärker den lokala demokratin. Fortsatt och löpande arbete med att 
revidera stadens översiktsplan, tydliga och väl genomförda samrådsmöten, ökad 
medborgardialog i planärenden och i andra strategiska frågor. Vi vill undersöka möjligheterna 
med ökad digital kommunikation och råd för specifika frågor. Rollen för de kommunala råden 
för pensionärer och funktionsnedsatta ska tydliggöras genom att de blir remissinstanser. Vi 
eftersträvar transparens och en bred förankring mellan partier i beslutande församlingar. 

Vaxholm ska vara fossilfritt  
Det ska vara enkelt att leva miljöriktigt och sunt. Vaxholm ska ligga i framkant i klimatarbetet 
och leva upp till den globala klimatöverenskommelsen om maximalt 1.5 grads 
temperaturökning. Cykel- och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas, fler gångfartsområden 
ska införas, bättre cykelstråk och fler cykelparkeringar med tak. Stadens egna fastigheter ska 
försörjas av förnybar energi, att nyttja solenergi ska prövas. Vaxholm ska anslutas till ett bättre 
och mer effektivt reningsverk. Fordon i kommunens verksamheter ska vara miljöklassade. Vid 
nyanskaffning ska i första hand elfordon köpas in. 

All mat som erbjuds i våra verksamheter ska tillagas lokalt och leva upp till krav på god miljö- 
och djuromsorg, vara klimatsmarta samt antibiotikafria. Andelen matsvinn ska minska.  

Samtliga skolverksamheter ska leva upp till Håll Sverige Rents program grön flagg. Vi ska 
förbättra våra återvinningsstationer. Det ska vara nära och enkelt att återvinna. Ytterligare en 
återvinningsstation i centrum ska byggas. Förbättrad kapacitet och service i 
återvinningscentralen för fler fraktioner och återbruksmöjligheter. Det ska vara lätt att pendla 
till och från sysselsättning och bostad inom kommunen och till och från Vaxholm. Vi verkar för 
utökad kollektivtrafik året runt på land och vatten, regionalt och lokalt. Användning av 
engångsplast ska fasas ut i egna verksamheter och i samverkan med näringslivet. Våra 
grönområden ska förädlas och bidra till biologisk mångfald. Fler ladd stationer för elfordon ska 
uppmuntras.  

Vårda och utveckla vår vackra stad  
Utveckling av ny bebyggelse ska ske varsamt. Byggandet ska vara varierat, gärna i trä, och 
anpassat till vår unika skärgårdsmiljö. En hållbarhetsstrategi ska tas fram parallellt med 
översiktsplanen och förankras genom medborgardialog. Vi välkomnar befolkningstillväxt med 
hänsyn till våra förutsättningar vad gäller infrastruktur och kollektivtrafik. 

Stadens bostadsförsörjningsprogram och exploateringsprogram ska revideras i dialog med 
invånarna och göras tydligare. Ett kulturmiljöprogram ska tas fram.  

Ny bebyggelse ska redan i detaljplanearbetet anpassas efter omgivningen i skala och stil. När 
detaljplanen för Norrberget vinner laga kraft så ska planerna för Norrberget genomföras. En 
skadeståndsprocess är uteslutet. Alla beslut som avtal kräver ska fattas. En städad omvandling 
av området ska ske.  

Bostadsförsörjning ska ske med blandade upplåtelseformer, småhus, bostadsrätter och 
hyresrätter. Kommunens fastighetsbolag ska förstärkas och samlas i ett bolag som utvecklar, 
äger och förvaltar verksamhetslokaler och bostäder. Vi vill tillskapa minst ett kommunägt 
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hyresbostadshus som ska påbörjas under mandatperioden, där plan- och markförutsättningarna 
gör detta möjligt. Stadens fastigheter ska underhållas och vårdas. 

Rådhuset ska rustas under mandatperioden. Kajerna i centrala Vaxholm ska rustas. 
Planeringsarbetet för västra Rindö ska prioriteras för att minska trafikproblemen. Det är viktigt 
att verksamhetsområdet finns kvar och får möjlighet att utvecklas. Slutförandet av detaljplan för 
Resarö Mitt har hög prioritet för att lösa trafikproblem, behov av ökat utrymme för skola och 
affär samt gång- och cykelväg utmed Överbyvägen. För ökad trafiksäkerhet ska vi verka för att 
väg 274 blir ett lågfartsområde förbi skolorna på Vaxön för ökad säkerhet. 

Gågatan på Hamngatan sommartid ska behållas och möjligheter till fler gångfartsområden 
utredas, till exempel Rådhusgatan. 

Fler jobb i Vaxholm  
Fler ska ha möjlighet att verka, arbeta och bo inom kommunens gränser. Det kräver att fler 
företag kan och vill utvecklas här. Vi vill ha en levande stadskärna året om. En ny 
näringslivsstrategi ska utarbetas i samarbete med det lokala näringslivet. Vi vill stärka 
förutsättningarna för företag att bedriva verksamheter året runt och välkomnar fler evenemang 
och utomhusaktiviteter. Ett bra företagsklimat ska prägla vår stad där företag upplever att de 
blir bra och lika behandlade. Företagare ska ha en enkel kommunikationsväg till stadens 
förvaltningar. Möjligheter för fler företag och mer företagsamhet på Kastellet ska främjas. 

Vi ska bevara befintliga och utveckla fler verksamhetsområden. Vi ska verka för fler 
korttidsbåtplatser centralt i Vaxholm för att underlätta för handel och öbor. It-utbyggnad ska 
underlättas för snabba digitala kommunikationer i hela staden. Vi ska medverka till att matcha 
behov av arbetskraft lokalt med personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Fler ska 
kunna ha sin arbetsplats i Vaxholm. 

God omsorg och stimulerande verksamheter  
Verklig frihet kräver trygghet. Vi är olika, har olika behov och önskemål under livet. Vi vill 
investera i ett varierat utbud för alla åldersgrupper av såväl sociala insatser som bostäder. All 
omsorg för äldre som erbjuds i såväl särskilt boende som hemtjänst ska upplevas som trygg, 
jämställd och ha mycket god kvalitet. Fler trygghetsboenden/seniorboenden/kollektivhus för 
äldre ska byggas, gärna med gemensamhetslokaler. Samarbetet med frivilligorganisationer som 
PRO, SPF, Röda korset, En hjälpande hand, Väntjänsten m.fl. ska utvecklas. Planeringen av vårt 
nästa särskilda boende, på Norrberget, ska ske i samverkan med pensionärsorganisationerna. Vi 
vill utreda möjligheter för seniorer att erbjudas måltidskuponger i stadens matsalar. Vi vill verka 
för en mjukare 2-årsregel för nyanlända om särskilda skäl föreligger. Daglig verksamhet för 
funktionsnedsatta ska ske i närområdet, vara pålitlig, individanpassad och stimulerande.  

Bra start i livet, våra skolor och förskolor 
Barn och ungdomar ska ha den bästa starten i livet. Vi välkomnar olika pedagogiska inriktningar 
samt utövare och eftersträvar en högklassig förskola och skola, lika för alla, med valfrihet för 
föräldrar och barn.  

Det ska vara tryggt och säkert för barnen att vara i skolan och att förflytta sig mellan hem, skola 
och fritidsaktiviteter. Skolvägar ska vara trygga och säkra. Skolskjutssystemet ska ses över och 
reformeras utifrån likabehandlingsprincipen och för att minska antalet skolskjutsar med taxi där 
trafiksäkerhet och trafikmognad hos barnet möjliggör detta. Elevernas kunskapsutveckling, 
trivsel och trygghet ska vara i fokus. Grundskolans kärnämnen är prioriterade. Välfungerande 
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elevhälsa med hälsofrämjande är viktigt: varje skola ska ha tillgång till ett trygghetsteam, 
skolpsykolog, skolkurator, skolläkare, skolsköterska, speciallärare, specialpedagoger och 
stödresurser. Ett strategiskt program för att motarbeta psykisk ohälsa hos elever ska utarbetas. 

En satsning på elever i behov av särskilt stöd är prioriterat, och en ökad satsning ska ske på 
läxhjälp. Paviljonger ska ersättas av permanenta lokaler. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Lärarnas och förskolelärarnas kompetens och arbetsvillkor ska fortsatt utvecklas. Fler förskole 
pedagoger behövs. Mobbning, trakasserier och sexuella trakasserier får inte förekomma. Alla 
skolor ska ha en säker och kreativ IT-miljö. Skolan ska vidareutvecklas genom mer idrott, 
förbättrat elevstöd och ändamålsenliga lokaler. Vi ska fortsätta bedriva och utveckla 
entreprenörskapsskola på sommaren, -entreprenörskap är en del av utbildningen-, och 
kontakten mellan näringsliv och skola ska fortsätta. Vi vill undersöka möjligheten för kommunen 
att erbjuda sommarjobb för ungdomar. Kulturskolans organisation och prissättning ska 
reformeras i syfte att minska avgifter och anpassa utbudet till efterfrågan. 

Strävan är att alla barn ska ha en plats på förskola inom en månad. Rindö, Resarö och Vaxö 
skolor ska byggas/byggas om efter behov. Fritidsgårdsverksamheten ska stärkas för såväl tjejer 
som killar. Vår ambition är att utveckla verksamheterna på Vaxön, Rindö och Resarö. 

Fritidsverksamheten ska förstärkas och bedrivas på flera ställen i staden.  

Aktiv fritid, en trygg och utvecklande stad  
God folkhälsa och en stimulerande fritid är viktigt. Vår skärgårdskommun och huvudort ska vara 
trygg och attraktiv för alla - gammal som ung. Stadens stöd till föreningslivet ska vara jämställt, 
så att alla får likvärdiga förutsättningar att utöva sina idrotter, kultur och intressen. 

Lägret ska utvecklas som en mötesplats för alla, oavsett ålder, och i dialog med invånare. 

En ny lekplats ska byggas. Ett helhetsgrepp ska tas. Utemiljön ska upplevas säker. Vi vill 
undersöka möjligheterna att använda en interaktiv trygghetskarta, där medborgare kan 
rapportera platser som upplevs otrygga. Gatu- och parkbelysningen ska förbättras. Motion och 
rörelse ska uppmuntras genom välskötta samt interaktivt upplysta motionsspår, och säkra 
lekplatser. Scouternas verksamhet ska stödjas genom att verka för en föreningslokal på Eriksö. 
Ett idrotts- och fritidspolitiskt program ska tas fram i dialog med föreningarna för att stödja ett 
aktivt föreningsliv för alla. Vi vill utveckla gång- och cykelväg till Bogesund och verka för ökad 
lokal busstrafik mellan kommundelarna (speciellt Karlsudd, Rindö och Resarö) för att underlätta 
för fler att ta sig till olika platser. Vi vill ge kulturfrågorna bättre status och se över den politiska 
organisationen samt ekonomin för detta. Ytterligare en konstgräsplan ska anläggas i kommunen. 
Vi vill energieffektivisera ishallen och förlänga säsongen och se över hur hallen kan nyttjas 
sommartid. Vi ska medverka till att skapa fler fritidsbåtsplatser för våra invånare. 

Bra och trygga kommunikationer både på land och vatten   
Möjligheter att färdas på ett säkert, effektivt och tryggt sätt inom samt till och från staden ska 
förbättras. Det ska vara lätt att pendla till och från sysselsättning och bostad inom kommunen 
och utanför. Vi verkar för utökad kollektivtrafik året runt på land och vatten, regionalt och lokalt. 
Cykel- och promenadstaden Vaxholm ska utvecklas. Vi vill genomföra gång-, cykel- och by-
miljöväg utmed Rindö-vägen, gång- och cykelväg utmed Överbyvägen, från Kullön till 
Söderfjärdsskolan och till Bogesunds slott. 
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Snabba pendelbåtar från Rindö, Vaxön och Resarö till Stockholm ska utredas. Fler cykel- och 
mopedparkeringar under tak i anslutning till kollektivtrafik ska inrättas. Vi ska fortsätta att verka 
för cykelväg till Arninge. Trafiksäkerheten med lågfartsområden måste utredas och tillskapas vid 
våra skolor. Vår strävan är att trafikplats Engarn skall genomföras så snart som möjligt. Bilpooler 
och lånecykelsystem ska uppmuntras. Vi ska verka för fler pendlingsparkeringar i närheten av 
busshållplatser. 

13 Waxholmspartiets politiska inriktning och prioritering 

Vaxholm för Waxholmare 

Demokrati 

 Införa en möjlighet att mäta opinionen i vissa för Vaxholm viktiga och prioriterade 
frågor. 

 Öppet redovisa både intäkter och kostnader i budget och uppföljning, samt sluta med 
nettoredovisning för att införa bruttoredovisning med start 2020. 

 Införa en allmänpolitisk debatt i fullmäktige mellan politiker och invånare minst en gång 
per år för att fylla tomrummet mellan allmänna val. 

Ekonomi 

 Minska forcerad expansion. Vi expanderar rejält ändå med nybyggnation samt 
ombildning av sommarstugor till permanentboende. Varje exploateringsbeslut ska fattas 
med omsorg om både ekonomi och den stad vi vill leva i. 

 Identifiera möjligheter till kostnadseffektiviseringar i förvaltningen. 

Miljö 

Stadsbyggnad och stadsmiljö  

 Tillsammans med Resaröborna vill vi verka för ett nytt omtag rörande Detaljplan Mitt, 
med fokus på trafiksäkerhet inklusive en gång- och cykelväg till Överby. 

 En gång- och cykelväg på Rindö utifrån NTF och Trafikverkets normer (ej s.k. byväg).  

 Att Vaxholms skönhet och egenart värnas. Vi ska verka för att ta fram en bevarandeplan 
som är en del av ÖP 2040. 

Omsorg 

 Ta fram en plan för att bygga vård, omsorg och seniorboende, samt ett SÄBO 2. 

 Att det finns förebyggande insatser som motverkar psykisk ohälsa bland samtliga 
invånare i Vaxholms stad. 
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Barn och utbildning 

 Baracklösningar skall undvikas.  

 Säkerställa att utbildning i våra verksamheter skapar bästa förutsättningar för barn med 
särskilda behov.  

 Skapa rådgivande organ mellan skolornas olika elevråd och politiker.  

Ungdom 

 Ungdomsverksamhet skall finnas utifrån ungdomarnas egna önskemål. 

 Tätare samarbete med ideella organisationer. 

 Utökning av ungdomsstödet utifrån det verkliga behovet.  

 Kommunen verkar för att erbjuda ungdomar sommarjobb i sina verksamheter.  

Näringsliv 

 Verka för att ta fram en likabehandlingsplan inom näringslivet.  

 Verka för att en heltidstjänst tillsätts för samordningsansvar i näringslivsfrågor.  

Kultur och fritid 

 Skapa förutsättningar för att föreningar ska kunna bedriva sina verksamheter på bästa 
sätt.  

 Se över samtliga arrendeavtal för att säkerställa likavärdighetsprincipen samt 
långsiktighet.  

Infrastruktur  

 Öka antalet infartsparkeringar och parkeringsplatser. 

 Bygga gång- och cykelvägar enligt NTF och Trafikverkets normer. 

 Se över samtliga hamnar och kajer för att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånare, 
samt fondera medel för framtida underhåll från studsavgifter och arrendeavtal, baserad 
på en underhållsplan. 

Miljö 

 Arbeta för att minska den tunga genomfartstrafiken via samrådsorgan i regionen. 

 Öka medvetenheten hos verksamheter och allmänhet om effektiva miljöåtgärder. 

 Kommunicera och utbilda för att medvetandegöra allmänhetens ansvar, utifrån de 
globala hållbarhetsmålen samt Vaxholms stads hållbarhetsstrategi.   

 Vaxholms stad skall ansluta till Eons projekt för förnybar (sol) energi, samt underlätta för 
enskilda aktörer att öka produktion av förnybar energi.  

 Ansökningar om lov för installation av förnybara energikällor skall vara avgiftsbefriade.  
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 Tillämpa bästa praxis utifrån samtliga EU och nationella lagar gällande VA frågor, t.ex. 
enskilda eller små reningsverk som alternativ till stora anläggningar.  
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24 Planeringsförutsättningar 

25 Samhällsekonomin 
SKL:s prognoser har sedan december 2017 utgått från att högkonjunkturen skulle kulminera 
2018 och följas av vikande sysselsättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna blir nu 
allt tydligare på att konjunkturen mattas av, det framgår både av förtroendeindikatorer och 
sysselsättningsstatistiken. SKL räknar nu med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 
2020 och att den kommer att fortsätta under 2021. Bedömningen är att BNP ökar med strax 
över 1 procent både i år och nästa år och att arbetslösheten stiget till drygt 7 procent. Sverige 
har de senaste åren gynnats av stark export, bland annat tack vare kronförsvagningen. Nu börjar 
dock världskonjunkturen vika, på grund av den osäkerhet som råder kring bland annat Brexit och 
handelskrig.  

 

Demografin ställer höga krav på kommunsektorns finanser 
I likhet med SKL, har andra prognosinstitut och organisationer konstaterat att 
befolkningsförändringar ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering 
kommande åren. I juni presenterade Finansdepartementet en analys som visade att med 
oförändrat välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och kostnader öka till 90 miljarder 
kronor år 2026. Skälet är att kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass 
mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder och att det är just de äldre och unga som 
ökar snabbt under den kommande tioårsperioden. Dessutom kommer största delen av 
intäkterna från skatt på arbete, och den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt 
långsammare. 
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Riksbanken höjer räntan mot slutet av nästa år 
Mot bakgrund av att både Fed och ECB i år sjösatt stimulanser – räntesänkningar i USA och en 
rad åtgärder inom eurozonen tror SKL att Riksbankens nästa räntehöjning ligger längre bort i 
tiden än vad som ges av den senaste reporäntebanan, Riksbankens egen prognos på reporäntan. 
Riksbanken har aviserat en höjning omkring årsskiftet 2019/2020 men SKL tror att det dröjer till 
slutet av 2020. Att KPIF – inflationen ligger kvar inom variationsbandet 1-3 procent och nära 2 
procent kommande år erbjuder förvissa möjligheten för att ta fortsatta steg mot ett högre 
ränteläge. Men vikande inflationsförväntningar i Sverige samt den återkommande jämförelsen 
med vad ECB och Fed gör bedöms medföra att höjningarna kommande år blir få. 
Räntehöjningarna kan dock helt utebli, givet vikande konjunkturutsikter.  

Kommunernas ekonomi 
Bra men vikande resultat 2018 
Kommunerna redovisade ett resultat på 14 miljarder kronor 2018. Resultatet motsvarar 2,5 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I dessa siffror ingår stora rea- och 
exploateringsvinster på 8,6 miljarder, netto. Justerat för dessa poster uppgår resultatet till 1,0 
procent av skatter och generella statsbidrag, vilket är för lågt för sektorn som helhet för att 
uppnå god ekonomisk hushållning. De ekonomiska förutsättningarna varierar mellan olika 
kommuner och det är upp till varje kommun att bestämma sina mål för god ekonomisk 
hushållning.  
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Det var 69 kommuner som hade negativt resultat 2018 och 108 kommuner hade ett resultat på 
minst 2 procent av skatter och bidrag. 
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Fortsatt stora investeringar framöver 
År 2018 uppgick investeringarna till 73 miljarder kronor, vilket är en ökning med nästan 10 
miljarder, eller 15 procent, jämfört med föregående år. År 2017 var investeringsökningen ännu 
större. I de kommunala budgeterna planeras för en fortsatt hög investeringsnivå både 2019 och 
2020. Prognosen och kalkylen utgår från kommunernas budget och plan men justeras ned 
utifrån det historiska mönstret. Enligt prognosen uppgår investeringarna till 94 miljarder 2023. 
För åren 2020-2023 innebär det investeringar på i genomsnitt 13,9 procent av skatter och 
generella bidrag.  

 

I en enkät inför Ekonomirapporten, maj 2019 svarade ekonomicheferna i många kommuner att 
de kommer att genomföra stora investeringar inom infrastruktur, VA, bostäder, skolor och 
förskolor. För åren 2019-2022 rör det sig exempelvis om 600 förskolor, 300 grundskolor och 125 
särskilda boenden, i de drygt 200 kommuner som svarade på enkäten. 

Wp kommentar 

Wp delar inte helt den bild som presenteras ovan, men är också medvetet om att bilden delvis 
är förändrad, sedan sammanfattningen skrevs av SKL. Här är våra kommentarer: 

 Lägre tillväxt, i synnerhet mätt i BNP per capita som justerar för den enorma 
befolkningstillväxt Sverige haft sista åren. 

 Arbetslösheten ännu högre än SKLs bedömningar på drygt 7%. 

 Kommunala underskott, sammanlagt 90 miljarder i landet år 2026. 

 Riksbanken lär inte höja räntan, efter den höjning som annonserats inför 
decembermötet. 
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 Kommunerna klarar inte idag Kommunallagens God ekonomisk hushållning. Nära 
hundra kommuner har negativt resultat. Genomsnittsöverskottet efter 
exploateringsvinster och andra försäljningar ligger på 1%, målet brukar anges till 2%. De 
flesta kommunerna kommer inte att ha förmåga att återställa underskotten inom de tre 
år man har på sig om inte villkoren ändras. 

 kostnadsutjämningen försämras ytterligare för kommuner som Vaxholm. I reda pengar 
handlar det om 7,2MSEK mindre per år, när reglerna implementerats gradvis. 

 Kommunernas sammanlagda skuld närmar sig med stormsteg hela statsskulden. Per 
sista september 1 071 miljarder, och kommunernas på 656 miljarder. Storleken för 
kommunerna beräknas öka till över 1 000 miljarder redan år 2024, enligt 
Kommuninvests VD Tomas Werngren. 

Kostnadsutjämningsutredningen 
Regeringen beslutade 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av 
systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen har antagit namnet 
Kostnadsutjämningsutredningen. Resultatet av utredningen har gått ut på remiss som samtliga 
kommuner i riket har fått möjligheten att svara på. Vaxholms stad har skickat in ett remissvar till 
finansdepartementet (KS 2019/120.040). Under 2018 fick samtliga kommunerna en preliminär 
beräkning på hur förslaget i den nya utredningen skulle påverka enskilda kommuner 
ekonomiskt. För Vaxholms del innebar det en förlust på -255 kr per invånare vilket motsvarar 
cirka -3,1 miljoner kronor på totalen. Den 1 oktober 2019 publicerade SKL tillsammans med SCB 
en ny preliminär prognos av de ekonomiska effekterna av kostnadsutjämningsutredningen. Den 
nya prognosen innebär en ännu större förlust på -593 kronor per invånare vilket motsvarar cirka 
-7,2 miljoner kronor på totalen. -7,2 miljoner kronor motsvarar cirka -1% i försämrat resultat per 
år vilket är en stor utmaning med tanke på de låga marginalerna och effektiviseringsbehoven 
som redan föreligger framåt. I förslaget finns ett införandebidrag som innebär att de 
ekonomiska effekterna fasas in över ett antal år. För Vaxholms del blir den ekonomiska effekten 
inklusive införandebidraget             (2020: -250 kr/invånare dvs -3,1 mnkr), (2021: -
500kr/invånare dvs -6,2 mnkr) och full effekt    (2022: -593kr/invånare dvs -7,2 mnkr). Riksdagen 
förväntas fatta beslut om den nya kostnadsutjämningen under november månad. I detta 
budgetdokument har vi antagit att förslaget kommer bifallas av riksdagen och därför räknat med 
de negativa ekonomiska effekterna i budgeten. 

Wp kommentar 

Med tanke på den utveckling som sker i allt fler kommuner är det inte otänkbart att 
inkomstutjämningen ytterligare försämras för kommuner med högre skattekraft längre fram. 

Rättsprocess mot byggentreprenör 
Rättegången i tingsrätten för tvistemål med en av byggentreprenören till Campus idrottshall 
inleddes 2018 och har nu avslutats. Domen från tingsrätten förkunnades i juni 2019, med 
positivt utfall till stadens fördel. Tingsrättens dom har överklagats och fått prövningstillstånd i 
hovrätten. Utfallet av domen kan få resultatpåverkande effekter på stadens ekonomi.  

Wp kommentar 

Denna process visar tydligt på de enorma risker stora byggprojekt för med sig. Det handlar inte 
bara om mångmiljonbelopp för juridikkostnader, utan processen tar också stora interna resurser 
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i anspråk, som inte alltid syns i siffrorna. Kostnaden har bokats på Kommunstyrelsen, men man 
kan argumentera för att den borde ligga på Stadsbyggnadsenheten, inte minst för att 
åskådliggöra att detta har med byggnation och expansion att göra. Det är inte första gången 
detta händer i kommunen. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd till överklaganden av 
detaljplanen för Norrberget 

I juni 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen för Norrberget, Dp 410. 
Efter beslutet överklagades detaljplanen till mark- och miljödomstolen som under våren 2019 
avslog respektive avvisade samtliga överklaganden. Domen överklagades till Mark- och 
miljööverdomstolen som 22 augusti 2019 meddelade att några av överklagandena får 
prövningstillstånd och ska behandlas i överdomstolen. Utfallet av domen kan få ekonomiska 
konsekvenser och påverkan på budgeten. 

Befolkningsprognos 
Förändringen av befolkningstakten är en viktig information för planering av kommunens 
utveckling och kommande behov av dess verksamheter. Förutom detta är också 
befolkningsutvecklingen en viktig faktor i beräkningen av skatteintäkten. Prognosen kommer 
från företaget Statisticon och bygger på historiska data och utveckling utifrån befintlig 
befolkning.  

Befolkningsprogn
os 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Statisticon 12 023 12 108 12 337 12 707 13 184 13 553 13 874 13 941 14 068 
 

Befolkningsprognosen visar antal invånare per den sista december. Vid 
skatteintäktsberäkningen har vi räknat med något färre invånarantal eftersom att det är 
personer som är folkbokförda per den 1 november som betalar kommunalskatt i Vaxholms stad. 

Wp kommentar 

Kommunens prognos visar på 14 068 invånare år 2026. En ökning med 16% från dagens 12 108. 
Detta är dock ingen naturlag och det finns begränsat utrymme för fler inflyttande, som 
kommunen faktiskt förfogar över, t.ex. tillskottet i de exploateringsområden som pågår eller 
planeras, t.ex. Norrberget, Resarö Mitt och Storäng.  

Eftersom nyinflyttade, oavsett inkomst, många gånger innebär mer kostnader än intäkter (se 
exempel nedan) innebär en ökad inflyttning på kort och längre sikt en ekonomisk börda för 
kommunen. Detta gäller både det löpande driftsresultatet och den långsiktiga skuldsättningen. 
Detta förstärks kraftigt med den nya utjämningen, även om det inte finns konkreta siffror per 
dagens datum.  

Tyvärr har inte heller de löften som utlovats i samband med befolkningsökningen infriats; vi har 
fått försämrad trafiksituation, försämrad kollektivtrafik, kraftigt ökade VA-kostnader och en 
försämrad vardag i form av köer och trafik, inte minst för de som är färjeberoende. 

Det är oerhört viktigt att man tar reda på vad effekterna av befolkningsexpansion innebär för 
den kommunala ekonomin. Inte för att välja ut eller rikta in sig på särskilda grupper, som 
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kommunen gjort tidigare (t.ex. 55+ boenden), utan för att överhuvudtaget se ifall kommunens 
invånare får en bättre situation av tillväxten. 

Så här ser driftsresultatet ut för en nyinflyttad familj med mycket höga löner: 

I nedan exempel flyttar en ”vanlig” tjänstemannafamilj med höga löner in i kommunen. De har 
800 000 (mer än dubbla medianlönen som är ca 340 000, sjätte högst i riket) per person i årslön. 
Barnen är förskolebarn 1-5 år gamla. 

Intäkter 

Nettointäkt efter utjämning (SKLs ark Marginaleffekter 2017 från Anders Folkesson)  2 x 31172,-   

62 344,- 

Maxtaxa två barn i förskolan (Vaxholms stads hemsida, taxor)        1382+922/mån          

27 648,- 

Inkomst och kostnadsutjämning, barn 1-5år (SKLs som ovan)   2x 117 650,-            

235 300,- 

Summa intäkter                                  

325 292,- 

Kostnader 

Grundkostnad, vuxen i kommun (SKLs ark om kostnader för olika åldersgrupper) 2x 23 350,-            

-47 000 

Förskolekostnad, förmodligen medräknat lokalkostnad (Årsredovisning 2017)       2x 150 000,-       

-300 000 

Summa kostnader       

-347 000,- 

Netto      -14 708/år 

Notera att detta belopp endast är det årliga driftsresultatet. Vid ett visst antal inflyttare, som 
t.ex. på Norrberget, måste man uppföra förskolor och skolor. Kostnaden att uppföra en förskola 
är minst 300 000,- per plats samt alternativkostnaden om sådan finns på den mark som 
ianspråktas. Det är bl a huvudskälet till den enorma ökningen av skulderna.  

 

Befolkningsprognos 2018      

antal (andel %) 

2026           

antal (andel %) 

Förändring 

antal% 
0–5  760 (6,3%) 903 (6,4%) 18,8% 
6–15 1 815 (15,1%) 1 747 (12,4%) -3,7% 
16–18 512 (4,3%) 538 (3,8%) 5,2% 
19–64  6 470 (53,8%) 7 611 (54,1%) 17,6% 
65–79  2 026 (16,9%) 2 278 (16,2%) 12,4% 
80+ 440 (3,7%) 990 (7,0%) 125,1% 
Summa 12 023 14 068 17,0% 
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Befolkningen växer i Sverige, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket ökar kommunsektorns 
kostnader om alla ska få samma välfärd som i dag. Samtidigt som vi har en snabb ökning av barn 
och unga blir kostnaderna för den stora fyrtiotalistgenerationen allt mer märkbara inom hälso- 
och sjuk vården och så småningom även i äldreomsorgen. De personer som föranleder de 
högsta kostnaderna är barn, unga och gamla, då välfärdens verksamheter, såsom äldreomsorg, 
barnomsorg, skola och sjukvård, främst riktar sig mot dessa grupper. Utmaningen är att 
ökningen av de personer som står för det mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam 
ålder, är betydligt blygsammare. Eftersom att alla kommuner ingår i ett 
kommunalutjämningssystem så påverkas alla av rikets befolkningsstruktur. I Vaxholms stad 
förväntas andelen 80+ öka mest i relation till den totala befolkningsmängden. Staden 
prognostiserar en minskad andel barn som går i grundskolan mellan 6–15 år.  

Lokalbehov 
En övergripande analys av befolkningsprognosens effekter på lokalbehovet har genomförts av 
kommunledningskontoret. Den övergripande analysen indikerar att vissa planerade 
byggnationer i den långsiktiga investeringsplanen inom skola och förskola inte behövs för att 
säkerställa platser för stadens barn och elever. Risken med överkapacitet i stadens lokalbestånd 
är att större andel av grundbeloppet per barn och elev går till att täcka det fasta lokalkostnader 
istället för att skapa verksamhetsnytta. Barn- och utbildningsnämnden signalerar redan idag på 
svårigheter att uppnå en budget i balans i områden med vikande barn- och elevantal. Med detta 
som bakgrund ges uppdraget till barn- och utbildningsnämnden att utreda behovet av att 
ersätta Båten samt att utreda en mindre skola på Rindö. 

Wp kommentar 

Wp har reserverat sig mot beslutet att anta den nya kostnadsmodellen för internhyror. 

Den långsiktiga investeringsplanen omfattar i förslaget 54+54 platser i särskilt boende. Gruppen 
80+, som är den grupp som har stort antal personer med behov av särskilt boende, ökar med 
hela 550 personer till år 2026. Förslaget är alltså mycket underdimensionerat när det gäller 
lokaler för särskilt boende. Wp har lagt till ett tredje Särskilt boende men bedömer att inte 
heller det är tillräckligt. 

Även när det gäller förskolor är investeringsplanen klart underdimensionerad och Wp har lagt till 
ytterligare en Förskola men bedömer även här att det sannolikt inte är tillräckligt.  

Lön- och prisutveckling 
Löneavtalet för 2020 är inte klart och märket är inte känt för de kommande åren. Märket de 
senaste åren har legat mellan 2,0%-2,3%. Löneuppräkningen som har använts i 
budgetberäkningen är enbart ett antagande om att löneutvecklingen kommer att följa KPI vilket 
kan förändras beroende på olika faktorer i lönerevisionsprocessen.  Prisutvecklingen baseras på 
SKL:s prognos för KPI. Den totala löne- och prisutvecklingen är ett genomsnitt av de två antagna 
måtten. Samtliga nämnder förutom socialnämnden har ett effektiviseringsuppdrag på -1% per år 
fram till 2026. Socialnämnden har ett effektiviseringsuppdrag på -1% fram till 2021 och därefter 
utgår effektiviseringsuppdragen. Däremot har socialnämnden ett dolt effektiviseringsuppdrag 
från 2022 och framåt med anledning av att andelen äldre blir fler i befolkningen. Från 2023 och 
framåt har en grov uppskattning gjorts över lön- och prisuppräkning enligt prisindex för 
kommunal verksamhet.  
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Lön- och prisutveckling 2020 2021 2022 
Lön 2,40% 2,50% 2,60% 
KPI 1,90% 2,10% 2,50% 
Lön- och prisutveckling 2,15% 2,30% 2,55% 
 
Effektiviseringsuppdrag 2020 2021 2022 
Effektiviseringsuppdrag -1% -1% -1% (0,0%) 
 

Kapitaltjänstkostnader 
Internräntan beräknas ligga kvar på 2,5% under året. Kommunens genomsnittliga räntenivå 
ligger på 2,3% fram till och med augusti månad. Räntorna förväntas stiga under planperioden.  

Taxor och avgifter 
Kommuner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För all 
kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen. Stadens taxor och avgifter ska 
harmonisera med den nivå som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län. 
Översyn av taxor och avgifter är en del av nämndernas arbete med mål och budget. 

Stadens taxor 
Stadens taxor revideras i samband med nämndernas yttranden och mål och budget. 
Nämndernas taxor läggs ihop till ett gemensamt taxedokument för staden.  

Kommungemensamma taxor 
Inga förslag på förändringar. 

Kommunstyrelsen 
Inga förslag på förändringar. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Sänkning av kulturskolans avgifter som kommer att införas stegvis under de närmaste åren.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Beskrivningen i dokumentet "Taxor och avgifter" har setts över och har förtydligats på vissa 
punkter. Utöver detta har ett uthyrningsbart rum samt utställningslokaler i Rådhuset lagts till. 
Indexuppräkningar av relevanta taxor är genomförda. 

 Förtydligande om vilka som får nyttoparkeringstillstånd. 
 Ytterligare rum till uthyrning i Rådhuset. 
 Förtydligande och information om tillfällig angöring i Gästhamnen. 

 
Socialnämnden 
Nytt för taxor 2020 är en förenkling av taxetarifferna inom hemtjänst, som nu specificerar de 
enskilda egenavgifterna per insats.  Nytt är även att det tillkommer en installationsavgift för 
larm samt kostnad för att inte återlämna inom rimlig tid. 

Wp kommentar 

Wp är emot avgiftshöjningen på vissa tjänster. Mittalliansens mål är att uppmuntra/tvinga 
brukarna att istället och på egen hand dra nytta av ROT/RUT avdrag och beställa vissa tjänster 

579



36 

på egen hand. Wp tror att det i huvudsak är för att få in mer pengar eller utföra mindre arbete 
då stora grupper med behov inte alltid har förmåga att kunna beställa tjänster av privata 
näringsidkare på egen hand. 

Stadsbyggnadsnämnden 
I taxan för 2020 görs mindre justeringar och förtydliganden i själva taxan, liksom ett 
förtydligande om hur och på vilken del reduktion ska beräknas vid överskriden handläggningstid 
enligt den vid årsskiftet 2018/2019 införda regeln om reduktion (9 kap 45§ första stycket PBL), 
för bygglovs-, anmälans- och förhandsbeskedsärenden. 
I den del av taxan som gäller kart och mät, sker en utökning med ytterligare en kartprodukt till 
följd av det nya kartsystem som upphandlats, för att kunna erbjuda en enklare och billigare 
version av nybyggnadskarta. 
 

 Information om hur avgiftsbestämd taxa tas ut och vad som gäller vid reducering. 
 Förtydligande om hur arean bestäms. 
 Förtydligande om hur avgiften ska betalas och att ränta tillkommer efter förfallodag. 
 Ny punkt om vad som ingår i avgiften för lov. 
 Ny punkt om tidsbegränsande lov. 
 Ny punkt om övergångsbestämmelser mellan olika lagstiftningar. 
 Ny punkt gällande överklagande. 
 Förändrad taxa om bygglov gällande byggnader över 4000kvm och ändringar som inte 

bedöms som tillbyggnad. 
 Förändrade taxor för kartframställning, mät och GIS-uppdrag. 

 

Externa taxor 

Vaxholmsvatten 
Förslag på oförändrad avfallstaxa och ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan med 5% 
från den 1 januari 2020.  

 VA-taxa 
 Avfallstaxa 

 
Södra Roslagens- miljö och hälsoskyddsnämnd 
Inga förslag på taxeförändringar 2020. 

 Livsmedelstaxa 2017 
 Miljöbalkstaxa 2017 
 Strålskyddstaxa 2017 
 Taxa för serveringstillstånd 2018 
 Taxa receptfria läkemedel 2013 

 

Storstockholms brandförsvar 
Inga förslag på taxeförändringar 2020. 

 Taxa för tillstånd 2017 
 Taxa för tillsyn och efterkontroll 2017 
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Taxor som revideras årligen med Sotningsindex, som överenskommits mellan Sveriges 
Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting.  

 Taxa för brandskyddskontroll 
 Taxa för sotning och rengöring 

 

Digitalisering2 
Digitaliseringen påverkar alla förvaltningar och är ett stort och viktigt 
utvecklingsområde. Nya tekniker utvecklas och det sker omvälvande förändringar i 
samhället. Genom att ta till vara digitaliseringens möjligheter skapas förutsättningar för 
både ökad tillgänglighet, service och kvalitet. Införandet av nya verksamhetssystem och 
e-tjänster underlättar invånarnas kommunikation med förvaltningen, ger snabbare 
service och en mer rättssäker handläggning. Vaxholms stad arbetar kontinuerligt med 
att införa fler och fler e-tjänster inom alla verksamhetsområden.  

Nya tekniska hjälpmedel ger möjligheter som både förenklar vardagen för den enskilde, 
ger möjlighet till individanpassning och ökar effektiviteten. Exempel på hjälpmedel är 
nattkameror för tillsyn inom äldreomsorgen, nyckelfri hemtjänst, anpassade läromedel i 
undervisningen med mera. Vaxholms stad deltar i ett nationellt projektför att ta fram en 
plan för att öka tillgängligheten och det digitala utbudet för medborgarna inom vård och 
omsorg och övriga samhällstjänster.  

Ny teknik skapar nya möjligheter men ger också ett antal utmaningar. För lite kunskap 
ökar risken för att göra felaktiga och dyrbara tekniska investeringar, integritetsfrågor 
måste hanteras och den nya tekniken leder till ökade förväntningar och ökade krav på 
tillgänglighet och kvalitet, vilket kan vara kostnadsdrivande och ta resurser från annan 
viktig verksamhet.  

Ökad osäkerhet i världen 
Företag och finansiella system är genom ny teknik och frihandel starkt sammankopplade med 
varandra och allt fler system integreras med internet. Dricksvatten, el, fjärrvärme och 
järnvägstrafik blir allt mer beroende av IT, vilket ökar sårbarheten. Vi har överutnyttjat våra 
globala ekosystem, vilket bland annat tar sig utryck som stigande havsnivåer och ökenspridning. 
Extrema väderhändelser kommer att bli allt vanligare. 

Det finns också en ökad politisk osäkerhet i världen och fler geopolitiska konflikter. Detta 
innebär att ett fokus behöver öka på förebyggande säkerhetsåtgärder och att kraven ökar på 
räddningstjänst och krisberedskap. Kommuner och landsting kommer att få hantera ett ökat 
behov av förebyggande och säkerhetshöjande insatser. Länsstyrelsen har exempelvis tagit fram 
en strategi för utveckling av det civila försvaret. Det innebär att vi idag pratar beredskap på ett 
helt annat sätt, allt ifrån hur stadens invånare ökar sin medvetenhet och beredskap i form av 
nödutrustning hemma, till kommunernas beredskap av reservaggregat, beredskapshöjande 

                                                           
2 

  De stycken som beskriver förutsättningar på sid 21-23 bygger på text och innehåll från SKL: Vägval 
för framtiden 3 – utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030. 
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åtgärder på SÄBO, och samverkan med regionen och andra privata aktörer när det kommer till 
exempel nödel och nödvatten. 

Förändrat medielandskap 
Ny teknik och generationsväxlingar har medfört att allt fler hämtar information och nyheter på 
nya sätt, inte minst via sociala medier där information styrs utifrån läsarnas sökvanor. En annan 
företeelse är så kallade nättroll, som sprider fejkade nyheter och som kommunicerar med hjälp 
av påhittade personer för att provocera, sprida desinformation eller för att skapa opinion i en 
viss riktning. Detta påverkar den information kommuninvånarna får om kommunen och dess 
verksamhet. Kommunen behöver hitta sätt att förhålla sig till detta och planera sin 
kommunikation och dialog med medborgarna utifrån detta förändrade medielandskap.  

Kompetensförsörjning 
En utmaning de kommande åren är att tillgodose behovet av kompetens inom kommunens 
verksamheter. Att kunna rekrytera och behålla medarbetare är en nyckel för att kunna säkra 
hög kvalitet, effektivitet och utveckling i verksamheterna. I flera av de kommunala 
verksamheterna finns bristyrken som till exempel lärare, förskolelärare, fritidspedagoger och 
sjuksköterskor. Konkurrensen om kompetens mellan kommuner i Stockholms län är stor. 
Närheten mellan kommuner gör det lätt att byta arbetsgivare, vilket pressar upp löner och 
personalomsättning. Därför behöver Vaxholms stad fortsätta att utveckla varumärket Vaxholms 
stad och sitt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Hållbarhet i fokus 
Ökade koldioxidutsläpp leder till varmare klimat, vilket medför en ökning av extremväder som 
till exempel översvämningar och stormar. Detta behöver både kommuner och dess invånare 
förhålla sig till och förbereda sig för. Beteenden och vanor behöver förändras när det gäller 
bland annat transporter, matvanor, konsumtionsmönster och återvinning.  

Kommuner behöver också hantera många sociala frågor som exempelvis bostadsbrist, behov av 
god integration för nyanlända och ökad polarisering i samhället.  Kommunstyrelsen har beslutat 
att FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030, ska implementeras i stadens alla 
verksamheter och att arbetet ska påbörjas med att ta fram en gemensam Hållbarhetsstrategi 
2021-2030. Dessutom har staden ansökt och antagits att vara med i den nationella 
kommunikationssatsningen Glokala Sverige som syftar till att sprida information och kunskap 
om Agenda 2030. Ett fokus de närmsta åren är att engagera och skapa delaktighet bland 
medborgarna i stadens framtida hållbarhetsarbete. 

Avseende ekologisk hållbarhet är vattenfrågan aktualiserad. Det handlar om klimatanpassning 
för ett förändrat klimat med prioritering runt dagvatten. Även vattenkvalitet i alla våra 
vattenförekomster är betydelsefull för stadens invånare och besöksnäring, vilket kräver åtgärder 
inom olika områden som till exempel badvatten, tömning av båttoalett och enskilda avlopp. 
Förra årets torra sommar lyfte fram dricksvattenförsörjningen, vilket även kommer att vara ett 
framtida fokus.  

Inom social hållbarhet ligger fortsatt fokus på trygghet i offentlig miljö och inom stadens 
verksamheter. Detta tillsammans med psykisk och fysisk hälsa ur ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv kommer att vara prioriterade verksamhetsområden framåt och i linje med 
målen i Agenda 2030.   
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God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska omfatta både 
kommunens ekonomi och verksamhet. Ekonomisk hushållning innebär att kommunen både ska 
ha ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet och ett positivt ekonomiskt resultat över en 
längre period.  

Modell: målområden-mål-indikatorer 
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre 
övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Områdena kvalitet och 
livsmiljö omfattar verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta 
resurser. Dessa båda perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk 
hushållning. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har strategiska mål inom respektive målområde som 
övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera och uppnå inom den 
kommande treårsperioden.  

Vaxholms stad har även tre finansiella mål som ingår i målområdet ekonomi: 

 budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 

 resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2 procent, 

 soliditeten för kommunen ska inte understiga 35 procent. 

Varje mål följs upp genom ett antal indikatorer med beslutade målvärden som signalerar om 
staden är på rätt väg mot att uppnå målen. Indikatorernas utfall används för att bedöma 
måluppfyllelse, och i slutändan om kommunen har god ekonomisk hushållning. Se också 
beskrivning om mål- och resultatstyrning på sid 7.  

För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal 
som följs upp parallellt med målstyrningen, samt eventuellt andra typer av uppföljningar som 
även kan vara kvalitativa. Dessa ingår ej vid bedömning om god ekonomisk hushållning.  

Bedömning av måluppfyllelse 
I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive 
nämnd en uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden 
redovisar resultat för indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade 
fokusområden och specifika insatser. Bedömningen av måluppfyllelsen sker för 
respektive indikator enligt en trafikljusmodell. Se ruta nedan. För indikatorer som mäter 
ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid 2 procents negativ 
avvikelse. 

En sammanställning av andel indikatorer av respektive färg visas för respektive mål.  
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Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.  
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Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning
För att kunna bedöma måluppfyllelse för respektive målområde aggregeras måluppfyllelsen för 
nämndernas mål inom området, vilket illustreras med ett cirkeldiagram. Diagrammet bygger på 
medelvärde för respektive grad av måluppfyllelse (färg). Antalet indikatorer till respektive mål 
påverkar inte.   

Målområde 

Livsmiljö 

 

Bild: Exempel som illustrerar hur aggregering av måluppfyllelse sker från indikatorernas utfall till 
måluppfyllelse för målområdet.

De övergripande finansiella målen ingår
aggregeras tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas mål till en sammanfattande 
bild av måluppfyllelsen inom området.

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om:

 mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen visar 
väg att uppfyllas (gult) inom 

50%

25%

25%

bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning
För att kunna bedöma måluppfyllelse för respektive målområde aggregeras måluppfyllelsen för 
nämndernas mål inom området, vilket illustreras med ett cirkeldiagram. Diagrammet bygger på 

respektive grad av måluppfyllelse (färg). Antalet indikatorer till respektive mål 

Mål Indikator 

Vaxholm är socialt hållbart 

 

100%   

 Nöjd Region

Vaxholm är ekologiskt hållbart 
 

50%   

50%   

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%)

 Insamlat matavfall (kg/inv)

Bild: Exempel som illustrerar hur aggregering av måluppfyllelse sker från indikatorernas utfall till 
måluppfyllelse för målområdet. 

De övergripande finansiella målen ingår i målområdet ekonomi och dess måluppfyllelse 
aggregeras tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas mål till en sammanfattande 
bild av måluppfyllelsen inom området. 

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om: 

av den aggregerade måluppfyllelsen visar uppfylld
(gult) inom alla tre målområdena. 

bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 
För att kunna bedöma måluppfyllelse för respektive målområde aggregeras måluppfyllelsen för 
nämndernas mål inom området, vilket illustreras med ett cirkeldiagram. Diagrammet bygger på 

respektive grad av måluppfyllelse (färg). Antalet indikatorer till respektive mål 

Nöjd Region-Index (NRI) 

Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

Insamlat matavfall (kg/inv) 

Bild: Exempel som illustrerar hur aggregering av måluppfyllelse sker från indikatorernas utfall till 

i målområdet ekonomi och dess måluppfyllelse 
aggregeras tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas mål till en sammanfattande 

 

uppfylld (grönt) eller på 
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Mål för Vaxholms stad  

Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande 
målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Varje mål riktar sig till en nämnd, vilket innebär 
att varje nämnd har ett till tre mål inom respektive målområde. Alla mål utgår från Vaxholms 
stads vision. Målen följs upp genom indikatorer. I tabellen nedan redovisas målen, 
indikatorernas utfall tidigare år, målnivåer och benchmarkingvärden. 

I avsnittet: ”Nämndernas mål och budget” beskrivs mer om nämndernas prioriteringar och 
arbete mot målen.  

Målområde: Kvalitet 
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande. 

Nämnd Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 Målnivå 

BM-
värde3 

KS Invånarna och företagen erbjuds 
god tillgänglighet, 
bemötande och service. 

 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI) 56  59 59 
 Nöjd Inflytande-Index (NII) 38  40 44 
 Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 

60  71 71 

Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, andel av maxpoäng (%) 

85%  87% 87% 

KS Vaxholm har en god stadsmiljö. 
 

 Nöjd Region-Index (NRI) 68  68 65 
 Nöjd Region-Index (NRI), 
Bostäder 

53  55 54 

BUN Utbildningen håller en hög kvalitet 
med god ledning och 
stimulans så att alla barn 
och elever lyckas med sin 
utbildning, får 
fullständiga betyg i åk 9 
och når sin 
gymnasieexamen. 

 

 Elever i åk 9 som uppnår 
kunskapskraven i alla ämnen, 
andel (%) 

95% 92% 90% 86% 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 256,9 257,4 250 248 
 Behörighet till gymnasieskolan 
åk 9, andel (%) 

98% 98% 95% 91% 

 Gymnasieelever med examen 
inom 3 år, andel (%) 

83%  79% 67% 

                                                           
3 

  

  Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla 
rapporterade kommuner i Bygglovsalliansens årsrapport och Meritvärde åk 9 samt elever som uppnår kunskapskraven i 
alla ämnen där benchmarking sker med SALSA-värdet. 
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Nämnd Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde3 
BUN Barn, elever och föräldrar är nöjda 

och trygga med 
utbildningsverksamheter
na.  

 

 Vårdnadshavare som är nöjda 
med förskolan, andel (%) 

96% 95% 95% 93% 

 Elever åk 5 och 9 som är nöjda 
med skolan, andel (%) 

  78% 75% 

Vårdnadshavare som upplever 
att sitt barn är tryggt i förskolan, 
andel (%) 

95% 98% 98% 96% 

Elever i åk 5 och 9 som känner sig 
trygga i skolan, andel (%) 

  93% 85% 

SN Invånare och närstående är nöjda 
med socialnämndens 
verksamheter. 

 Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, andel 
(%) 

92%  92% 86% 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, andel 
(%) 

71%  78% 78% 

Utredningstid i antal dagar från 
påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 
0-20 år, medelvärde 

92  90 100 

SN Socialnämnden tillvaratar 
digitaliseringens möjligheter för att 
öka självständighet, delaktighet och 
verksamheternas kvalitet. 

 Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens områden 

35%  50% 31% 

Ansökningar inom ekonomiskt 
bistånd som sker digitalt (%) 

0%  50%  

SN Arbetet inom socialnämndens 
verksamhetsområde utgår från 
vetenskap och beprövad 
erfarenhet.  

Andel strukturerade och 
standardiserade metoder inom 
socialtjänstens område 

28%  40% 38% 

SBN Invånare och företagare är nöjda 
med bemötandet.  

 

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 42  60 61 
 Nöjda kunder i GIS-enkät,  
skala 1-5 

3,77 3,82 4,0  

SBN Handläggningstiderna för bygglov 
är rimliga. 

 Handläggningstid i veckor, 
ärende komplett till beslut 

3,9 5,2 5 3,6 

 Handläggningstid i veckor, 
ansökan inkommen till 
expedierad 

17,7 17,3 12 12,3 

TFK I kommunen finns ett brett utbud 
av kultur och 
fritidsaktiviteter.  

 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Kultur 

57  57 61 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Fritidsaktiviteter 

61  61 61 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Bibliotek 

73  75 74 

Barnbokslån, andel (%) 48%  50% 55% 
TFK Invånarna har tillgång till 

bredbandsuppkoppling. 

 

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

75% 78% 80% 92% 
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Målområde: Livsmiljö 
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Nämnd Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 Målnivå 

BM-
värde4 

KS Vaxholm är socialt hållbart 
  

Nöjd Region-Index (NRI), 
Trygghet 

78  75 58 

Grad av god psykisk hälsa (åk 9), 
index 

58  60 57 

 
Hållbart medarbetarengagemang 
(HME)-Totalindex 

81  82 79 

KS Vaxholm är ekologiskt hållbart 

 

Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

75%  80%  

Insamlat mat- och restavfall 
(kg/person) 

223  213 213 

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, andel 
(%) 

43,8%  50% 46,8% 

BUN Utbildningsverksamheterna har 
en kunskaps- och 
hälsofrämjande miljö 
med en god ekologisk 
och social hållbarhet. 

 

Lärare (heltidstj.) med 
lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne, andel (%) 

73,5%  74% 70% 

Förskollärare (heltidstj.) med 
förskollärarlegitimation, andel 
(%) 

31%  31% 28% 

Ekologiska inköp i kr, andel (%) 38% 33% 38% 35% 
SN God hälsa främjas hos stadens 

invånare och deras närstående. 
Hushåll med ekonomiskt bistånd 
som erhållit bistånd 10-12 mån 
under året, andel (%) 

34%  20% 17% 

Ej återaktualiserade ungdomar 
13-20 år ett år efter avslutad 
utredning eller insats, andel (%) 

100%  90% 74% 

Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem 21+ ett år 
efter avslutad utredning eller 
insats, andel (%) 

100%  90% 78% 

SBN Förvaltningen har ett ökat 
digitalt arbetssätt. 

Beställning av kart- och 
mättjänster via webbformulär, 
andel (%) 

0% 64% 70%  

 

                                                           
4 

  

  Benchmarking sker med Stockholms län. 
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Nämnd Mål Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 

Målnivå 
BM-

värde 
TFK 
 
 

Den offentliga miljön är 
tillgänglig, trygg och 
välskött. 

 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gång och cykelvägar 

51  55 59 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gator och vägar 

52  55 59 

Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Renhållning och sophämtning 

64  64 66 

Vaxholms stad skall ha ett 
jämställt deltagande i 
idrottsaktiviteter.  

Deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar delat 
med totalt deltagande 

49%  45-55% 42% 

Kommunen har energisnåla 
lokaler.  

 

Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

148  180  

 

Målområde: Ekonomi 
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 

skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

 

Övergripande finansiella mål 

 

Mål Indikator Utfall 2018 
Utfall    T2 

2019 
Målnivå BM-värde 

Budgetavvikelsen ska inte vara 
negativ.  

 

 Budgetavvikelse (mnkr) -1,9 mnkr 11,4 mnkr 0 mnkr 0 mnkr 

Resultatet i procent av 
skatteintäkterna ska uppgå till minst 
2,0 procent.  

 

Resultat i procent av skatteintäkterna 
(%) 

2,3% 5,3% 2,0% 0,8% 

Soliditeten för kommunen ska inte 
understiga 35 procent. 

 

Soliditet för kommunen (%) 35,4% 37,6% 35% 43,6% 
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Kommunstyrelsen och nämndernas mål 

Nämnd Mål Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
T2 2019 

Målnivå BM-
värde 

KS Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

-7,1% 4,1% 0% 0% 

BUN Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

2,3% 0,8% 0% 0% 

Nettokostnadsavvikelse förskola 
inkl. öppen fsk, (%) 

2,4%  0% -8,2% 

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola, (%) 

2,5%  0% -4,3% 

Nettokostnadsavvikelse 
fritidshem, (%) 

-9,0%  0% -12,3% 

SN Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

5,5% 2,9% 0% 0% 

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

-9,4%  0% -6,0% 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 2,0%  0% 5,6% 
Nettokostnadsavvikelse individ- 
och familjeomsorg (%) 

-31,3%  0% -12,6% 

SBN Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

-4% 2% 0% 0% 

Självkostnadstäckningsgraden 63% 54% 75% 77% 
TFK Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i procent (%) av 

budget 
-2,5% 6,9% 0% 0% 
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Staden som arbetsgivare 

I Vaxholms stad arbetar drygt 1000 personer varav 661 hade en tillsvidareanställning (31 juli 
2019). Att kunna behålla dessa medarbetare och rekrytera nya vid behov är en nyckel för att 
kunna säkra hög kvalitet, effektivitet och utveckling i verksamheterna. En stor utmaning de 
kommande åren är att tillgodose behovet av kompetens då det i flera av de kommunala 
verksamheterna finns bristyrken som till exempel lärare, fritidspedagoger, byggnadsinspektörer, 
handläggare inom stadsplanering och socionomer. Konkurrensen mellan kommuner i 
Stockholms län är dessutom stor.  

Kompetensförsörjning 
En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens kompetensförsörjningsbehov är att vi 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att vi kan erbjuda 
stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, tydliga ledare 
och god kvalitet. Andra viktiga faktorer är delaktighet och inflytande över det egna arbetet, 
verksamhetens utveckling; en god arbetsmiljö och goda löne- och anställningsvillkor i övrigt. En 
av våra viktigaste uppgifter utifrån perspektivet kompetensförsörjning är att skapa goda 
förutsättningar och arbetsvillkor för våra redan anställda medarbetare.  Att lyckas med detta blir 
avgörande för möjligheten att rekrytera nya medarbetare. 

Fokusområden inom kompetensförsörjning är: attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, 
ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat  samt engagerade medarbetare med rätt 
kompetens.  

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser  
Som ett led att stärka och förtydliga arbetsgivarvarumärket har ett arbete med att ta fram en 
värdegrund för Vaxholms stad pågått under 2019.  Arbetet fortsätter med att implementera 
värdegrunden i organisationen under 2020. Ett utvecklingsarbete med att integrera 
värdegrunden i stadens arbetsgivarpresentation på vår externa och interna webb pågår. 

En god organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetarens förutsättningar att fullgöra sitt 
uppdrag och främjar god hälsa. Tydliga förväntningar, tillräcklig kompetens och upplevelse av 
egen möjlighet att påverka skapar balansen för individen som främjar god hälsa. Staden 
fortsätter detta viktiga arbete genom bättre analys av personalomsättning och sjukfrånvaro, 
samt följa arbetet med årliga enkäter och medarbetarundersökningar. 

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat  
Att vara ledare i Vaxholms kommun innebär att leda engagerade, välutbildade och kompetenta 
medarbetare i verksamheter som har stor betydelse för många människors vardag. För att 
behålla redan anställda chefer och samtidigt attrahera nya, behöver vi kontinuerligt följa upp 
och utveckla våra organisatoriska förutsättningar och villkor för chefer, så att stimulerande, 
rimliga och tydliga ledningsuppdrag tillförsäkras. Arbetet med att ta fram en ledarskapsidé för 
Vaxholms stad pågår och kommer att implementeras under 2020. 

En annan viktig uppgift är att identifiera medarbetare med rätt kompetens och drivkraft samt 
underlätta för dem att växa in i chefsrollen. Vaxholms stad samarbete med Ledarskapsakademin 
är viktigt då vi får möjlighet att utveckla nya ledare på ett strukturerat sätt. 
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Engagerade medarbetare med rätt kompetens  
Medarbetare i verksamheterna är de viktigaste aktörerna för att klara Vaxholms stads 
kompetensförsörjning. Det är på någon av kommunens arbetsplatser som nya medarbetare får 
sitt första intryck av Vaxholm stad och medarbetarna är de bästa ambassadörerna för sitt yrke 
och för Vaxholm stad som arbetsgivare. Det är viktigt att föra en ständig dialog om mål och 
planer så att varje medarbetare förstår sin egen roll och betydelse för helheten. 

Under 2020 startar vi upp arbetet med att förtydliga medarbetarskapet i första hand genom att 
arbete med värdegrunden som bas samt kontinuerligt förbättra våra processer och rutiner. 
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Budget 

Driftbudget (liggande förslag) 

Driftbudget (mnkr) Progno
s 2019 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Kommunstyrelsen -76,8 -75,8 -77,3 -77,5 -78,9 -80,1 -82,1 -82,8 -84,1 
Barn- och 
utbildningsnämnden -346,5 -348,0 -352,7 -358,7 -371,6 -387,5 -400,7 -410,0 -417,8 
Socialnämnden -175,9 -178,9 -184,7 -185,5 -200,8 -214,8 -226,1 -238,9 -250,6 
Nämnden för teknik, 
fritid och kultur -49,2 -49,2 -50,6 -52,9 -58,0 -60,2 -62,2 -63,9 -66,0 
Stadsbyggnadsnämnden -5,8 -5,8 -5,9 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 -6,3 -6,5 
Summa -654,3 -657,8 -671,2 -680,4 -715,4 -748,7 -777,2 -801,9 -825,1 
          

Finansansvaret 672,2 677,7 687,7 697,3 732,9 770,9 802,3 834,0 857,5 
          

Årets resultat 17,8 19,8 16,6 16,8 17,5 22,2 25,0 32,1 32,4 
Årets resultat i (%) av 
skatter och bidrag 2,6% 2,9% 2,4% 2,4% 2,3% 2,8% 3,0% 3,7% 3,7% 
 

Wp alternativ 

 

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Staden har valt att förlänga den ekonomiska 
horisonten med en kalkyl på ytterligare fyra år för att ge en indikation på stadens ekonomiska 
utveckling på längre sikt. Kostnader för tillkommande investeringar, omräknat i 
kapitaltjänstkostnader, är medräknat i driftbudgeten. I den ekonomiska planen har vi räknat 
med en högre kostnadsutvecklingstakt för socialnämnden genom att ta bort 
effektiviseringsuppdraget på 1% mellan 2022–2026. Anledningen är den demografiska 
förändringen som kommer att leda till en snabbare kostnadsökning än vad 
befolkningsutvecklingen generar. Andelen av den totala befolkningen som behöver hemtjänst 

Driftbudget (mnkr) Prognos 2019 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kalkyl 2023 Kalkyl 2024 Kalkyl 2025 Kalkyl 2026
Kommunstyrelsen -76,8 -75,8 -77,3 -77,5 -78,9 -80,1 -82,1 -82,8 -84,1
Barn- och utbi l dnings nämnden -346,5 -348 -353,1 -359,1 -372,0 -387,5 -400,7 -410 -417,8
Soci a lnämnden -175,9 -178,9 -185,195 -185,995 -201,295 -214,8 -226,1 -238,9 -250,6
Nämnden för teknik, fri tid och kultur -49,2 -49,2 -50,64 -52,94 -56,54 -60,2 -62,2 -63,9 -66
Stadsbyggnadsnämnden -5,8 -5,8 -5,95 -5,95 -5,95 -6,1 -6,2 -6,3 -6,5
Summa -654,2 -657,7 -672,2 -681,5 -714,7 -748,7 -777,3 -801,9 -825,0

Finansansvaret 672,2 677,7 687,7 697,3 732,9 770,9 802,3 834 857,5

Årets resultat 18,00 20,00 15,52 15,82 18,22 22,20 25,00 32,10 32,50
Årets resultat i (%) av skatter och bidrag 2,60% 2,90% 2,24% 2,22% 2,41% 2,80% 3,00% 3,70% 3,70%
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eller särskilt boende kommer sannolikt vara större i framtiden än vad den är idag. Mer om den 
demografiska förändringen finns att läsa under avsnittet befolkningsprognos.  

I driftbudgeten ovan är det beräknat att driften av stadens särskilda boende läggs ut på privat 
regi år 2021. För att bibehålla nuvarande kvalitetsnivå blir merkostnaden att driva särskilda 
boendet i kommunal regi jämfört med privat cirka 8 miljoner kronor per år, enligt förvaltningens 
beräkning. (Det inkluderar både en minskad intäkt som staden kan tillgodoräkna sig vid privat 
utförande samt ett högre kostnadsläge som uppstår i egen regi). För att införliva 
budgetförutsättningarna behöver socialnämnden därför starta upphandlingsprocessen snarast 
för att klara av budgetförutsättning-arna 2021 och framåt.  

De negativa ekonomiska effekterna som innebär för Vaxholms stad av 
kostnadsutjämningsutredningen har beaktats i budgeten. De ekonomiska effekterna av 
utredningen innebär en förlust på -593 kronor per invånare vilket motsvarar cirka -7,2 miljoner 
kronor på totalen. -7,2 miljoner kronor motsvarar cirka -1% i försämrat resultat per år. I 
förslaget finns ett införandebidrag som innebär att de ekonomiska effekterna fasas in över ett 
antal år. För Vaxholms del blir den ekonomiska effekten inklusive införandebidraget (2020: -250 
kr/invånare dvs -3,1 mnkr), (2021: -500kr/invånare dvs -6,2 mnkr) och full effekt (2022: -
593kr/invånare dvs -7,2 mnkr). Läs mer om kostnadsutjämningsutredningen under avsnittet 
Kommunernas ekonomi och Kostnadsutjämningsutredningen. 

Resultatet ser bättre ut desto längre fram i tiden vi kommer. Detta kan vara missvisande om hur 
förutsättningarna ser ut i framtiden. Vi har dels räknat med ett effektiviseringsuppdrag på -1% 
per år som förbättrar resultatet. Om vi skulle kompensera verksamheterna fullt ut enligt pris- 
och löneökningar utan ett effektiviseringsuppdrag skulle resultatet vara negativt i framtiden. Det 
är också så att resultatet med stor sannolikhet kommer att vara lägre än de 3,7% som står i 
tabellen ovan när vi kommer till 2026. Anledningen är att det på vägens gång kommer att dyka 
upp kostnader som vi idag inte känner till som kommer att dra ned resultatet. 

Procentuell förändring per nämnd (inte uppdaterad av Wp) 

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Kommunstyrelsen 12,3% 2,0% 0,2% 1,8% 1,5% 2,5% 0,8% 1,6% 
Barn- och 
utbildningsnämnden 1,3% 1,3% 1,7% 3,6% 4,3% 3,4% 2,3% 1,9% 
Socialnämnden 5,8% 3,2% 0,4% 8,3% 7,0% 5,3% 5,7% 4,9% 
Nämnden för teknik, fritid 
och kultur 5,1% 2,7% 4,5% 9,8% 3,8% 3,2% 2,8% 3,3% 
Stadsbyggnadsnämnden 14,9% 1,1% 1,3% 1,5% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9% 
Summa 4,1% 2,0% 1,4% 5,1% 4,7% 3,8% 3,2% 2,9% 
         

Finansansvaret 4,5% 1,5% 1,4% 5,1% 5,2% 4,1% 4,0% 2,8% 
 
Satsningar 2020 
Kommunstyrelsen 

 Pris- och lönekompensation 
 Effektivisering 1% 
 Flera ledamöter, ökade kostnader 
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 Förstärkning hållbarhet 
 IT- verktyg för projekthantering 
 Förstärkning projektledning 
 Reservelverk 
 Bilpoolsutredning 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

 Pris- och lönekompensation 
 Volymjustering 
 Effektivisering 1% 
 Kompensation för ökade hyreskostnader 
 Sänkta avgifter till kulturskolan 
 Satsning på fritidsgårdsverksamheten 
 Ungdomsinflytande/råd 
 Ökade kostnader för gymnasieskolan 
 Ökade kostnader för persontransporter 
 Inventariekostnader till nya lokaler 
 Omfördelning av tjänster mellan SOC och BUN 

Satsningen på digital skolutveckling på 3 mnkr och ekologisk skolmat 0,5 mnkr ligger med i den 
ingående budgeten från 2019 och kvarstår därmed även under 2020.  

Socialnämnden 
 Volymförändringar 
 Pris- och lönekompensation 
 Effektivisering 1% 
 Ökade kostnader för persontransporter 
 Ökade kostnader SÄBO egen regi 
 Digitalisering 

 
Nämnden för teknik, fritid och kultur 

 Pris- och lönekompensation 
 Effektivisering 1% 
 Satsning på kulturansvaret 
 Kontrollprogram för grundvatten 
 Utredning av trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
 Lekplatsåtgärder 
 Konstgräsplan 
 Cykelparkering 
 Klimatåtgärder 

 
Stadsbyggnadsnämnden 

 Pris- och lönekompensation 
 Effektivisering 1% 
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Bruttoredovisad driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Kommunstyrelsen         

Intäkter 5,7 5,8 5,8 5,9 6,0 6,2 6,2 6,3 
Kostnader -79,0 -80,5 -80,7 -82,2 -83,4 -85,5 -86,2 -87,6 
Internhandel -2,6 -2,6 -2,6 -2,7 -2,7 -2,8 -2,8 -2,8 
Netto -75,8 -77,3 -77,5 -78,9 -80,1 -82,1 -82,8 -84,1 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

 
       

Intäkter 39,8 40,3 41,0 42,5 44,3 45,8 46,9 47,7 
Kostnader -347,6 -352,3 -358,3 -371,2 -387,0 -400,2 -409,5 -417,3 
Internhandel -40,2 -40,7 -41,4 -42,9 -44,7 -46,2 -47,3 -48,2 
Netto -348,0 -352,7 -358,7 -371,6 -387,5 -400,7 -410,0 -417,8 
Socialnämnden         

Intäkter 34,8 35,9 36,0 39,0 41,7 43,9 46,4 48,7 
Kostnader -202,3 -208,8 -209,7 -227,0 -242,8 -255,6 -270,1 -283,3 
Internhandel -11,4 -11,8 -11,8 -12,8 -13,7 -14,4 -15,2 -16,0 
Netto -178,9 -184,7 -185,5 -200,8 -214,8 -226,1 -238,9 -250,6 
Nämnden för teknik, 
fritid och kultur 

 
       

Intäkter 22,1 22,7 23,8 26,1 27,1 28,0 28,7 29,7 
Kostnader -109,5 -112,4 -117,5 -129,0 -133,9 -138,2 -142,1 -146,8 
Internhandel 38,1 39,1 40,9 44,9 46,6 48,1 49,4 51,1 
Netto -49,2 -50,6 -52,9 -58,0 -60,2 -62,2 -63,9 -66,0 
Stadsbyggnadsnämnden         

Intäkter 5,0 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 
Kostnader -10,7 -10,8 -10,9 -11,1 -11,3 -11,5 -11,7 -11,9 
Internhandel -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
Netto -5,8 -5,9 -5,9 -6,0 -6,1 -6,2 -6,3 -6,5 
Finansansvaret         

Intäkter 681,8 693,8 713,2 754,4 792,7 827,6 862,0 887,4 
Kostnader -20,3 -21,3 -31,3 -37,0 -37,4 -41,1 -43,7 -45,8 
Internhandel 16,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 
Netto 677,7 687,7 697,3 732,9 770,9 802,3 834,0 857,5 
         

Summa 19,8 16,6 16,8 17,5 22,2 25,0 32,1 32,4 
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Wp bruttoredovisad driftsbudget 

 

 

Kommunstyrelsen styr och följer upp nämnderna på nettobudgeten. Bruttoredovisningen i 
ovanstående tabell är ett räkneexempel som är baserad på 2019 års budgetfördelning. I 
detaljbudgetarbetet kan nämnderna välja att budgetera sina intäkter och kostnader annorlunda 
så länge nettobudgeten överensstämmer med ovanstående tabell. 

Finansansvaret (ingen justering av Wp, ref tidigare syn på tillväxt och skatteintäkter) 

Finansansvaret (mnkr) Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Skatter och generella 
statsbidrag 

        

Skatteintäkter 687,8 714,4 738,9 768,8 803,6 850,5 907,9 963,7 
Inkomstutjämningsbidrag/ -54,7 -65,4 -64,5 -56,4 -46,1 -46,9 -57,6 -76,6 

Driftbudget (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kalkyl 2023 Kalkyl 2024 Kalkyl 2025 Kalkyl 2026

Kommunstyrelsen
Intäkter 5,7 5,8 5,8 5,9 6 6,2 6,2 6,3
Kos tnader -79 -80,5 -80,7 -82,2 -83,4 -85,5 -86,2 -87,6
Internhandel -2,6 -2,6 -2,6 -2,7 -2,7 -2,8 -2,8 -2,8
Netto -75,9 -77,3 -77,5 -79 -80,1 -82,1 -82,8 -84,1

Barn- och utbildningsnämnden
Intäkter 39,8 40,3 41 42,5 44,3 45,8 46,9 47,7
Kos tnader -347,6 -352,34 -358,34 -371,24 -387 -400,2 -409,5 -417,3
Internhandel -40,2 -40,7 -41,4 -42,9 -44,7 -46,2 -47,3 -48,2
Netto -348 -352,74 -358,74 -371,64 -387,4 -400,6 -409,9 -417,8

Socialnämnden
Intäkter 34,8 35,9 36 39 41,7 43,9 46,4 48,7
Kos tnader -202,3 -209,295 -210,195 -227,495 -242,8 -255,6 -270,1 -283,3
Internhandel -11,4 -11,8 -11,8 -12,8 -13,7 -14,4 -15,2 -16
Netto -178,9 -185,195 -185,995 -201,295 -214,8 -226,1 -238,9 -250,6

Nämnden för teknik, fritid och kultur
Intäkter 22,1 22,7 23,8 26,1 27,1 28 28,7 29,7
Kos tnader -109,5 -112,44 -117,54 -127,54 -133,9 -138,2 -142,1 -146,8
Internhandel 38,1 39,1 40,9 44,9 46,6 48,1 49,4 51,1
Netto -49,3 -50,64 -52,84 -56,54 -60,2 -62,1 -64 -66

Stadsbyggnadsnämnden
Intäkter 5 5,1 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6
Kos tnader -10,7 -10,85 -10,95 -11,05 -11,3 -11,5 -11,7 -11,9
Internhandel -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Netto -5,8 -5,85 -6,05 -6,05 -6,2 -6,3 -6,4 -6,5

Finansansvaret
Intäkter 681,8 693,8 713,2 754,4 792,7 827,6 862 887,4
Kos tnader -20,3 -21,3 -31,3 -37 -37,4 -41,1 -43,7 -45,8
Internhandel 16,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9
Netto 677,7 687,8 697,3 732,9 770,9 802,2 834,1 857,5

Summa 19,8 16,075 16,175 18,375 22,2 25 32,1 32,5
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-avgift 

Kostnadsutjämning 39,0 21,2 18,9 25,7 21,9 14,0 5,4 -2,5 
Regleringsbidrag/-avgift 5,3 12,5 14,8 13,0 9,9 6,1 1,9 -2,5 
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Införandebidrag 0,0 7,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
LSS-utjämning -24,0 -25,9 -26,4 -27,1 -28,1 -28,9 -29,6 -29,9 
Fastighetsavgift 25,2 26,7 27,8 28,9 30,0 31,2 32,5 33,8 
Särskilt statsbidrag 1,6 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa 680,3 692,3 711,7 752,9 791,2 826,1 860,5 885,9 
Verksamhet         

Pensioner inkl löneskatt -10,2 -11,7 -17,5 -18,9 -17,4 -18,9 -19,8 -20,6 
Semesterlöneskuld -0,3 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 
Intern kapitaltjänst 16,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 
Finansnetto -8,3 -7,7 -11,9 -16,2 -18,0 -20,2 -21,9 -23,2 
Summa -2,6 -4,5 -14,4 -20,0 -20,3 -23,9 -26,4 -28,4 
         

Summa Finans 677,7 687,7 697,3 732,9 770,9 802,3 834,0 857,5 
 

Skatteintäkterna baseras på SKL:s prognos cirkulär 19040 samt egen befolkningsprognos.  

Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader (ej uppdaterad av Wp)  
Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Skatter, utjämning och 
generella statsbidrag 4,7% 1,8% 2,8% 5,8% 5,1% 4,4% 4,2% 3,0% 
Nettokostnader 4,3% 2,3% 2,8% 5,8% 4,6% 4,2% 3,4% 3,0% 
Nettoutveckling 0,4% -0,5% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% 0,8% -0,1% 
 

För en långsiktigt hållbar ekonomi krävs det att nettokostnadsutvecklingen inte överstiger 
utvecklingen av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag över tid. I tabellen ovan ser 
man att nettokostnadsutvecklingen är högre år 2020 och 2026. Ser man över tid överstiger 
utvecklingen av skatter, utjämning och generella statsbidrag utvecklingen av nettokostnaderna.   

Resultatbudget 

Resultatbudget (mnkr) Budget 
2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Kalkyl 
2023 

Kalkyl 
2024 

Kalkyl 
2025 

Kalkyl 
2026 

Verksamhetens intäkter 107,4 110,0 112,5 118,5 123,7 128,6 132,8 136,7 
Verksamhetens kostnader -718,7 -736,4 -752,8 -792,7 -827,6 -860,5 -888,6 -914,8 
Avskrivningar och 
nedskrivningar -40,0 -41,0 -41,9 -44,1 -46,1 -47,9 -49,5 -50,9 
Verksamhetens 
nettokostnad -651,3 -667,3 -682,2 -718,4 -750,0 -779,9 -805,3 -829,0 
         

Skatteintäkter 687,8 714,4 738,9 768,8 803,6 850,5 907,9 963,7 
Generella statsbidrag och -7,5 -22,1 -27,2 -15,9 -12,4 -24,4 -47,4 -77,8 
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utjämning 

Verksamhetens resultat 29,0 24,9 29,4 34,6 41,1 46,3 55,2 56,9 
         

Finansiella intäkter 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Finansiella kostnader -10,7 -9,9 -14,1 -18,6 -20,5 -22,7 -24,6 -25,9 
Resultat efter finansiella 
poster 19,8 16,6 16,8 17,5 22,2 25,0 32,1 32,4 
Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
         

Årets resultat 19,8 16,6 16,8 17,5 22,2 25,0 32,1 32,4 
 

Wp resultatbudet 

 

 

Resultatbudgeten i ovanstående tabell är delvis ett räkneexempel som är baserad på 2019 års 
budgetfördelning. I detaljbudgetarbetet kan nämnderna välja att budgetera sina intäkter och 
kostnader annorlunda så länge nettobudgeten stämmer. 

Resultatbudget (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Kalkyl 2023 Kalkyl 2024 Kalkyl 2025 Kalkyl 2026
Verksamhetens  intäkter 107,4 110 112,5 118,5 123,7 128,6 132,8 136,7
Verksamhetens  kostnader -718,7 -737,6 -754 -792,1 -827,6 -860,5 -888,6 -914,8
Avs krivningar och nedskrivningar -40 -41 -41,9 -44,1 -46,1 -47,9 -49,5 -50,9
Verksamhetens nettokostnad -651,3 -668,6 -683,4 -717,7 -750 -779,8 -805,3 -829

Skatteintäkter 687,8 714,4 738,9 768,8 803,6 850,5 907,9 963,7
Generel la  s tats bidrag och utjämning -7,5 -22,1 -27,2 -15,9 -12,4 -24,4 -47,4 -77,8
Verksamhetens resultat 29 23,7 28,3 35,2 41,2 46,3 55,2 56,9

Finans iel la  intäkter 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Finans iel la  kos tnader -10,7 -9,9 -14,1 -18,6 -20,5 -22,7 -24,6 -25,9
Resultat efter finansiella poster 19,8 15,3 15,7 18,1 22,2 25,1 32,1 32,5
Extraordinära  poster 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets resultat 19,8 15,3 15,7 18,1 22,2 25,1 32,1 32,5
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Löpande investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 
Kommunstyrelsen     

Inventarier -0,2    

IT – löpande -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 
Digital utveckling/ E-tjänsteplattform -0,7    

Miljöbil -0,4 -0,4   

Gym -1,0    

GC-vägar -2,0 -1,5 -6,0 -6,0 
Rådhuset -5,0 -5,0   

Kommunhuset -0,2    

Reservelverk  -0,5   

Övrigt -5,4  -8,4 -8,4 
Summa -16,7 -9,4 -16,4 -16,4 
Nämnden för teknik, fritid och kultur     

Cykelparkering  -0,8   

Lekplatsåtgärder  -2,0   

Bredband  -1,0   

Klimatåtgärder  -2,5   

Övrigt -18,0 -18,0 -18,0 -18,0 
Summa -18,0 -24,3 -18,0 -18,0 
Barn- och utbildningsnämnden     

Inventarier -1,5 -2,5 -2,5 -2,5 
Lärmiljö -0,5    

Summa -2,0 -2,5 -2,5 -2,5 
Socialnämnden     

Digital utveckling -0,6 -0,2 -0,2 -0,2 
Inventarier -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 
Miljöbil -0,4 -0,7 -0,4 -0,4 
Summa -1,2 -1,2 -1,0 -1,0 
Stadsbyggnadsnämnden     

Digital utveckling  -0,3   

Miljöbil  -0,4   

Löpande investering -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 
Summa -0,1 -0,7 -0,1 -0,1 
Summa löpande investeringar -38,0 -38,0 -38,0 -38,0 
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Wp löpande investeringar 

 

 

 

Långsiktiga investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Kommunstyrelsen

Inventarier -0,2
IT - löpande -2 -2 -2 -2

Digi ta l  utveckl ing/ E-tjänsteplattform -0,7

Mil jöbi l -0,4 -0,4

Gym -1
GC-vägar -2 -1,5 -6 -6

Rådhuset -5 -5

Kommunhuset -0,2

Res ervelverk -0,5

Övrigt -5,4 -8,4 -8,4
Summa -16,9 -9,4 -16,4 -16,4

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Cykelparkering -0,8

Lekplats åtgärder -2

Bredband -1

Konstgräs/gräsplaner 0,225 0,225

Parkerings lös ning 0,25 0,25

Kl imatåtgärder -2,3
Övrigt -18 -18,065 -18 -18
Summa -18 -23,69 -17,525 -18

Barn- och utbildningsnämnden
Inventarier -1,5 -1,5 -1,5 -1,5

Lärmil jö -0,5
Summa -2 -1,5 -1,5 -1,5

Socialnämnden
Digi ta l  utveckl ing -0,6 -0,2 -0,2 -0,2
Inventarier -0,3 -0,3 -0,5 -0,5
Mil jöbi l -0,4 -0,7 -0,4 -0,4
Summa -1,3 -1,2 -1,1 -1,1

Stadsbyggnadsnämnden

Digi ta l  utveckl ing -0,3

Mil jöbi l -0,4
Löpande inves tering -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Summa -0,1 -0,8 -0,1 -0,1
Summa löpande investeringar -38,3 -36,59 -36,625 -37,1
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Enligt den långsiktiga investeringsplanen räknar staden med att investera för 886,9 
miljoner kronor fram till år 2026. Det finns starka indikationer på att en del 
investeringsprojekt kommer att bli kosta mer än den ursprungliga budgeten, till exempel 
med anledning av dyra markåtgärder. Viss höjd har tagits för det under rubriken 
förskolor och raden fördyrande omständigheter. Framtida kalkyler kommer att utvisa 
enskilda objekts kostnadsnivå.   

 

 

 

Särskilda boenden

SÄBO 1 -0,4 -1,3 -1,3 -20,0 -106,0 -32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -159,6 -160,0 -160,0

Garage SÄBO 1 0,0 0,0 0,0 -20,0 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -30,0 -30,0 -30,0

SÄBO 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -86,0 -73,0 0,0 -160,0 -160,0 -160,0

Skolor

Kores 0,0 -15,0 -24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -24,0 -24,0 -15,0

Rindö skola (F-6) -0,3 -37,2 -0,5 -10,0 -40,0 -25,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -76,2 -76,5 -76,5

Utbyggnad Vaxö skola -2,3 -26,5 -2,0 0,0 -24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,7 -29,0 -29,0

Resarö skola -1,2 -25,0 -1,0 -5,0 -30,0 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 -38,8 -40,0 -40,0

Förskolor

Förskolan Storäng (Resarö) -0,7 0,0 -0,5 0,0 0,0 -21,5 -19,3 0,0 0,0 0,0 -41,3 -42,0 -42,0

Fördyrande omständigheter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -12,0 -12,0 0,0 0,0 0,0 -24,0 -24,0 0,0

Förskolan ersättning Båten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -18,3 -23,5 0,0 0,0 -42,0 -42,0 -42,0

Förskolan Norrberget -0,1 -0,3 -0,3 0,0 0,0 -20,8 -20,8 0,0 0,0 0,0 -41,9 -42,0 -42,0

Övrigt

Tennishall -9,2 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,3 -9,6 -9,6

Trafikåtgärder Resarö 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,0 -18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0 -20,0

Engarn 0,0 -2,0 0,0 -2,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5,1 -5,1 -4,0

Vaxön 1:26 hyreslägenheter -0,2 -13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,0

Kajen 0,0 0,0 0,0 -10,0 -35,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -145,0 -200,0 0,0

Konstgräs 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 -1,0 0,0

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 0,0 0,0 0,0 -3,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,0 -6,0 0,0

Ishallen 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -45,0 -45,0 0,0

Summa investeringar 0,0 -120,3 -29,9 -71,0 -268,8 -183,3 -91,4 -129,5 -93,0 -20,0 -886,9

Summa exploatering 23,6 80,3 -32,7 104,7 114,7 38,0 46,9 75,0 55,6 402,1

Överlikvid 8,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 128,0

Lån/amortering 32,0 46,6 -49,7 138,2 129,3 28,5 38,5 21,4 4,0 356,8

Summa finansiering 120,3 29,9 71,0 268,8 183,3 91,4 129,5 93,0 20,0 886,9

Lån 426,6 376,9 515,1 644,4 672,9 711,4 732,8 736,8

Projektets 
prognos

Projekt-
budget 

MoB 2019

P2019-2026 
Summa

Finansiering
Ack utfall 

2018
Budget 

2019
Prognos 

2019
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

P2019-2026 
Summa

Långsiktiga investeringar (mnkr)
Ack utfall 
tom 2018

Budget 
2019

Prognos 
2019

2020 20262021 2022 2023 2024 2025
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Wp, långsiktiga investeringar 

Det är ett sorgligt konstaterande hur rätt Wp haft i sin analys hela tiden. Trots en mängd glåpord 
genom åren har det visat sig att skuldsättningen fullständigt utklassat Wp:s scenarier. Och även 
om ovanstående bild omfattar både SÄBO3 med ca 55 platser samt ytterligare en större förskola 
kommer framtiden förmodligen utvisa att detta inte räckte ändå. Lånen fördubblas under 
perioden till närmare 1 miljard vilket motsvarar knappt 66590/invånare. 

 

Långsiktiga investeringar (MSEK) Ack utfall t o m 2018 Budget 2019 Prognos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 P2019-2026 Summa
Särskilda boenden
SÄBO1 -0,4 -1,3 -1,3 -20 -106 -32,3 0 0 0 0 -159,6
Garage SÄBO 1 0 0 0 -20 -10 0 0 0 0 0 -30
SÄBO2 0 0 0 0 0 0 -1 -86 -73 0 -160
SÄBO3 -50 -50 -50 -150

Skolor
Kores 0 -15 -24 0 0 0 0 0 0 0 -24
Rindö skola F-6 -0,3 -37,2 -0,5 -10 -40 -25,7 0 0 0 0 -76,2
Utb Vaxö skola -2,3 -26,5 -2 0 -24,7 0 0 0 0 0 -26,7
Resarö skola -1,2 -25 -1 -5 -30 -2,8 0 0 0 0 -38,8

0
Förskolor 0
Storäng -0,7 0 -0,5 0 0 -21,5 -19,3 0 0 0 -41,3
Fördyrande omständigheter 0 0 0 0 0 -12 -12 0 0 0 -24
Ers Båten 0 0 0 0 0 -0,2 -18,3 -23,5 0 0 -42
Norrberget -0,1 -0,3 -0,3 0 0 -20,8 -20,8 0 0 0 -41,9
Ytterligare behov -25 -25 -50

Övrigt
Tennishall -9,2 0 -0,3 0 0 0 0 0 0 0 -0,3
Trafikåtgärd Resarö 0 0 0 0 -2 -18 0 0 0 0 -20
Engarn 0 -2 0 -2 -3,1 0 0 0 0 0 -5,1
Vaxö 1:26 hyresrätter -0,2 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kajen 0 0 0 -10 -35 -20 -20 -20 -20 -20 -145
Konstgräs 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1
Trafiksäkhöjande åtgärder 0 0 0 -3 -3 0 0 0 0 0 -6
Ishallen 0 0 0 0 -15 -30 0 0 0 0 -45

Summa investeringar -120,3 -29,9 -71 -268,8 -183,3 -91,4 -204,5 -168 -70 -1086,9

Finansiering
Exploatering 23,6 80,3 -32,7 104,7 114,7 38 46,9 75 55,6 0 402,2
Överlikvid 8 16 16 16 16 16 16 16 16 128
Lån/amortering 32 46,6 -49,7 138,2 129,3 28,5 113,5 96,4 54 556,8

Summa finansiering 120,3 29,9 71 268,9 183,3 91,4 204,5 168 70 1087

Lån ack 426,6 376,9 515,1 644,4 672,9 786,4 882,8 936,8
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Nämndernas verksamhet 

Avsnittet redovisar varje nämnds mål inom de tre målområdena och vad nämnden och 
verksamheterna kommer att prioritera och utveckla för att arbeta mot målen utifrån sitt 
uppdrag.  

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse med 
uppgift att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter 
och bolag. I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats 
från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är bland annat att vara anställningsmyndighet 
för den samlade förvaltningen och på så sätt vara ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra 
ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är samhällsbyggnadsfrågor, frågor 
som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning och upphandling. 

 

Prioriteringar och utveckling 

Tillgänglighet och bemötande 
I det strategiska arbetet kring Vaxholms stads varumärke, tillgänglighet och bemötande 
gjordes ett viktigt avstamp då Vaxholms stads värdeord arbetades fram tillsammans 
med samtliga arbetsplatser inom Vaxholms stad. Värdeorden utgör basen i den 
värdegrund som nu finns och som är gemensam för hela Vaxholms stad. 2020 och 
framåt ligger betoningen på arbete för att hålla värdegrunden levande och göra den till 
en naturlig och daglig kompass för hur stadens medarbetare samspelar med omvärlden 
och med varandra. 

"Kontaktcenter light" kommer att utvecklas under 2020 tillsammans med stadens 
verksamheter. Det innebär att receptionen/växeln kommer att kunna avlasta 
verksamheterna genom att besvara allmänna frågor, vilket i sin tur innebär att 
servicenivån ökar för de som kontaktar staden. E-tjänster fortsätter också att utvecklas 
kontinuerligt. 

Näringsliv och turism 
En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2020 är 
fokus att fortsätta arbeta mot en förlängd turistsäsong och hållbar turism. Stockholm 
Archipelago kommer aktivt att arbeta med hösten som en ny besökssäsong, bland annat 
genom att skapa resepaket i Stockholms skärgård och sälja in till utländska reseagenter. 
Om detta faller väl ut så kommer vi i Vaxholm att se en ökning av antal turister i 
september och oktober från 2021 och framåt. 

Kvalitetssäkring och utveckling av processer 
Arbete med att kvalitetssäkra och utveckla verksamhetens processer är ett pågående 
arbete inom olika enheter i Vaxholms stad. Att utgå från verksamhetens processer 
skapar överblick och helhetsperspektiv med fokus på mottagaren/invånaren. Det ökar 
förutsättningarna för likvärdighet och rättssäkerhet samt ger stöd för att utveckla och 
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genomföra förbättring i det dagliga arbetet. Under 2019 har ett flertal både lednings-, 
stöd och kärnprocesser kartlagts och publicerats på stadens intranät. Under det 
kommande året kommer fortsatt fokus vara att utveckla metod och arbetssätt samt 
sätta fokus på kvalitetssäkring och utveckling av utvalda och prioriterade processer. 

God stadsmiljö 
Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för stadens invånare. Trygghet, 
service, kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grön- och blåytor är viktiga 
kvalitetsbegrepp. En kommande utmaning är ett växande behov av platser på boende 
för äldre, så kallade särskilda boenden, samt långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och 
skolor. Nya bostäder ger kommuninvånarna möjlighet, såväl unga som äldre, att bo kvar 
i kommunen. Staden arbetar kontinuerligt med att, inte minst i avtal, säkerställa en god 
kvalitet i framtagandet av nya gator och gång- och cykelvägar, bostäder och kommunala 
servicefunktioner såsom förskolor, skolor och särskilda boenden. Därtill arbetar staden 
aktivt vidare med att förbättra nuvarande återvinningscentral. I planerade projekt är 
dokumentet: Riktlinjer för ett hållbart byggande vägledande. 

Social och ekologisk hållbarhet 
Inom målområdet livsmiljö som innefattar både social och ekologisk hållbarhet är 
utgångspunkten inför 2019-2021 de globala hållbarhetsmålen och att leva upp till 
Agenda 2030. Vaxholms stads gemensamma utmaningar är att arbeta fram en 
gemensam hållbarhetsstrategi som innefattar både sociala och ekologiska dimensioner 
och integrera hållbarhetsarbetet i all kommunal verksamhet så att det utgör en självklar 
del i alla stadens beslut.  

Några av Vaxholms stads fortsatta fokus 2020 inom social hållbarhet är ett 
hälsofrämjande medarbetarskap, att erbjuda barn och unga goda tidiga levnadsvillkor, 
verka för psykisk hälsa, arbeta drogförebyggande och stötta föräldrar i sitt föräldraskap. 
Fortsatt nära samverkan med polisen för att bevara den höga grad av trygghet som finns 
i staden är även ett högt prioriterat arbete. 

För att klara av klimatförändringar och miljöeffekters påverkan på samhället inom flera 
sektorer krävs en hållbar tillväxt där Vaxholm är en del av Stockholmsregionen. Några av 
Vaxholms stads utmaningar inom ekologisk hållbarhet är utsläpp av växthusgaser och 
övergödning av kväve och fosfor i Östersjöns vattenförekomster. Till följd av detta 
behöver Vaxholms stad arbeta med förebyggande klimatåtgärder, biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster, rening av mark- och vatten samt klimatanpassning. 

Förutsättningen för att klara av stadens kvalitets- och hållbarhetsmål är att vid inköp av 
varor och tjänster ta hänsyn till hela livscykeln. Stadens långsiktiga investeringar ska 
därför föregås av en livscykelanalys där olika effekter på miljö, hälsa och ekonomi ska 
ligga till grund för beslut. Kortsiktiga vinster på bekostnad av långsiktiga förluster på 
miljö, hållbarhet och ekonomi ska undvikas. 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom utbildning och 
annan pedagogisk verksamhet. Detta innefattar förskoleverksamhet, öppen förskola, 
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fritidshem/-klubb, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, elevhälsa, fritidsgård och kulturskola. För verksamheterna 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt Sfi köps platser av andra 
anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. Nämnden har det kommunala 
aktivitetsansvaret för 16 till 19-åringar som antingen har avbrutit sina gymnasiestudier 
eller valt att inte studera på gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn 
över fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg.  

 

 

Prioriteringar och utveckling 

Digital kompetens i förskolan 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en handlingsplan för digital kompetens i 
förskolan. Genom denna plan får våra förskolor en samlad möjlighet att under en 
treårsperiod 2019-2021, säkerställa en adekvat digital kompetens. En likvärdig förskola 
står i förgrunden när uppgradering av infrastruktur, inköp av digitala verktyg och 
kompetenshöjande insatser planeras. 

Specialpedagogik för lärande 
Handlingsplan för digital skolutveckling i Vaxholms stad 2016-2019 avslutas i december 
2019. I handlingsplanen finns ett kompetensutvecklingspaket beskrivet. Paketet 
innehåller ett antal moduler som alla syftar till att öka lärares kompetens inom 
undervisning kopplat till digital teknik. Specialpedagogik, undervisningskvalitet och 
digital kompetens är några av de moduler som lärare fått del av. Några av modulerna 
har varit obligatoriska, andra har varit valbara. 

Då en av modulerna, "Specialpedagogik för lärande", förlängdes (till följd av deltagande i 
en insats ledd av Skolverket) har utbildningsförvaltningen i samråd med rektorerna i 
Vaxholms stad beslutat att förlänga satsningen till och med 2020. Året kommer att 
fokusera på området livsmiljö, vilken innefattar psykisk hälsa kopplat till digitalt 
användande. Samtliga skolor inom Vaxholms stad deltar i satsningen. 

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) 
Kommunens aktivitetsansvar (KAA) finns för ungdomar mellan 16-19 år som lämnat 
grundskolan, men som inte har påbörjat gymnasiet eller avbrutit en gymnasieutbildning. 
Inom KAA erbjuds ungdomar stöd om utbildning och arbetsmarknad. En utmaning inom 
KAA är att hitta bra aktiviteter för ungdomar med psykisk ohälsa. Ett utvecklingsarbete 
inom detta område är initierat mellan olika funktioner i kommunen för att skapa en 
bättre samverkan kring ungdomarna och för att kunna ge riktat stöd. 

Kvalitetssäkring av arbetet för barn och elever i behov av särskilt stöd 
Utbildningsförvaltningen har bildat en ny enhet: Samverkan och stöd. Två av 
socialtjänstens verksamheter, ungdomsstödet och skol- och familjestödet, slås samman 
med förvaltningens barn- och elevstöd där central studie- och yrkesvägledare, central 
specialpedagog samt kvalificerad handläggare ingår. Även ungdomsverksamheten 

607



64 

(tidigare fritidsgården) kommer ingå i enheten. Enhetens uppdrag är att genom 
samverkan och stöd med verksamheter och andra aktörer bidra i arbete med att stärka 
skolnärvaro och kvalitetssäkra arbetet för barn och elever i behov av särskilt stöd och 
verksamheter såsom förberedelseklass, grundsärskola och modersmål. Enheten 
ansvarar även för uppföljning av samverkansavtalen gällande gymnasieskola och 
vuxenutbildning. Grundsärskolans organisation i Vaxholm stad samt utökad 
ungdomsverksamhet är projekt som är i fokus läsåret 2019/2020.  

Ekologisk hållbara måltider 
Måltidsenheten arbetar för ekologisk hållbarhet i utbildningsverksamheterna med 
utgångspunkt i Agenda 2030 genom att minska matsvinn, öka andel inköpta ekologiska 
livsmedel och närproducerade inköp samt genom att laga mat från grunden.  

Lokalförsörjning 
Ett arbete pågår att revidera de strategiska lokalplanerna för förskola och skola. 
Kapacitetsbedömningar och analyser av befolkningsprognoser är genomförda och vi får 
indikationer på att planerade byggnationer inom skola och förskola eventuellt inte behövs för 
att säkerställa platser för stadens barn och elever. 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för underhåll och förvaltning av stadens fasta 
egendom, idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och naturmark. 
Nämnden ansvarar även för om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet 
understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor. Ytterligare områden som nämnden 
ansvarar för är stadens uppgifter inom trafikområdet, gator och vägar, kultur och 
föreningsverksamhet samt tillstånd, tillsyn och yttranden. 
 

 

Prioriteringar och utveckling 

”Kulturnatten” 
”Kulturnatten” som genomförs varje år i oktober i samverkan med kulturföreningar är 
välbesökt. Kommunen kommer fortsätta att satsa på detta evenemang kommande år 
och erbjuda invånare i Vaxholms stad en kväll med bland annat konserter, teater och 
utställningar. 

Satsning på barn och läsning 
Bibliotek har en grundläggande roll för kunskapsförmedling och det demokratiska 
samhällets utveckling. Avgörande för utveckling av stadens bibliotek är lokalerna. Dessa 
behöver anpassas efter bibliotekets olika uppdrag och besökarnas olika behov som till 
exempel tysta utrymmen för studier och arbete, aktiviteter för barn och unga och olika 
typer av evenemang. Lokalerna behöver också anpassas för funktionsvariationer.  

Arbete mot målet att öka andelen barnbokslån sker och kommer fortsätta på flera olika 
sätt. Alla barn i förskoleklass, årskurs två och fem bjuds årligen in till biblioteket. Flera 
aktiviteter anordnas för att locka till läsning. Det sker också ett stort arbete med 
Vaxholms bokjury där barn får läsa och rösta på den bok de tycker mest om. Dessutom 
anordnas sagostunder och olika evenemang med fokus på böcker och läsning på loven. 
Populära och efterfrågade böcker köps in och mycket fokus ligger på Börja läsa-böcker, 
numera också på böcker på andra språk. Bibliotekets lådcykel kommer också att 
användas för att bättre nå ut till förskolorna. 

Utbyggnad av bredband 
Utbyggnad av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och 
Vaxön. Framtida planer finns på att förlägga en sjökabel för att kunna koppla in Rindös 
verksamhetslokaler. Kommunen planerar att dra egna fiberkablar på Vaxön under år 
2020 för sitt interna fibernät mellan verksamhetslokaler, vilket är ett större projekt som 
ger kommunen större rådighet men som också genererar ett driftbehov framåt. 

Fastighet 
Fastighetsenheten har under 2019 tillsammans med ekonomienheten arbetat fram en 
internhyresmodell för att säkerställa korrekta internhyror för skolor och förskolor. 
Under nästkommande år ska arbetet fortsätta med socialförvaltningens lokaler samt 
övriga förvaltningslokaler. Dessa hyror skall ligga till grund för kommande års 
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budgetarbete. Enheten arbetar även med att ta fram flödesscheman och processer för 
all myndighetsbesiktning för att säkerställa uppföljning samt att korrekta åtgärder utförs 
på alla fastigheter.  

Digitalisering 
Tekniska enheten och fastighetsenheten har under 2019 succesivt omarbetat befintliga 
pappersblanketter till e-tjänster och PDF-blanketter. Under 2020 övergår arbetet till att 
utarbeta nya e-tjänster samt att koppla ihop dessa med stadens kundtjänstsystem. För 
medborgaren bör detta resultera i en smidigare kommunikation med kommunen 
gällande inlämnade synpunkter/bokningar med mera. Från verksamhetens sida finns 
också många fördelar med användandet av digitala stöd. Det minskar mängden 
administration, gör arbetet mindre personbundet samt möjliggör uppföljning av statistik 
kring ärendetyper, antal oavslutade ärenden och så vidare, som kan användas vid 
planering av verksamheten. 

Dagvattenhantering 
Dagvattenfrågan har succesivt blivit en allt viktigare fråga för verksamheten att hantera. 
Det ställs högre krav från EU-nivå på dagvattenhanteringen samtidigt som befintliga 
lösningar inte är dimensionerade för den ökade risken för extremväder. Utöver detta 
arbetar Roslagsvatten kontinuerligt med att leda om dagvatten från spillvattenledningar 
för att minska belastning på deras reningsverk. Detta kommer framöver leda till ett ökat 
investeringsbehov för lösningar av stadens dagvattenhantering. 

Hållbar idrott 
Hållbarhetsenheten, i samarbete med tekniska enheten, har uppdrag att utarbeta ett 
hållbart idrottspolitiskt program. Under arbetet har inriktningen ändrats till en 
idrottsstratgi. Strategin ska ge riktningen för stöd till idrotten fram till och med år 2030. 
Idrotten ska vara både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Det innebär att vi ska 
skapa och stärka förutsättningarna för att bedriva en hållbar idrott, för föreningsliv, 
spontanidrott och skolidrott. Detta så att Vaxholmsborna kan vara i rörelse hela livet i 
hållbara idrotts- och motionsanläggningar. Vaxholms stad har också målet att staden ska 
ha ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter. 

Energibesparingar inom fastighet 
Generellt vilar arbetet med energibesparingar på tre ben: drift och skötsel, investeringar 
i tekniska lösningar samt dialog med verksamhet och brukare för att påverka 
beteenden. Fastighetsenheten har nyligen utfört energideklarationer för 
fastighetsbeståndet och kommer ta fram en prioriteringslista av åtgärder utifrån dessa 
för att genomföra de bästa energibesparingsåtgärderna. 

Socialnämnden 
Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället 
samt ge omsorg om äldre och människor med funktionshinder. Nämndens ansvarsområden 
omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och 
behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad. De främsta målgrupperna för 
socialtjänstens arbete är socialt utsatta barn och ungdomar, personer med missbruksproblem, 
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vuxna som behöver försörjningsstöd, äldre, nyanlända samt personer med 
funktionsnedsättning. 
 

 
Prioriteringar och utveckling 

Välfärdsteknik och automatisering 
Socialförvaltningen kommer prioritera att införa olika typer av välfärdsteknik i syfte att 
öka brukarens självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Arbetet med 
förberedelser för automatisering fortgår. Det finns flera identifierade aktiviteter och 
processer som socialförvaltningen utför som kan automatiseras för att minska 
administration samtidigt som det effektiviserar verksamheterna. På sikt räknar SKL med 
en besparing på 2/3, ifall en analog process digitaliseras och automatiseras vilket 
socialförvaltningen behöver för att klara av de kommande befolkningsutmaningarna och 
för att effektivisera våra verksamheter. 
 
Digital signering vid hantering av läkemedel 
Vaxholm äldreboende är i behov av enklare och effektivare hantering av läkemedel. 
Genom att införa digital signering både ökar kontrollen och effektiviseringen av 
hanteringen av läkemedel, inklusive delegering, beställning och läkemedelssaldon. Detta 
minskar den administrativa tiden för sjuksköterskor och vårdpersonal och ökar den 
kvalitativa tiden med de boenden samtidigt som läkemedelsavvikelser minskar. 
 
Mobil dokumentation 
Mobil dokumentation behöver införas i syfte att minska den administrativa tiden som 
läggs på hantering av journalanteckningar samt arbetsscheman. Den mobila åtkomsten 
ska användas för att på ett säkert sätt få aktuell nödvändig information om brukaren 
och insatser samt för att kunna dokumentera tillsammans med individen via 
surfplatta/telefon. Mobil dokumentation ökar rättssäkerheten och minskar avvikelser 
kopplat till dokumentation. Först ut under 2020 är införande för hemtjänst egen regi, 
och därefter Vaxholms äldreboende (troligtvis först 2021).  
 
Utmaningar inom personlig assistans LSS 
Inom området personlig assistans LSS finns utmaningar under kommande år. Försäkringskassans 
förändrade regelverk utifrån rättspraxis leder till kostnadsförskjutning från försäkringskassan till 
kommunen. 

Nytt särskilt boende 
Projektet med att bygga ett nytt särskilt boende pågår. Arbetet kommer att fortsätta under 
2020 och intensifieras. 

Samverkan vid utskrivning från slutenvård 
En ny överenskommelse i Stockholms län kring samverkan mellan kommuner och regionen 
gällande utskrivningsprocessen från slutenvård är framtagen och ska börja gälla 1 januari 2020. 
Denna överenskommelse är för närvarande ute i kommunerna för ställningstagande. Den nya 
överenskommelsen innebär väsentligen högre krav på att kommunerna ska kunna ta emot de 
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individer som är utskrivningsklara snabbare och mer effektivt. Syftet är att främja en god vård 
och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda, som efter utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård, behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. 

Barnkonventionen  
Barnkonventionen ska implementeras i svensk lagstiftning under kommande verksamhetsår. 
Arbetet med att införliva den nya lagstiftningen i förvaltningens processer och interna 
dokument pågår och kommer att vara av stor vikt under kommande verksamhetsår. 

Alternativ till våld (ATV) 
Myndigheten har utvecklat arbetet med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld under 
2019. Under 2020 kommer myndigheten fortsätta arbetet med att sprida information om 
alternativ till våld (ATV), utbildning i samtal med barn och föräldrar i våldsutsatta familjer. 

Daglig verksamhet  
Daglig verksamhet inom LSS drivs av Olivia omsorg. En av verksamhetens lokaler är på 
Rindö, vilket medför en del problematik för brukarna i resandet till och från daglig 
verksamhet. Arbete pågår hos fastighetsförvaltningen att ta fram en ändamålsenlig lokal 
som ligger mer centralt i Vaxholm. Det arbetet behöver prioriteras då resorna idag kan 
medföra oro och otrygghet för brukarna i och med lång resväg och väntetider till färjan. 
 
Ökade kostnader för särskilt boende 
Merkostnaden för staden att driva särskilt boende i egen regi jämfört med en privat utförare 
uppgår till cirka 8 miljoner kronor, enligt förvaltningens beräkningar. Privata utförare som driver 
flera boenden har fördelaktiga förutsättningar med synergieffekter, rutiner, kompetens, 
kvalitetssystem, personaltillgång etc. som innebär att de kan driva boendet för ett lägre pris 
jämfört med staden. 
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Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- 
och bygglagstiftningen, samt för mätnings- och karteringsverksamhet. Nämnden ansvarar också 
för strandskydd enligt miljöbalken, myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister, 
anläggningslagen, ledningsrättslagen, fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare 
namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser, fastställelse av 
belägenhetsadresser samt tillsyn av skyltar. 
 
 

Prioriteringar och utveckling 

Analys och handlingsplan för att stärka NKI 
Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i Stockholm Business Alliance 
serviceundersökning. NKI-undersökningen omfattar sex serviceområden: tillgänglighet, 
information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Utfallet har 
försämrats för året, vilket medför att en analys och handlingsplan för att stärka 
resultatet och nå satt målnivå kommer att genomföras med start 2019 för att kunna 
implementera åtgärder under 2020.  

E-tjänst ska minska handläggningstiderna 
Handläggningstiden i lov- och anmälansärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts 
handläggningstiden från det att ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras 
och dels mäts tiden från det att ansökan anses komplett till dess att beslut fattas i 
ärendet. Av indikatorerna framgår att stadsbyggnadsnämnden ligger långt ifrån 
målnivån när det gäller totala handläggningstiden. För att korta denna tid från 17,3 
veckor bedöms ett fortsatt arbete med digitalisering vara en viktig del av lösningen. E-
tjänster har införts för stadsbyggnadsnämndens verksamheter, för att underlätta för 
sökande och för att skapa en ökad effektivitet i handläggningen. E-tjänsterna vägleder 
sökanden i vilka handlingar som krävs för att ansökan ska vara komplett. På så sätt kan 
tiden för att invänta kompletterande handlingar minskas. Tiden för att kunna 
komplettera en ansökan kommer också att begränsas till 8 veckor, därefter kommer 
ansökan att avvisas och sökanden får återkomma längre fram med en ny ansökan när 
denna är komplett. Detta krav på att ansökan måste vara kompletterad inom 8 veckor 
har med framgång tillämpats av andra kommuner och även uppfattats av sökande som 
positivt, då det blir tydligt för dem vad som krävts. 

Ny lagstiftning med tidsgränser för handläggning av bygglovsärenden 
1 januari 2019 börjar en ny paragraf att gälla i plan- och bygglagen (PBL). Bestämmelsen 
säger att i de fall ett ärende inte avgörs inom de av PBL uppsatta tidsgränserna ska en 
avgiftsreduktion med 1/5 av avgiften ske för varje påbörjad vecka som handläggningen 
överskrids och efter fem veckor tas ingen avgift ut. För lovärenden gäller 10 veckors 
handläggningstid från det att handlingar är kompletta och för anmälansärenden 4 
veckor. Tiden för att göra en första granskning samt förelägga en sökande om att 
komplettera sin ansökan kommer att regleras. Konsekvenser av denna lagstiftning kan 
bland annat bli att större fokus måste läggas på handläggning istället för rådgivning och 
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service. För att bibehålla servicegrad krävs förändringar i arbetssätt och 
resursanvändning.  

Digitalisering 
Under 2019 har förvaltningen fortsatt arbetet med digitalisering av verksamheten samt 
arbetet med processutveckling och implementering av nya rutiner. Det kvarstår en hel 
del arbete inom detta område som kommer att fortsätta under 2020. Målet är att ha en 
digital handläggningsprocess fram till det att arkivering av ärenden sker. 

Förenklad nybyggnadskarta 
Inom det kommunövergripande nätverket Geodata Norrort pågått en standardisering av 
kartprodukternas utseende och innehåll för att ge samma information oavsett hos 
vilken kommun en produkt beställs. Detta samarbete har för Vaxholms del också 
resulterat i att en förenklad nybyggnadskarta håller på att tas fram i kommunens 
karttjänster. Syftet med den förenklade nybyggnadskartan som beräknas kunna börja 
levereras senast vid halvårsskiftet 2020 är att kunna erbjuda en något billigare 
kartprodukt som uppfyller behoven och kraven vid till exempel tillbyggnader och/eller 
uppförande av komplementbyggnader. 
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Vi älskar Vaxholm

Vaxholm är en skärgårdsidyll med en unik historia som försvar av den viktiga infartsleden till 
dåtidens Stockholm, såväl som betydelsefull plats med en lokal historia. Vi är stolta över att bo i 
en småstad som har stor attraktionskraft för både de som vill flytta hit och låta sina familjer växa 
upp, men även alla de som vill besöka Vaxholm för den plats den är i skärgården – dess huvud-
stad.

Men det är inte bara därför vi älskar Vaxholm. Vi är också en välintegrerad del av en populär 
storstadsregion som lockar både människor, kultur och företag. Det skapar stora och betydelse-
fulla möjligheter, men kräver också ett ansvarstagande.

Drömmen måste därför vara större än den lilla kanelbulledoftande skärgårdsidyllen dit man åker 
för att handla tjärade snören och fylla lungorna med frisk skärgårdsluft. 

Internationella beslut och globala händelser påverkar alla numera på ett mer direkt sätt som 
ställer krav på att visa handlingskraft, medkänsla och ansvarstagande. Det har också präglat 
Vaxholm under alla år.  

Vaxholm har flera unika möjligheter. Både värda att bevara men också utveckla. Det handlar 
exempelvis om enskilda öars förutsättningar och prägel, människors behov över tid och de krav 
som en kommun har på sig att uppfylla. 

De senaste årens stadsutveckling kommer innebära att grunderna för en levande och populär 
småstad också kan säkerställa långsiktigt stabil ekonomi. Det i sin tur ger oss kraften till kvali-
tativa satsningar inom våra kärnområden skola, omsorg och vård. Att växa på ett sätt som kan 
bibehålla småstadskänslan men också kunna präglas en del av varje tids förändringar är därför 
en styrka.

Moderaterna i Vaxholm är idag ett oppositionsparti där kommunen leds av ett minoritetsstyre. Vi 
kommer fortsätta vara beredda att visa ansvar och handlingskraft för Vaxholm och vaxholmarna, 
grundat på politiska och pragmatiska lösningar som vi tror vara den bästa vägen framåt för alla. 
Tryggt och friskt är för oss passande ledord för en sådan hållbar politik.
 
Vårt budgetalternativ tar sin utgångspunkt i det valmanifest som vi gick till val på 2018, där det 
mer i detalj framgår vad vi vill åstadkomma för ett bättre Vaxholm för alla. 

För en plats där historien möter framtiden.

För Moderaternas kommunfullmäktigegrupp november 2019

Tina Runhem
gruppledare (m)
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Moderaterna – Mål & Budget 2020-2022

På följande sidor redovisas Moderaternas förslag till förändringar av 
minoritetsstyrets, bestående av Centern, Liberalerna och Socialdemokra-
terna, budgetförslag ”Mål och Budget 2020-2022”. 

Kommunledning
Sammantaget efterfrågar Moderaterna en bättre transparens i ”Mål & 
Budget 2020-2022”. Moderaterna förstår och vet att det i tider av nega-
tiva besked, som exempelvis förändrade statsbidrag, ökade kostnader 
genom skatteutjämningen eller andra nationella politiska beslut påverkar 
både intäktssida och utgiftssida, varför det är extra viktigt med en stram 
ekonomisk hållning. 

Minoritetsstyrets ”Mål & Budget 2020-2022” reflekterar inte viktiga och 
stora satsningar som aviserats i deras programförklaring.

Moderaterna yrkar att administrativa tjänster och resurser skall frysas på 
2019-års nivå för att därefter effektiviseras. Detta berör framför allt de 
centrala förvaltningarna och kommunledningskontoret, KLK. 

Moderaterna yrkar att beslutspunkterna: 
10 - att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 miljo-
ner kronor under 2020, stryks,
11 – att fastställa att staden får nyupplåna 30 miljoner kronor under 
2020, stryks samt att
13 – att fastställa att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram 
vid fastighetsförvärv stryks ur minoritetsstyrets beslutsförslag till ”Mål 
och Budget 2020-2022”.

Moderaterna yrkar att punkt 10, 11 och 13 i minoritetsstyrets budgetför-
slag stryks.

Resarö Mitt: ”Mål och Budget 2020-2022” visar inte vad minoritetssty-
rets förslag till detaljplan leder till avseende minskade exploateringsin-
täkter och kostnader för trafikåtgärder inkluderande gång/cykelväg. 

Detaljplanen skall vara självfinansierad. I detaljplanen för Resarö Mitt 
planeras 30 bostäder med motsvarande 38 miljoner kronor i exploate-
ringsintäkter. Det är oklart vad minoritetsstyret avser göra. Å ena sidan 
betyder minoritetsstyrets detaljplaneförslag att en ny förskola byggs 
inom Resarö Mitt, å andra sidan har minoritetsstyret en budgetpost på 
”fördyringar” på 20 miljoner kronor avseende ny förskola på Storäng.

Moderaterna yrkar att Resarö Mitt budgeteras med bibehållen bostads-
volym och ingen ny förskola i detaljplanen. Planen blir då finansierad.
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Investeringar
Rindö skola: Moderaterna anser att 76,5 miljoner kronor för skolan  
(F-6) ej stämmer med förvaltningens utredning i frågan. 

Moderaterna yrkar att det budgeterade beloppet korrigeras och reflek-
terar punkt 17; Att BUN får i uppdrag att utreda en mindre skola på 
Rindö, i beslutsförslaget. 

Gång/cykelväg Bogesunds Slott: Moderaterna kräver att gång- och 
cykelväg till Bogesunds Slott budgeteras med 25 miljoner kronor inom 
rambudgeten och genomförs. Denna är sedan tidigare utredd. 

Moderaterna yrkar att 25 miljoner kronor budgeteras för genomförande 
av gång- och cykelväg mellan Pålsundsbron och Bogesunds Slott under 
ramperioden.

Socialnämnden
Moderaterna noterar att försörjningsstödet skenar. Detta för både 
svenskfödda och utlandsfödda. Vi ser en uppenbar fara för att detta 
fortsätter, dels på grund av arbetsmarknadspolitiska ändringar, dels på 
grund av existerande och tillkommande utlandsfödda. 

Budgeten innehåller inte medel för de tillkommande 24 utlandsfödda 
nästa år och eftersom minoritetsstyret vill förlänga etableringstiden bort-
om de två år som staten delfinansierar, får vi en ohållbar situation med 
liten rotation i existerande bostäder och ett behov av fler paviljonger. 

Budgeten skall innehålla en realistisk beskrivning av behoven och hur 
de skall lösas. Med en nettoinflyttning på 20 utlandsfödda per år blir 
budgetbelastningen för försörjningsstöd och hyra av paviljonger plus 
lägenheter per år, cirka 6 miljoner kronor varje år under ramperioden. 
Detta innebär cirka 18 miljoner kronor tiden till och med 2022!
 
Efterfrågan på särskilt boende kommer öka närmsta åren enligt prog-
noser. Fram till 2026 kommer antalet äldre i åldern 80+ öka med cirka 
125%. Därför är ett ”Särskilt boende nr 2” prioriterat och kan exempel-
vis placeras på den plats som frigörs när förskolan Båten avvecklas.

Moderaterna yrkar att budgeten visar den verkliga effekten av mot-
tagandet av nyanlända i ”Mål och Budget 2022”, minimum 6 miljoner 
kronor per år.

Träffpunkt Kanonen: Möteslokalen ”matsalen” bör byggas ut snarast 
för att fler av stadens 65+ skall ha möjlighet att delta på aktiviteterna 
som erbjuds på Kanonen. Moderaterna tillför 2 miljoner kronor för 
utbyggnaden.

Moderaterna yrkar att 2 miljoner kronor budgeteras för ombyggnad i 
budget och ram.
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Effektivisera köken: En utredning måste göras angående vilka kök i 
skolor, förskolor med flera som är tillagningskök, samt hur mycket mat 
som kan levereras från dessa. Detta för att säkerställa att eventuellt även 
äldreomsorgen kan få leverans av mat från dessa kök, idag och framöver.

Stadsbyggnadsnämnden
Tillsynsarbete: Kommunens tillsynsarbete på Stadsbyggnadsförvalt-
ningen är eftersatt och resurs för detta skall prioriteras.

Moderaterna yrkar att en helårsresurs tillförs för tillsyn. Denna resurs 
skall rymmas inom ramen för den frysning av personal som vi föreslår.

Trafik-, fritid- och kulturnämnden
Nämnden: Budgetpost på 20,5 miljoner kronor utan specifikation. 

Moderaterna yrkar att den ospecificerade budgetposten på 20,5 miljoner 
kronor som ligger under nämnden för TFK ska specificeras.

Tillgänglighet: Arbetet med att öka tillgängligheten i kommunen måste 
fortsätta. En budgetpost saknas för ökad och förbättrad tillgänglighet. 
Denna skall ingå i TFK:s budget på de totalt 20,5 miljoner kronor. Detta 
är prioriterat av Moderaterna och medel skall därför säkras.

Moderaterna yrkar att minoritetsstyrets budget på 20,5 miljoner kronor 
måste specificeras och inrymma medel för förbättringar av fysisk till-
gänglighet i kommunen.

Ishall: Moderaterna välkomnar en utredning av ishallen med fokus på 
hur säsongen ska kunna förlängas. I avvaktan på denna kan givetvis ett 
specifikt belopp ej budgeteras. Medel för utredning tillförs med 2 miljo-
ner kronor. 

Moderaterna yrkar på en utredning av ishallen och de framtida planer-
na att möjliggöra en förlängning av säsongen. 2 miljoner kronor tillförs 
budgeten.

Trafikåtgärder Resarö: Budgeten redovisar ej vad som avses göras.

Moderaterna yrkar att budgeten specificeras.

Kajerna: Budgeten är utan underlag. Utredning pågår och i avvaktan på 
denna bör budgeten ej reflektera ett värsta utfall.

Moderaterna yrkar att de budgeterade åtgärderna skjuts 18 månader 
framåt eftersom budgeten är framtung och projektet ej ännu utrett, ej 
heller beslutat.
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Lägret: Moderaterna anser att Lägret är en betydelsefull och härlig 
grönyta för människor i alla åldrar och skall därför bevaras. 

Infartsparkeringar: För att minska bilberoendet och effektivisera 
resandet genom användandet av kollektiva färdmedel på väg och vatten 
anser vi att arbetet med infartsparkeringar måste intensifieras. Detta 
lyser med sin frånvaro i minoritetsstyrets budget. Moderaterna ser detta 
som prioriterat och finansiering skall därför säkras. Moderaterna vill 
tillföra 10 miljoner kronor i investering.

M yrkar att 10 miljoner kronor budgeteras för investeringar under ram-
perioden.

Hälsa: Utegym på Resarö skall byggas. Moderaterna vill tillföra 
500.000 kronor för ändamålet.

Moderaterna yrkar att 500.000 kronor budgeteras under ramperioden för 
ett utegym på Resarö. 

Fritidsverksamhet: För ungdomar och äldre skall ett utökat aktivitets-
stöd ges. Moderaterna vill tillföra 1 miljon kronor.

Moderaterna yrkar att 1 miljon kronor tillförs budgeten.

Rindö idrottshall: Idrottshallen på Rindö behöver rustas. Moderaterna 
vill tillföra 3 miljoner kronor.

Moderaterna yrkar att 3 miljoner kronor budgeteras för upprustning 
under ramperioden.

Barn- och utbildningsnämnden
Kulturskolan: Moderaterna anser att Kulturskolan skall tillföras 300 
000 kronor utöver minoritetsstyrets budgetförslag. Kön till Kultursko-
lan är idag cirka 250 elever motsvarande var tredje sökande. Utbudet är 
problemet i första hand och avgiftsnivån sekundärt. 

Moderaterna yrkar att utöver minoritetsstyrets budget tillföra 300.000 
kronor till Kulturskolan.

Förskola Storäng: Moderaternas uppfattning är att en ny förskola skall 
byggas på Storäng Västra. 
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Sammanfattningsvis
Moderaternas budgetalternativ har högre driftskostnader men lägre in-
vesteringsvolymer under budget- och ramperioden. Totalt ger detta netto 
ett resultat som överensstämmer med kravet på 2% överskottsmål. 
2,1% år 2020, 2,1% år 2021 och 2,0 % år 2022. 

Moderaterna håller nu en oförändrad kommunal skattenivå men har 
alltid ett mål, genom en effektiv och återhållsam kommunal ekonomi, att 
arbeta för sänkt kommunalskatt. 

Moderaternas sammanfattande yrkande
Moderaterna anser att Vaxholms kommande budget ska reflektera våra 
framförda krav och i texten framförda yrkanden och att dessa inarbetas i 
minoritetsstyrets dokument ”Mål och Budget 2020-2022”.  

Moderaterna föreslår:

1. att punkt 10, 11 och 13 i minoritetsstyrets budgetförslag   
  stryks,
2. att  Resarö Mitt budgeteras med bibehållen bostadsvolym  
  och ingen ny förskola i detaljplanen. Planen blir då  
   finansierad,
3. att investeringen gällande Rindö skola korrigeras och  
   reflekterar punkt 17; Att BUN får i uppdrag att utreda en  
  mindre skola på Rindö, i beslutsförslaget,
4. att gång- och cykelväg till Bogesunds Slott budgeteras med   
  25 miljoner kronor inom rambudgeten och genomförs 
5. att budgeten visar den verkliga effekten av mottagandet av   
  nyanlända i ”Mål och Budget 2020-2022”, minimum 6  
  miljoner kronor per år, 
6. att Träffpunkt Kanonens bottenvåning ska byggas om och  
  därför ska 2 miljoner kronor tillföras budgeten, 
7. att en helårsresurs tillförs stadsbyggnadsförvaltningen för  
  tillsyn. Denna resurs skall rymmas inom ramen för den  
  frysning av personal som vi föreslår,
8. att den ospecifierade budgetposten på 20,5 miljoner kronor  
  som ligger under nämnden för TFK ska specificeras,
9. att en utredning av ishallen sker angående de framtida  
  planerna att möjliggöra en förlängning av säsongen. 2  
  miljoner kronor tillförs budgeten,
10. att en budgetpost för att öka tillgängligheten i kommunen  
  specificeras inom ramen för de 20,5 miljoner kronor som  
  finns budgeterat för TFK,
11. att de budgeterade åtgärderna gällande kajerna skjuts 18  
  månader framåt eftersom budgeten är framtung och 
  projektet ej ännu utrett, ej heller beslutat,
12. att det i budgeten ska redovisas kostnaden för trafikåtgärder  
  på Resarö,
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13. att arbetet med infartsparkeringar prioriteras och därför  
  tillförs 10 miljoner kronor i budgeten,
14. att 500.000 kronor tillförs budgeten för byggnation av   
  utegym på Resarö,
15. att tillföra 1 miljon kronor till ett utökat aktivitetsstöd för  
  våra äldre och ungdomar,
16. att 3 miljoner kronor budgeteras för upprustning av Rindö  
  Idrottshall under ramperioden,
17. att utöver minoritetsstyrets budget tillföra 300.000 kronor  
  till Kulturskolan. 

Moderaterna yrkar därmed att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med samtliga ovan anförda yrkanden. 
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Vänsterpartiets förslag till
Mål och budget 2020-2022

för Vaxholms kommun

För ett solidariskt, småskaligt
och miljövänligt Vaxholm
där alla får plats

Vänsterpartiet i Vaxholm 2019
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Vänsterpartiets visioner för Vaxholm

Vaxholm ska även i framtiden vara en kulturellt präglad skärgårdsstad med småskalig 
bebyggelse, med tillskott av klimatsmarta hus - gärna trähus - placerade i lägen som inte
tar ifrån någon de grönområden som behövs nära. Barnen ska välja att gå i skola i 
Vaxholm eftersom den bästa undervisningen finns här. Ingen ska mot sin vilja behöva få
sina anhöriga placerade på hem utanför kommunen. Naturligtvis ska annan kommunal 
service fungera oklanderligt. Funktionshindrade ska kunna röra sig i staden och alla 
offentliga lokaler ska vara tillgängliga för dem. Utbyggt bredband ger bl.a. företagarna, 
även internationellt verksamma, bra möjligheter att lokalisera sig till Vaxholm. 
Vaxholms kommun ska bli en av landets ledande miljökommuner. Vi ska öka takten på 
de investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser, och sträva mot att all 
verksamhet som kommunen har ansvar för ska vara klimatneutral inom 15 år.

Vänsterpartiet vänder sig starkt emot kommunens planer på en kraftig exploatering av 
staden. Vi ser gärna att kommunen bygger bostäder, men då främst hyresrätter med 
rimliga hyror snarare än fler exklusiva bostadsrätter. Vi anser även att bostadsbyggandet
måste genomföras på ett sätt som inte hotar värdefulla kultur- och naturmiljöer. En viss 
befolkningstillväxt räknar vi med, men det är viktigt att bostadsbyggandet går hand i 
hand med utbyggnad av infrastruktur och övrig kommunal service. Från 2018 till 2019 
har befolkningen ökat med ca 177 personer. Under slutet av planperioden förväntas 
befolkningen, med de exploateringsprojekt den tidigare alliansen drivit, öka med ca 300 
personer per år. Vi anser att kommunens infrastruktur inte är rustad för en sådan 
expansion och förordar en lägre befolkningstillväxt.

Reaktionerna på kommunens exploateringsplaner, både i översiktsplanen 2030 och i 
Förslag 2015 04 01 till Program för detaljplanering av Vaxön samt Dp 410 för 
Norrberget, har varit starka. Många invånare har på olika sätt framfört sin kritik mot 
alliansens planer och har uppenbart en annan vision för Vaxholm. Att frågan om 
Norrberget engagerar medborgarna visas i det höga valdeltagandet (51%) i 
folkomröstningen den 10 september 2017. Trots att en klar majoritet (54.9%) röstade 
emot en storskalig exploatering av Norrberget har kommunen tillkännagivit att arbetet 
med Dp 410 om Norrberget ska fortsätta med markanvisningstävlingens vinnare 
Besqabs förslag som utgångspunkt. Det är ytterst olyckligt att Norrbergsskolan nu håller
på att rivas trots att ny detaljplan är överklagad och svar från Mark- och 
miljööverdomstolen väntas först under 2020. 

Om detaljplanen inte vinner laga kraft faller avtalat med Besqab utan 
ersättningsskyldighet för någondera parten. Kommunen bör då avbryta arbetet med den 
nya detaljplanen och undersöka möjligheten att varsamt utveckla området inom befintlig
plan. Om detaljplanen vinner laga kraft bör kommunen sondera möjligheterna att nå en 
överenskommelse med Besqab om att avbryta projektet eller omförhandla avtalet för att 
möjliggöra en lägre exploateringsgrad och en större andel hyresrätter.
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Vänsterpartiets mål för Vaxholm

Vänsterpartiet i Vaxholm har sju övergripande mål för kommunen:

 En stad för alla
 Utbildning med hög kvalitet
 God omsorg för individen
 Hållbart samhälle och minskad klimatpåverkan
 Goda möjligheter till kultur- och föreningsliv samt fritidsaktiviteter
 Levande stad med ett gott företagsklimat
 God ekonomisk hushållning

En stad för alla

Vänsterpartiet vill att Vaxholm ska vara en plats där olika människor kan leva och bo - 
gammal som ung, fattig som rik. Vi vill att våra unga och äldre ska kunna bo kvar i sin 
hemkommun, och vi vill att Vaxholm ska säkra ett långsiktigt mottagande av nyanlända 
och ensamkommande flyktingbarn. För att möjliggöra detta vill vi se en blandad 
bebyggelse med olika upplåtelseformer.

Vaxholm är en skärgårdskommun med många öar, och det är inte bara de stora öarna 
Vaxön, Rindö och Resarö som ska kunna ha bofast befolkning. Tynningö har fått statlig 
färja till ”fel” kommun vilket medför problem för skolbarnen om de vill utöva 
fritidsaktiviteter efter skoltid på Vaxön. Båt- och färjetrafiken med reguljära turer till 
året-runt-bebodda öar måste stöttas bl.a. genom förhandlingar med landstinget.

Vänsterpartiet vill värna Vaxholms unika natur- och kulturmiljö och motsätter sig fler 
storskaliga byggnader och områden i Vaxholm. För att säkra att omistliga kulturella 
värden inte går förlorade vill Vänsterpartiet att kommunen tillsammans med 
Länsstyrelsen genomför en kulturinventering och tar fram ett hållbart 
kulturmiljöprogram för Vaxholm.

Det behövs också ökade resurser till stadsbyggnadsförvaltningen för att arbeta fram en 
ny översiktsplan. En översiktsplan ska vara ett ”levande dokument”, och vi anser att en 
mycket kunnig och lyhörd förvaltning ska utarbeta välgrundade förslag till förändringar 
tillsammans med befolkningen av översiktsplanen och olika detaljplaner. här ska även 
barn och ungdomar få höras och ha inflytande.

Vänsterpartiet vänder sig starkt mot att kommunen säljer ut strategiskt viktig kommunal
mark för bostadsrättsexploatering. Vissa exploateringsintäkter behövs dock för att kunna
göra investeringar i skolorna och äldreomsorgen i Vaxholm. I framtiden kan mindre 
förtätningar göras, men det är av yttersta vikt att bevara Vaxholms grönområden som 
Johannesbergsparken, Blynässkogen och Killingen. Det är också viktigt att behålla 
arbetsplatsområdet vid Blynäs och Rindö Västra och inte bygga bostäder där. Dels är 
marken bitvis mycket förorenad, dels behöver Vaxholm sina arbetsplatser för att inte 
utvecklas till en sovstad.
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Som ett alternativ till att ytterligare exploatera Vaxön har Vänsterpartiet sedan många år 
föreslagit bebyggelse på norra sidan om väg 274 på Bogesundslandet mellan Nibble och
Ladvik. Området uppfyller de klimatkrav som läggs på ny bebyggelse: 
kommunikationsnära, nära till grönområden och till arbetsplatser i Arninge samt lätt att 
ta sig till Stockholms universitet och KTH. Dessutom är infrastrukturen delvis löst 
genom att vattenledningen mot Vaxholm passerar intill och förbindelsen med Käppala 
reningsverk alternativt nytt reningsverk i Svinninge planeras komma ut i Killingeviken 
och gå mellan Hästängsudd och Resarö. Staten äger marken, men staten har också en 
uttalad önskan om att utöka antalet bostäder i Stockholmsområdet och borde vara 
tillmötesgående i en förhandlingssituation.

Kommunen saknar hyresrätter och vi anser att Vaxholm behöver återinföra ett 
kommunalt bostadsbolag, eller ingå som en del i ett regionalt bostadsbolag. Ett 
alternativ är att låta det kommunägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB växa.

Ett sätt att behålla rådigheten över marken är att upplåta mark med tomträttsavtal. Detta 
ger en kontinuerlig inkomst till kommunen och kan bidra till att exploatören inte 
behöver belasta hyran med kostnader för markinköp. Hyresrätter på tomträtt får inte 
göras om till bostadsrätter, vilket utgör en garanti mot ombildningar.

Drygt 20 % av Vaxholms befolkning är över 65 år. Det är därför angeläget att skapa 
förutsättningar för att de äldre i Vaxholm ska vara friska och alerta – ju längre desto 
bättre. Vi vill att kommunen medverkar till att skapa hus ”för andra halvan av livet” 
med hyresrätter och lokaler för gemenskap.

Det är viktigt att Vaxholms medborgare får ökade möjligheter till inflytande över 
kommunens utveckling. Vaxholms stad anser sig satsa på kommunikation i och med att 
informationen på hemsidan förbättras samt att Viktigt i Vaxholm ges ut fyra gånger om 
året. Detta är exempel på envägskommunikation, och detta räcker inte - arbetet med 
delaktighet och demokrati måste ske kontinuerligt och från två håll. Vi vill verka för en 
ökad medborgardialog i kommunens samhällsplanering, och vill undersöka möjligheten 
att använda en omvänd planprocess där medborgarna får möjlighet att komma med 
förslag på hur bostadsområden kan förtätas och närmiljön utvecklas innan 
detaljplaneförslag eller programstudier utarbetas. Malmberget i Gällivare kommun har 
genomfört denna typ av medborgardialog med mycket spännande resultat. Särskilt 
viktigt är det att ungdomarna får möjlighet att känna sig delaktiga i skolan, 
bostadsområdet och samhällsplaneringen. Även yngre barns röster bör höras i den 
demokratiska processen genom barnkonsekvensanalyser med t.ex. barnhearings.
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Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och det som debatteras 
och beslutas på fullmäktiges sammanträden är av stor vikt för Vaxholms invånare. Det 
är positivt att kommunen nu tagit över ansvaret för webbsändningen av fullmäktiges 
sammanträden - något som administrerats och finansierats av oppositionen och 
Miljöpartiet under många år. Det är även viktigt att medborgarna även fortsättningsvis 
ges möjligheten att ställa frågor till kommunfullmäktige före varje sammanträde. För att
stärka demokratin i Vaxholm ytterligare anser vi att kommunen borde införa 
möjligheten till så kallade medborgarförslag, d.v.s. att medborgarna kan väcka frågor i 
fullmäktige, samt att fullmäktige tillsätter en demokratiberedning som ska värna och 
utveckla den kommunala demokratin.

Vänsterpartiets delmål:

 Värna Vaxholms kultur- och naturvärden vid nybyggnation
 Genomför en kulturmiljöutredning och utarbeta ett hållbart kulturmiljöprogram 

för Vaxholm tillsammans med Länsstyrelsen
 Bygg bostäder med blandade upplåtelseformer för olika målgrupper
 Vid nyproduktion på kommunal mark ska 60-70% av bostäderna vara 

hyresrätter
 Medverka till att skapa ett kollektivhus med hyresrätter i kommunen
 Upplåt kommunal mark med tomträtt istället för försäljning
 Utred möjligheten att uppföra ett nytt bostadsområde norr om väg 274 mellan 

Nibble och Ladvik
 Bygg upp ett kommunalt eller regionalt bostadsbolag
 Om detaljplanen inte vinner laga kraft förordar Vänsterpartiet att marken 

behålls i kommunal ägo
 Fortsatt utveckling av ett långsiktigt mottagande av nyanlända och 

ensamkommande flyktingbarn
 Ramsö- och Tynningöborna ska kunna komma till sin hemkommuns centralort 

för samma kostnad som 2014 då ö-kortet togs bort - även sommartid när SL-
kortet inte gäller på Waxholmsbåtarna

 Förbättra medborgarnas möjlighet till inflytande, bl.a. genom att införa 
medborgarförslag

 Inrätta en demokratiberedning
 Mer fokus på medborgardialog i kommunens samhällsplanering
 Översiktsplanen ska vara ett levande dokument och samrådsprocesserna ska 

kunna påverka detaljplanernas slutliga utformning

Utbildning med hög kvalitet

Resurser som tilldelas skolan måste förvaltas på bästa sätt. Skolans kärnverksamhet - 
undervisningen - ska prioriteras. Som en del i det måste lärarna återfå sitt mandat att 
undervisa snarare än ägna tid åt tidsslukande servicefunktioner. Lärarnas självklara rätt 
att bedöma och betygsätta eleven ska inte heller påverkas av rektor eller föräldrar. 
Marknadiseringen av skolan måste också upphöra. I nuläget, då skolorna i hela 
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Stockholm tävlar om att attrahera så många elever som möjligt sker en marknadsföring 
av varje skolas sätt att undervisa som riskerar att bli viktigare än elevens bästa. Alla 
barn ska vara välkomna i skolorna och där det behövs extra resurser ska de få det så 
tidigt som möjligt.

Vaxholm har idag 73 % behöriga lärare i grundskolan, vilket är över genomsnittet för 
Stockholms län. Däremot är andelen legitimerade förskollärare bara 31 % vilket 
placerar oss mycket lågt bland alla Sveriges kommuner. Forskning visar på att 
professionella pedagoger är den viktigaste faktorn för barn och ungas lärande och 
utveckling inom skolan och förskolan. Skickliga pedagoger kan lyfta skolan och 
förskolan, men dessa måste ges rimliga förutsättningar. Vi vill att förskolan och skolan i 
Vaxholm ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar till sig de bästa pedagogerna. Då 
behöver vi höja lärarnas löner, förbättra arbetsvillkoren och ge lärarna större möjligheter
att utvecklas i yrket.

Skolverket har nya riktmärken för barngruppernas storlek på förskolan. De nya 
riktmärkena bygger på en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga studier och 
forskning. För barn mellan ett och tre år är riktmärket för barngruppers storlek sex till 
tolv barn. För barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till 15 barn. Enligt studierna
upplever många förskollärare att pedagogiken blir lidande då barngrupperna ofta är för 
stora. Det blir viktigt med många pedagoger till en större barngrupp men den stora 
barngruppen är i sig ett problem. Barn som gått i större barngrupper på förskolan 
hamnar oftare i konflikter i skolan. För de yngsta barnen påverkas tryggheten när de går 
i en för stor barngrupp då de tvingas ha många relationer till andra barn och vuxna.
Vaxholms kommun har under de senaste åren uppfört stora förskolor med sex 
avdelningar. Vi vill istället att kommunen bygger fler och mindre förskolor. Detta för 
också det positiva med sig att barnen kan få närmare till förskolan.

Vänsterpartiets delmål:

 Satsa på lärare, förskollärare och fritidspedagoger
 Öka andelen behöriga lärare i förskolan
 Låt lärarna fokusera på undervisningen genom att minska deras administrativa 

börda
 Bättre stöd för barn med särskilda behov
 Gå från få och stora förskolor till fler och mindre förskolor nära hemmet
 Mindre barngrupper i förskolan
 Säkerställ att barnrättsperspektivet får genomslag i alla led i verksamheten, från 

placering av förskolor och skolor till innehållet i verksamheten
 Bygg en ny skola på Rindö
 Bygg ut Resarö skola
 Förskolan Båten får permanenta lokaler på nuvarande plats
 Uppför två mindre förskolor på Resarö istället för en stor med sex avdelningar

God omsorg för individen

Alla boende i Vaxholm har rätt till trygghet i vardagslivet, speciellt våra äldre. De ska 
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kunna bo kvar i sin egen bostad med stöd av hemtjänst. Att bo kvar i bostaden är extra 
viktigt för den demente som vid byte av miljö kan bli än mer förvirrad.

Vårdplacering utanför kommunen bör ske endast om den äldre själv så önskar. Vi vill se
en tillräcklig utbyggnad av äldreomsorgen i staden för att man ska kunna möta det 
snabbt ökande antalet seniorer med vårdbehov i Vaxholm. Det är därför bra att 
kommunen investerar i ett nytt särskilt boende, samt att kommunen avser att behålla 
fastigheten i egen ägo. Det är angeläget att kommunen prioriterar denna investering då 
Socialnämnden har konstaterat att den befolkningsgrupp som ökar mest är äldre som 
behöver särskilt boende. Det är mycket dyrt att hyra platser i en annan kommun idag, 
och kommer att vara så också i framtiden. Staden bör även överväga att bygga 
seniorboenden för friska personer över 65 år som inte behöver stöd från kommunen.
Idag står 466 personer i kö till de 58 hyreslägenheter som kommunen hyr ut till äldre 
över 65 år.

Hemtjänst och äldreboenden är främst kommunala åtaganden som man inte bör avhända
sig. Andra utförare kan tillåtas men med strikt kvalitetskontroll vid såväl upphandling 
som fortsättningsvis eftersom de också är skattefinansierade. Vi vill inte se 
äldreomsorgen i Vaxholm som en ”kassako” för diverse investerare. För invånarna ska 
informerad valfrihet gälla både hemtjänst och äldreboende.

Idag har kommunen övertagit våra särskilda boenden i kommunal regi. Vi förordar att 
det ska förbli så och att även det nya särskilda boendet som planeras ska drivas i 
kommunal regi.

Människor med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika 
villkor som andra. Det är viktigt att stärka funktionshindrades rätt till personlig assistans
så att de ges möjligheten att leva ett liv som andra.

Vänsterpartiets delmål:

 Underlätta boende i egen bostad för de äldre som så önskar
 Prioritera nya särskilda boenden för äldre
 Det planerade särskilda boendet för äldre byggs i anslutning till 

Norrbergsskolan och behålls i kommunal regi
 Borgmästargården behålls i kommunal regi
 Skapa ett hus för andra halvan av livet med hyresrätter och lokaler för 

gemenskap
 Stärk funktionshindrades rätt till personlig assistans
 Låt valfrihet inom omsorgen inte endast omfatta val av utförare, utan även 

inflytande över hur tiden med omsorgspersonalen används

Hållbart samhälle med minskad miljöpåverkan

Ekologisk hållbarhet betyder minskade utsläpp av gifter och växthusgaser (fjärrvärme 
med förnyelsebara bränslen, kollektivåkande, gång- och cykelavstånd till skolor, service
m.m., välisolerade hus, jord- och skogsbruk utan näringsläckage till vattendrag, 
båtbottentvätt i stället för giftiga färger etc.). I EU:s nya direktiv krävs att alla 
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nyproducerade och renoverade byggnader ska ha ”nära noll” i energianvändning år 
2020.

Blynäsverket, som idag hanterar Vaxholms avloppsvatten har mycket dålig 
kvävereduktion. En eventuell framtida anslutning till Käppala, eller till ett nytt 
reningsverk som uppförs tillsammans med Österåker, kommer att förbättra reningen av 
vårt avloppsvatten och där kommer sannolikt bättre möjligheter till rening av 
medicinrester också kunna utvecklas. Anslutningen kommer att kosta mycket men vi 
anser den nödvändig. För att minska miljöbelastningen på Norra Vaxholmsfjärden anser 
vi att inga större nya bostadsområden ska kopplas på Blynäsverket. Istället måste 
exploateringstakten hållas nere tills dess att en ny avloppslösning är klar.
Den andra stora föroreningskällan är dagvatten. Ju mer Vaxholm bebyggs desto fler 
hårdgjorda ytor, fler bilar och annat som smutsar ner. Nya system för rening av 
dagvatten utvecklas ständigt. Hårt trafikerade gator och vägar måste först förses med 
rening och krav på dagvattenrening måste ställas för att få bebygga nya områden.

Allt jord- och skogsbruk inom kommunen bedrivs inte ekologiskt och läckaget från 
dessa näringar är inte försumbart. Av kommunen utarrenderad mark borde ha krav på 
ekologisk skötsel med reducerad arrendeavgift som lockbete.

Hårdare krav på båtägarna att inte använda giftiga bottenfärger utan i stället nyttja 
båtbottentvättar måste fram. Om kommunen samverkar med båtklubbar och upplåter 
lämpliga platser för tvättar skulle det kunna underlätta och få fram snabbare resultat.

Om den bilåkning (korta sträckor), som sker vid lämplig väderlek för att cykla, skulle 
upphöra, vore mycket vunnet. För att uppnå detta krävs utbyggda och belysta gång- och 
cykelbanor runt om i kommunen samt cykelställ vid alla busshållplatser.
För att bilåkning till mataffärer och fritidsaktiviteter för både barn och vuxna ska 
upphöra behövs en ny busslinje som går mellan de norra delarna på Resarö, 
Kullöbebyggelsen, Eriksö (sommartid) och fram till Bogesunds slott samt förbi 
Borgmästargården till centrum. Busslinjen ska ha eldrivna bussar.

Vid försäljning och exploatering av kommunal mark ska det ställas krav på 
byggnadernas utförande, både vad gäller material och framtida drift. Kommunen kan 
också - i likhet med andra kommuner - påverka byggnaders energieffektivitet genom 
olika stimulansåtgärder. Det kan vara sådant som att tjockare väggar ger något större 
byggnadsarea än vad planen medger.

För att klara klimatmålen behöver Sverige säkra en fossiloberoende elproduktion även 
framöver. Vi anser därför att Vaxholms kommun ska installera solceller på sina egna 
fastigheter. Därutöver behöver kommunen stimulera invånarna att investera i solceller, 
t.ex. genom informationskampanjer och förenklade processer.
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Vänsterpartiets delmål:

 Vaxholm ska bli högt rankat i miljöorganisationernas listor över kommuners 
resultat av arbetet med hållbar miljö

 Vaxholm ska driva på genomförandet av EU:s direktiv om att nybyggda och 
renoverade hus ska ha ”nära noll” i energianvändning senast år 2020

 Cykelväg färdigställs till Överby samt till Bogesunds slott
 Planerna på en cykelbana hela vägen till Rindö skola fullföljs
 Långsiktiga investeringar i energieffektivisering och förnyelsebar energi görs
 Utökade investeringar som minskar kommunens ekologiska fotavtryck
 Solceller på kommunens fastigheter
 Verka för att få investeringsbidrag till planläggning av cykelbana till Arninge

Goda möjligheter till kultur- och föreningsliv samt fritidsaktiviteter

Vi anser att det är viktigt med en meningsfull fritid för alla, oberoende av klass, kön, 
ålder eller etnisk bakgrund. Det ska inte vara plånbokens tjocklek som avgör vem som 
får chans till kultur, fritid och idrott. Människors delaktighet i föreningslivet och våra 
folkrörelser är en viktig del av demokratin.

Flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och möjligheter. Därför bör föreningarnas 
bidrag och villkor granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag cyklar t.ex. många 
ridintresserade ungdomar ut till stallet på Bogesund eftersom kollektivtrafiken inte 
trafikerar Bogesundslandet frekvent på kvällar och helger. Har man inte en förälder som
kan skjutsa eller tillgång till bil finns inga andra alternativ än cykeln. Därför bör det 
snarast anläggas en cykelväg på Bogesund.

Parker och grönområden ska vara lättillgängliga och attraktiva för barn, ungdomar och 
äldre. Om områden som nu är naturmark tas i anspråk för bebyggelse måste dessa 
kompenseras med högre kvalitet på de grönområden som sparas. 

Vaxholm har idag bland de högsta terminsavgifterna i landet för kommunala musik- och
kulturskolan. Det får som följd att alla inte har möjlighet att låta sina barn ta del av 
kulturskolans verksamhet. I sitt remissvar till regeringens utredning om kulturskolan 
förordar SKL att kommunerna aktivt skall verka för att kommunens barn och unga ges 
likvärdig möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. Vi vill att större resurser 
tilldelas kulturskolan så att alla som vill får möjlighet att delta samt att avgiften sänks 
och/eller inkomstbaseras med hänsyn till familjers olika ekonomiska möjligheter. 

Förnyelse och kontinuitet är två grundläggande dimensioner i kultur och kulturpolitik. 
Vi vill att stadens kultursekreterare ska kunna leda, planera, samordna och utveckla 
kulturlivet med bl.a. studieförbund och kulturarbetare. Ett rikt kultur- och föreningsliv 
ger glädje, utveckling, insikter och många uttrycksmöjligheter. Vaxholm har idag ett 
fantastiskt bibliotek och en biograf som vi ska fortsätta att värna och stötta, men vi 
saknar ett kulturhus där olika verksamheter kan samlas och inspirera varandra. Om 
“Kores” gör plats för ungdomsverksamheten skulle eventuellt Storstugan kunna bli det 
kulturhus vi eftersträvar.
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Vi anser att kommunen ska vara huvudman för ungdomsverksamheterna på både Rindö 
och Resarö och att dessa ska vidareutvecklas under ledning av examinerade 
fritidsledare. Dessutom behöver öppettiderna på Storstugan öka.

Vänsterpartiets delmål:

 Ett jämställt förenings- och kulturliv
 Anlägg en cykelväg till Bogesunds slott
 Parker och grönområden ska vara lättillgängliga och attraktiva
 Avgiften till kulturskolan ska sänkas och/eller inkomstbaseras
 Ett fortsatt stöd till bion och biblioteket
 Säkra fritidsgårdsverksamheten på Vaxön samt utöka verksamheten på Resarö 

och Rindö med kommunen som huvudman

Levande stad med ett gott företagsklimat

En levande stad innebär en plats där människor både kan arbeta och bo, och där det 
finns ett gott utbud av handel och service. Många stadskärnor i Sverige utarmas då 
människor väljer att handla, fika, gå till doktorn m.m. på annan ort. Vi anser att det är 
viktigt för Vaxholms fortsatta utveckling att kommunen aktivt arbetar för att behålla 
småföretag, handel och service inom kommunens gränser.

Det är angeläget att motverka trenden att små arbetsplatser flyttar från Vaxholms stad 
för att ge plats för nybyggnation. En mångfald av småföretag ger samhället ett utbud av 
olika arbetstillfällen och minskar arbetsresorna till andra delar av Storstockholm. Därför
ska kommunen värna och vårda sina företagare på olika sätt. En viktig del är att värna 
verksamhetsområden såsom Blynäs och Rindö Västra. Brädgården i Vaxholm har satsat 
på att få ut byggmaterial till öarna och är därför beroende av ett sjönära läge. Den måste 
få ligga kvar. Kommunen måste även göra mer för att få service att stanna inom 
kommunen, t.ex. Vaxholms vårdcentral. Det borde även återetableras en 
mödravårdsmottagning i Vaxholm. Resan för dem som bor på öar utan fast förbindelse, 
först med båt och sedan med buss, blir annars lång.

Det är viktigt att kontakten mellan kommunen och företagarna inte blir en 
envägskommunikation, där kommunen ger information utan också att kommunen 
lyssnar och tar till sig information och önskemål från företagarna. Vi föreslår att 
kommunen utser en företagskontakt på förvaltningen, en person som är tillgänglig för 
företagen och kan hjälpa till att slussa vidare till ”experter” om det uppstår problem.

Vaxholmarna och affärsidkarna på Hamngatan är i stort behov av en bättre 
gatubelysning. Den undermåliga belysningen innebär en säkerhetsrisk och det finns 
invånare som inte vågar gå ut på kvällstid då de upplever gatan som farlig. Det är viktigt
att utvecklingen av Vaxholms centrum sker i dialog med kommunens näringsidkare. För
att uppmuntra till cykling inom kommunen behövs cykelställ på flera ställen längs 
Hamngatan, även utanför den period då den är gågata. Det är också viktigt att 
kommunen utreder hur cykelstråken i centrum ska bli tydligare och säkrare.
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Funktionshindrade ska kunna röra sig i staden, och arbetsplatser, bostäder, transporter 
och offentliga lokaler måste göras tillgängliga även för dem.

Vaxholm är den enda kommun i Stockholms län som inte har ett sommarjobbsprogram 
för ungdomar. Att erbjuda elever i årskurs nio och på gymnasiet en bra första 
arbetslivskontakt ger viktiga samhällsekonomiska effekter, och Vaxholms kommun bör 
vara en föregångare när det gäller att säkerställa en god tillgång till sommarjobb och 
positiva kontakter med det lokala näringslivet. Alla barn har inte föräldrar med 
erforderliga nätverk som kan ge barnen sommarjobb.

Vänsterpartiets delmål:

 Ett aktivt arbete för att behålla småföretag, handel och service inom 
kommunens gränser

 Utse en företagskontakt på förvaltningen
 Starta ett sommarjobbsprogram för Vaxholms ungdomar
 Värna Vaxholms vårdcentral och öppna mödravårdscentralen igen
 Bättre gatubelysning på Hamngatan

God ekonomisk hushållning

Vänsterpartiet anser att ekonomisk hållbarhet för kommunen innebär sund hushållning 
med alla typer av tillgångar, såsom mark, bostäder och vatten – inte bara skattemedel. I 
dagsläget frigör kommunen medel genom att sälja ut kommunala tillgångar. Detta är en 
kortsiktig strategi. Vänsterpartiet vill istället att kommunen behåller mark och äger 
fastigheter för skola, vård och omsorg samt hyresbostäder för att kommunen ska kunna 
styra hyror, energiåtgång m.m. 

För att finansiera bl.a. Kronängsskolan och Campus Vaxholm vill alliansen genomföra 
en storskalig exploatering av Vaxön och Resarö, bland annat Norrberget. Vänsterpartiet 
har konsekvent varit emot en exploatering av Norrberget eftersom vi anser att 
kommunen behöver detta centrala markområde för att kunna tillgodose viktiga allmänna
behov såsom barnomsorg, skola och särskilda boenden. I denna budget visar vi att 
kommunen fortsatt kan ha en hållbar ekonomi även utan intäkterna från en försäljning 
på Norrberget.

Vi anser att kommunen bör skifta fokus från en expansiv exploateringspolitik till att 
prioritera underhållet av kommunens fastigheter som är mycket eftersatt. Om 
underhållet av kommunens nya byggnader eftersätts på samma sätt som gjorts med 
nuvarande kommunala fastigheter dröjer det inte länge förrän ett nytt krav på rivning 
utfärdas och ännu en gång flyttar man pengar från drift till investeringar. Eftersom all 
mark då är såld finns inte längre möjligheten att finansiera det med 
exploateringsintäkter. Då riskerar man att behöva höja skatten drastiskt. Vi anser att det 
är bättre att behålla mark och möta - åtminstone delar av investeringsbehovet - med en 
långsiktig amorteringsplan baserad på kommunens skatteintäkter. Om kommunen ska 
sälja mark bör skälen vara att tillgodose andra behov än endast de finansiella.
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Driftsbudget för styrelser och nämnder

Vänsterpartiets förslag till driftsbudget för styrelser och nämnder återfinns i Tabell 1 
och Tabell 3. De förändringar som föreslås jämfört med mittsamverkans budgetförslag 
är:

 Finansansvaret:
 Med anledning av de ökade kostnader som kommunen har att hantera, bl.a. 

p.g.a. renoveringen av kajerna och nya uppskattningar för skatteutjämning, 
väljer vi att från och med 2020 höja skatten med 10 öre.

 Kommunstyrelsen:
 Minskad budget för kommunstyrelsen från 2021 eftersom Vänsterpartiet på 

sikt vill minska de av kommunens utgifter som är kopplade till 
exploatering.

 Upprättande av ett hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm tillsammans 
med Länsstyrelsen 2020.

 Uppstart av sommarjobbsprogram för Vaxholms ungdomar 2020-2022, som
sedan utvärderas under 2023.

 Extra klimatsatsningar under 2020-2022.
 Socialnämnden:

 Uppstart av försöksprogram med ledsagartid inom äldreomsorgen 2020-
2022, som sedan utvärderas under 2023.

 Finansansvaret:
 Ökade räntekostnader p.g.a. större lån.

Långsiktiga investeringar

Vänsterpartiets förslag till budget för större investeringar återfinns i Tabell 8. De  
förändringar som föreslås jämfört med mittsamverkans budgetförslag är:

 Garage SÄBO 1:
 Om den nya detaljplanen inte vinner laga kraft bedömer vi att funktionen 

hos befintliga skyddsrum kan säkras och att nya garage med 
skyddsrumsfunktion under det särskilda boendet inte behöver uppföras.

 Kores:

 Vi avsätter medel för att inreda delar av Kores lokaler till 
fritidsgårdsverksamhet.

 Summa exploatering:
 Då vi inte avser att sälja och exploatera Norrberget har vi tagit bort de 

intäkter försäljningen förväntas generera.
 Låneskuld:

 Under planperioden ökar vi kommunens lån i högre utsträckning än 
mittsamverkan p.g.a. uteblivna intäkter från Norrberget.

12
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Tabell 1: Driftbudget

Tabell 2: Procentuell förändring.
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Tabell 3: Bruttoredovisad driftbudget.
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Tabell 4: Finansansvaret.
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Tabell 5: Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader. 

Tabell 6: Resultatbudget.

16

638



Tabell 7: Löpande investeringar.
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Tabell 8: Långsiktiga investeringar.
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Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
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Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 331 74 

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

Org nr: 212000-2908 
Plusgiro: 165411-0 

 

 
Deltagare arbetstagarorganisation: 
Berndt le Clercq, LR 
Annika Kjellberg, Vision 
Ann Sunnman, Kommunal 
Karin Taliaferro, Lärarförbundet 
 
Protokoll till MBL §11 
 
Datum: 2019-10-16 
Plats: Via mail 
 
Arbetsgivarens förhandlingsärende Mål & budget 2020-2022 enligt MBL § 11: 
 
Arbetsgivaren informerade arbetstagarparterna kring mål och budget 2020-2022 den 2 
oktober 2019. Facklig part har tagit del av materialet den 3 oktober och ska ha inkommit 
med synpunkter, yrkanden, senast den 16 oktober.  
 
LR har inkommit med ett medskick till politiker vilket bifogas till protokollet. I övrigt finns 
inga yrkanden från facklig part. 
 
Därmed anses ärendet Mål & budget 2020-2022 förhandlat enligt MBL §11 och enighet 
råder. 
 
Förhandlingen är avslutad i enighet. 
 
 
Vaxholm den 16/10 2019 
 
 
Marie Wiklund 
Kommunchef 
 
     
 
 
 
 
 
Berndt le Clercq Thomas Laséen Ann Sunnman 
LR  Vision  Kommunal 
 
 
 
 
Karin Taliaferro 
Lärarförbundet 
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Till Vaxholms politiker ang Mål och budget 2020 

 

Antagligen är vi alla överens om att det inte nog går att betona vikten av att behålla 
och rekrytera legitimerade och behöriga lärare. Därför är jag glad för de goda 
skrivningarna under rubriken ” Staden som arbetsgivare” och jag är väldigt angelägen 
att skrivningarna ger konkreta positiva avtryck i lärarnas vardag. 

I mediabruset kan vi höra om att för få examineras från lärarutbildningarna, att fler 
slutar från läraryrket än vad som fylls på från gruppen av legitimerade lärare som valt 
att försörja sig på andra sätt, att besparingar hotar ute i kommunerna, mm. Det är 
inte saker som känns rekryterande, som tecken på ett attraktivt läraryrke eller som 
bidrag till strategisk kompetensförsörjning. 
 
Jag kan inte utläsa några direkta besparingar Vaxholms Mål och budget för 2020 
men jag är rädd att beloppen som anges i budgeten inte ska räcka till att hantera allt 
det nödvändiga, inklusive att ta konkret ansvar för skrivningarna om staden som 
attraktiv arbetsgivare, om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt en god 
arbetsmiljö och goda löne- och anställningsvillkor i övrigt. Saker som även har 
motsvarigheter i HÖK18-avtalet och arbetet som utgår ur det.  
De antagligen otillräckliga uppräkningarna och de årliga effektiviseringsmålen ger 
urholkningar av förvaltningens och skolors köpkraft och riskerar därmed 
möjligheterna att klara bland annat det som anges under ”Staden som arbetsgivare”. 
 
Jag noterar att de särskilda satsningar som gjorts för lärarlöner tidigare år nu inte 
finns med och att det då är en bidragande risk till att Vaxholm inte kan följa 
skrivningarna i HÖK-avtalet. 

 

 

Vaxholm 2019 10 15 

 

 

Berndt le Clercq, Kommunombud Lärarnas Riksförbund i Vaxholm 
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1 Ansvar och uppdrag 

Kommunstyrelsen har ansvaret att leda och samordna planering och uppföljning av den verksamhet 
som kommunen bedriver. De bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige samt ser 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Det 
betyder att ekonomin följs upp och redovisas samt relateras till verksamheternas kvalitet och 
måluppfyllelse för de mål som fullmäktige fastställt. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och förbund. 

Dessutom leder kommunstyrelsen, samordnar och följer upp nämnder och förvaltningar med hjälp 
av kommunledningskontoret. Funktionerna inom kommunledningskontoret är stödfunktioner till 
stadens kärnverksamheter, dvs skola, förskola, social omsorg och myndighetsbeslut inom bland 
annat stadsbyggnads- och miljöfrågor. I denna roll ansvarar kommunstyrelsen för arbetsgivarfrågor, 
ekonomi och upphandling, miljö- och livsmiljöfrågor, administrativ support till politiska organ och 
förvaltningar, arkivhantering, arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turism, utvecklingen av 
kommunens IT-frågor och centrala informationsverksamhet samt frågor som rör trygghet och 
säkerhet. 

Kommunstyrelsen ansvarar genom sitt planeringsutskott även för planering av användningen av 
mark och vatten, om- och nybyggnation av lokaler för kommunala verksamheter till kostnader som 
överstiger 5 miljoner kronor, försäljningar eller förvärv av fast egendom, exploateringsärenden, 
detalj- och översiktsplaner, trafikförsörjning och infrastruktur. 
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2 Mål och indikatorer 

Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. 

2.1 Kvalitet 

Beskrivning 

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande. 

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2 

Målnivå 
2020 

BM-värde 
18/19 

Invånarna och företagen erbjuds 
god tillgänglighet, bemötande och 
service 

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI) 56  59 59 

Nöjd Inflytande-Index 
(NII) 38  40 44 

Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 60  71 71 

Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, 
andel av maxpoäng (%) 

85%  87% 87% 

Vaxholm har en god stadsmiljö Nöjd Region-Index (NRI) 68  68 65 

Nöjd Region-Index (NRI), 
Bostäder 53  55 54 

Benchmarking (BM-värde) sker med Stockholms län. Det senast tillgängliga värdet anges. 
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2.2 Livsmiljö 

Beskrivning 

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2 

Målnivå 
2020 

BM-värde 
18/19 

Vaxholm är socialt hållbart Nöjd Region-Index (NRI), 
Trygghet 78  75 58 

Grad av god psykisk 
hälsa (åk 9) , index 58  60 57 

Hållbart 
medarbetarengagemang 
(HME)-Totalindex 

81  82 79 

Vaxholm är ekologiskt hållbart Avlopp som får godkänt 
vid inventering, andel 
(%) 

75%  80%  

Insamlat mat- och 
restavfall, kg/person 223  213 213 

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, 
andel (%) 

43,8 %  50 % 46,8 % 

Benchmarking (BM-värde) sker med Stockholms län. Det senast tillgängliga värdet anges. Insamlat mat- och restavfall anges med ett års 
förskjutning. Resultat 2018 avser mätår 2017. 

2.3 Ekonomi 

Beskrivning 

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2 

Målnivå 
2020 

BM-värde 
18/19 

Ekonomin är långsiktigt hållbar Resultatavvikelse i 
procent av budget (%) -7,1% 4,1% 0% 0% 

Benchmarking (BM-värde) sker med Stockholms län. Det senast tillgängliga värdet anges. 
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3 Yttrande 

I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november. 

3.1 Verksamhet 

Kvalitet 

Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med nationella 
styrdokument och invånarnas upplevelse. Invånare och företagare ska känna sig trygga med att alla 
ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt utgående från lagar, föreskrifter och förordningar. Kommunen 
ska också ge god service som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande. 

Flera utvecklingsarbeten pågår inom Vaxholms stad och tillsammans syftar de till att skapa en bra 
vardag och livsmiljö för Vaxholms invånare och företagare. Arbete med att ta fram en ny 
översiktsplan för Vaxholms stad pågår. Tillgänglighet ska öka genom nyttjande av digital teknik. 
Kartläggning och utveckling av processer syftar till att kvalitetssäkra verksamheten och öka kvaliteten 
till nytta för stadens invånare och företagare. Personalen är stadens viktigaste resurs och en fortsatt 
fokus på attraktiv arbetsgivare är viktig för att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen. 

Tillgänglighet, bemötande och varumärke 

Kommunikationsenheten leder tillsammans HR-enheten och ledningsgruppen ett strategiskt arbete 
kring Vaxholms stads varumärke, tillgänglighet och bemötande. Under 2019 gjordes ett viktigt 
avstamp då Vaxholms stads värdeord arbetades fram tillsammans med samtliga arbetsplatser inom 
Vaxholms stad. Värdeorden Samspel, Engagemang och Respekt, utgör basen i den värdegrund som 
nu finns och som är gemensam för hela Vaxholms stad. Värdegrunden lanserades i maj 2019 då 
samtliga medarbetare var inbjudna. 2020 och framåt ligger betoningen på arbete för att hålla 
värdegrunden levande och göra den till en naturlig och daglig kompass för hur alla vi som på olika 
sätt representerar staden samspelar med vår omvärld och med varandra. 

Ett mål för Vaxholms stads kommunikationsenhet är att dagligen serva invånare med aktuella 
nyheter från stadens verksamheter. Huvudkanalen är den externa webbplatsen som förstärks med 
tidningen Viktigt i Vaxholm, direktutskick i brevlådorna, informationssidor i alla tio nummer av det 
lokala bladet Lotsen samt via stadens och verksamheternas sociala kanaler. För att öka 
uppmärksamheten för den externa webbsidans rika informationsflöde, förenkla och korta vägarna till 
ofta efterfrågad information och samtidigt möta behovet av enkla kontaktvägar till kommunens 
verksamheter genomför kommunikationsenheten 2019-2020 ett arbete med webbens startsida, 
genvägar, kontaktuppgifter och mobilnavigeringen. 

"Kontaktcenter light" kommer att utvecklas under 2020 tillsammans med stadens verksamheter. Det 
innebär att receptionen/växeln kommer att kunna avlasta verksamheterna genom att besvara 
allmänna frågor, vilket i sin tur innebär att servicenivån ökar för de som kontaktar staden. E-tjänster 
fortsätter att utvecklas kontinuerligt. 

Fortsatt utveckling utifrån invånares och besökares behov av kommunikation 

Invånare i Vaxholm efterfrågar utökade möjligheter till och forum för dialog med både stadens 
förtroendevalda och tjänstepersoner. Ett arbete med samordning av kommunikation inom Vaxholms 
stad har genomförts och kommunikationsråd har inrättats. Behov finns dock fortsatt av att hitta ännu 
smidigare interna rutiner mellan verksamheterna och kommunikationsenheten i syfte att på daglig 
basis kunna serva invånare med information. Detta arbete som kommer vara i fokus 2020. 
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Samordnad kriskommunikation i länet 

Vaxholms stad medverkar tillsammans med andra kommuner och aktörer i Samverkan 
Stockholmsregionen. Fokus i samverkan är att hantera gemensam regional krissamordning, byta 
information i förebyggande syfte likväl som styrning och ledning vid uppkommen regional händelse. I 
samverkan fyller kommunikatörsnätverket en viktig funktion. Det gemensamma 
kommunikationsarbetet ska leda till samordnad kommunikation från aktörerna vid olika typer av 
störningar, olyckor och kriser i regionen. Målet är korrekt, snabb och samordnad information till 
allmänheten samt att kommunikationen ska ge effekt i hanteringen av en samhällsstörning. Tidigare 
varma somrar med vattenbrist och omfattande bränder har pekat på nödvändigheten av både 
förebyggande och samordnad kommunikation. 

Näringsliv och turism 

Näringslivsenheten arbetar för att vara tillgänglig för företag och medborgare samt att ge en god 
service och verka som en koordinator mellan företagen och kommunens olika tjänstepersoner och 
myndigheter. Ett näringslivsråd med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och 
näringslivsansvarig initierades under 2019 och kommer fortgå med syfte att stötta upp och ge bra 
service till stadens företagare. Med start under 2019 och som en fortsättning under 2020 kommer en 
reviderad näringslivsstrategi arbetas fram vilken kommer att påverka hur kommunens 
näringslivsarbete kommer se ut från 2020 och framåt. 

En förutsättning för en stor del av Vaxholms stads näringsliv är turismen. Inför 2020 är fokus att 
fortsätta arbeta mot en förlängd turistsäsong och hållbar turism. Stockholm Archipelago kommer 
aktivt att arbeta med hösten som en ny besökssäsong, bland annat genom att skapa resepaket i 
Stockholms skärgård och sälja in till utländska reseagenter. Om detta faller väl ut så kommer vi i 
Vaxholm att se en ökning av antal turister i september och oktober från 2021 och framåt. 

Kvalitetssäkring och utveckling av processer 

Arbete med att kvalitetssäkra och utveckla verksamhetens processer är ett pågående arbete inom 
olika enheter i Vaxholms stad. Att utgå från verksamhetens processer skapar överblick och 
helhetsperspektiv med fokus på mottagaren/invånaren. Det ökar förutsättningarna för likvärdighet 
och rättssäkerhet samt ger stöd för att utveckla och genomföra förbättring i det dagliga arbetet, 
vilket är en förutsättning för att förbättra verksamhetens resultat. Under 2019 har ett flertal både 
lednings-, stöd och kärnprocesser kartlagts och publicerats på stadens intranät. Under det 
kommande året kommer fortsatt fokus vara att utveckla metod och arbetssätt samt sätta fokus på 
kvalitetssäkring och utveckling av utvalda och prioriterade processer. 

Kommunledningskontoret arbetar också med ett anknytande projekt för att införa processbaserade 
dokumenthanteringsplaner, vilket är ett steg mot att införa e-arkiv. Detta innebär att 
klassificeringsstrukturen i nämndernas dokumenthanteringsplaner ska utgå från verksamhetens 
processer, vilket ska öka förståelsen och sambanden mellan aktiviteterna och de handlingar som 
uppstår. Den nya strukturen innebär att informationshanteringen blir tydligare och effektivare med 
målet är att det ska bli enklare att både skapa och hitta information i det dagliga arbetet. I projektets 
första fas har kommunstyrelsens processer och handlingstyper kartlagts. I projektets andra fas som 
påbörjades innan sommaren kartläggs nu övriga nämnders processer och handlingstyper. Samtliga 
nämnder beräknas vara kartlagda under 2020. 

Kompetensförsörjning 

En förutsättning för att kunna tillgodose kommunens kompetensförsörjningsbehov är att vi uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare. Detta betyder framför allt att vi kan erbjuda stimulerande och 
utvecklande arbetsuppgifter, en verksamhet med tydliga mål, tydliga ledare och god kvalitet. Andra 
viktiga faktorer är delaktighet och inflytande över det egna arbetet, verksamhetens utveckling; en 
god arbetsmiljö och goda löne- och anställningsvillkor i övrigt. En av våra viktigaste uppgifter utifrån 
kompetensförsörjnings-synpunkt är att skapa goda förutsättningar och arbetsvillkor för våra redan 
anställda medarbetare. Att lyckas med detta blir avgörande för möjligheten att rekrytera nya 
medarbetare. 

649



Kommunstyrelsen, Yttrande till mål och budget 2020 8(11) 

Fokusområden inom kompetensförsörjning är: attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser, 
ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat samt engagerade medarbetare med rätt 
kompetens. 

Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser  

Som ett led att stärka och förtydliga arbetsgivarvarumärket har ett arbete med att ta fram en 
värdegrund för Vaxholms Stad pågått under 2019. Arbetet fortsätter med att implementera 
värdegrunden i organisationen under 2020. Ett utvecklingsarbete med att integrera värdegrunden i 
stadens arbetsgivarpresentation på vår extern/ intern webb pågår. 

En god organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetarens förutsättningar att fullgöra sitt 
uppdrag och främjar god hälsa. Tydliga förväntningar, tillräcklig kompetens och upplevelse av egen 
möjlighet att påverka skapar balansen för individen som främjar god hälsa. Staden fortsätter detta 
viktiga arbete genom bättre analys av personalomsättning och sjukfrånvaro, samt följa arbetet med 
årliga enkäter och medarbetarundersökningar. 

Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat  

Att vara ledare i Vaxholms kommun innebär att leda engagerade, välutbildade och kompetenta 
medarbetare i verksamheter som har stor betydelse för många människors vardag. För att behålla 
redan anställda chefer och samtidigt attrahera nya, behöver vi kontinuerligt följa upp och utveckla 
våra organisatoriska förutsättningar och villkor för chefer, så att stimulerande, rimliga och tydliga 
ledningsuppdrag tillförsäkras. Arbetet med att ta fram en ledarskapsidé för Vaxholms stad pågår och 
kommer att implementeras under 2020. 

En annan viktig uppgift är att identifiera medarbetare med rätt kompetens och drivkraft samt 
underlätta för dem att växa in i chefsrollen. Vaxholms stad samarbete med Ledarskapsakademin är 
viktigt då vi får möjlighet att utveckla nya ledare på ett strukturerat sätt. 

Engagerade medarbetare med rätt kompetens  

Medarbetare i verksamheterna är de viktigaste aktörerna för att klara Vaxholms stads 
kompetensförsörjning. Det är på någon av kommunens arbetsplatser som nya medarbetare får sitt 
första intryck av Vaxholm stad och medarbetarna är de bästa ambassadörerna för sitt yrke och för 
Vaxholm stad som arbetsgivare. Det är viktigt att föra en ständig dialog om mål och planer så att 
varje medarbetare förstår sin egen roll och betydelse för helheten. 

Under 2020 startar vi upp arbetet med att förtydliga medarbetarskapet i första hand genom att 
arbete med värdegrunden som bas samt kontinuerligt förbättra våra processer och rutiner. 

Bostads- och lokalprojekt 

Planering av stadsmiljön ska bidra till en god livsmiljö för stadens invånare. Trygghet, service, 
kollektivtrafiknära, hållbart, tillgång till grön- och blåytor är viktiga kvalitetsbegrepp. En kommande 
utmaning är ett växande behov av platser på boende för äldre, så kallade särskilda boenden, samt 
långsiktigt hållbara lokaler för förskolor och skolor. Nya bostäder ger kommuninvånarna möjlighet, 
såväl unga som äldre, att bo kvar i kommunen. Staden arbetar kontinuerligt med att, inte minst i 
avtal, säkerställa en god kvalitet i framtagandet av nya gator och gång- och cykelvägar, bostäder och 
kommunala servicefunktioner såsom förskolor, skolor och särskilda boenden. Därtill arbetar staden 
aktivt vidare med att förbättra nuvarande återvinningscentral. I planerade projekt är dokumentet: 
"Riktlinjer för ett hållbart byggande" vägledande. 

En god stadsmiljö avser också hur trygg invånarna upplever att staden är. Förvaltningen arbetar med 
trygghetsfrågor avseende till exempel tillgång till gång- och cykelvägar och trygga trafiksituationer för 
oskyddade trafikanter. Ett konkret exempel är detaljplanen för Resarö mitt och arbete för att få en 
cirkulationsplats vid Engarn med sammanhängande trafiksäkerhetsåtgärder som Trafikverket 
ansvarar för och som förvaltningen deltar i. Ett annat exempel är trafiksäkerhetshöjande åtgärder på 
Rindövägen för att bland annat ge skolbarnen en tryggare väg till skolan. 

Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. 
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Förvaltningen ha ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan och under våren och hösten 2019 har 
det arbetats intensivt med medborgardialog, bland annat genom webbenkät, dialogmötet "open-
spacemöte", och cykelturné på kommunens öar. I enlighet med barnkonventionen kommer 
stadsbyggnadsförvaltningen också fokusera på att barnens rättigheter till yttrandefrihet och rätt att 
uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Livsmiljö 

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

Inom målområdet livsmiljö som innefattar både social och ekologisk hållbarhet ligger fokus inför 
2020-2021 att arbeta fram en gemensam hållbarhetsstrategi. Denna skall ligga till grund för 
kommunens nya översiktsplan Vaxholm 2040. 

Hållbarhetsstrategin skall bland annat grunda sig på FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges miljö- och 
folkhälsomål samt stadens och medborgarnas lokala fokus och prioriteringar. 

Vaxholm stad är en del av det nationella projektet Glokala Sverige under 2019-2020 vars syfte är att 
sprida information och kommunicera de sjutton globala hållbarhetsmålen. Vaxholms stads arbete 
med att integrera hållbarhetsarbetet och flertalet av de globala målen i all ordinarie verksamhet 
fortgår. 

Social hållbarhet 

Vaxholm skall utvecklas hållbart. Agenda 2030, Sveriges folkhälsopolitik, den regionala 
utvecklingsplanen RUFS, de nationella programmen inom brottsförebyggande- och 
föräldrastödsarbete, våra nationella strategier mot mäns våld mot kvinnor och ANDT (alkohol, 
narkotika, dopning och tobak), samt Barnkonventionen är styrdokument som stödjer Vaxholm stads 
arbete inom social hållbarhet. 

Några av Vaxholms stads fortsatta fokus 2020 inom social hållbarhet är ett hälsofrämjande 
medarbetarskap, att erbjuda barn och unga goda tidiga levnadsvillkor, verka för psykisk hälsa, arbeta 
drogförebyggande och stötta föräldrar i sitt föräldraskap. Fortsatt nära samverkan med polisen för 
att bevara den höga grad av trygghet som finns i staden är även ett högt prioriterat arbete. 

Nationellt ser vi att frågor som segregationen och skillnaderna i hälsa blir allt viktigare. Andra 
områden är jämställdhet och att vi får en allt växande äldre befolkning, vilket medför andra krav på 
samhället. Ett regionalt uppdrag att samordna stödet för folkhälsoarbetet ute i kommunerna har 
tilldelats länsstyrelsen under 2019-2020. 

Ekologisk hållbarhet 

För att klara av klimatförändringar och miljöeffekters påverkan på samhället inom flera sektorer 
krävs en hållbar tillväxt där Vaxholm är en del av Stockholmsregionen. Några av Vaxholms stads 
utmaningar inom ekologisk hållbarhet är utsläpp av växthusgaser och övergödning av kväve och 
fosfor i Östersjöns vattenförekomster. Till följd av detta behöver Vaxholms stad arbeta med 
förebyggande klimatåtgärder, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, rening av mark- och vatten 
samt klimatanpassning. De globala målen, den regionala utvecklingsplanen: RUFS samt de 
prioriterade regionala miljömålen som god bebyggd miljö, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, ett 
rikt djur- och växtliv samt giftfri miljö är styrdokument som stödjer Vaxholms stads arbete inom 
ekologisk hållbarhet. 

Inför 2020-2021 kommer Vaxholms stad bland annat fortsätta arbetet kring vattenfrågor 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är vägledande. MKN för vatten är ett styrinstrument inom 
vattenförvaltningen, som beskriver den lägsta kvaliteten en vattenförekomst ska uppnå vid en viss 
tidpunkt. Det har fastställts kvalitetskrav för större sjöar, vattendrag och kustvatten där kommunen 
ska genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå dessa. Målet är att alla vattenförekomster ska 
uppnå god ekologisk och kemisk status. En stor del av Vaxholms vattenförekomster har måttlig 
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ekologisk status. 

En annan utmaning i Vaxholm är att minska biltrafiken och ge företräde för cykel-, gång- och 
kollektivtrafik samt att minska utsläpp av växthusgaser genom transporter, avfallsminskning och 
förändrad konsumtion via inköp och upphandling. Till 2020 ska utsläppen minska med 19 procent 
enligt den regionala klimat- och energistrategin och arbetet kommer att fortgå. 

I samarbete med säkerhetschef, Roslagsvatten och vårt miljökontor (SRMH) kommer 
klimatanpassningsåtgärder med dagvattenfrågor att aktualiseras samt att dricksvattenförsörjningen 
lyftas fram. 

Anskaffning av varor och tjänster  

Förutsättningen för att klara av stadens kvalitets- och hållbarhetsmål är att vid inköp av varor och 
tjänster ta hänsyn till hela livscykeln. Stadens långsiktiga investeringar ska därför föregås av en 
livscykelanalys där olika effekter på miljö, hälsa och ekonomi ska ligga till grund för beslut. Kortsiktiga 
vinster på bekostnad av långsiktiga förluster på miljö, hållbarhet och ekonomi ska undvikas. 

En annan aktivitet som är viktigt är uppföljning och justering av våra anskaffningsbeslut. Staden ska 
följa upp viktiga investeringar och anskaffningar inte bara genom ekonomiska nyckeltal utan även 
genom känslan, hälsan och trivseln hos så väl personalen som invånare. 

3.2 Driftbudget 

Driftbudget 
(mnkr) Prognos 2019 Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kommunstyrelsen -76,8 -75,8 -78,6 -77,2 -79,0 

Driftbudgeten i ovanstående tabell är densamma som presenterades i ramärendet. I budgeten för 
2020 ingår förutom en generell pris- och lönekompensation även budget för ökade kostnader för 
flera ledamöter, projekteringsverktyg och utrangeringskostnad för lillstugans förskola. Förändringar i 
prioriteringar kan innebära en annorlunda fördelning av driftbudgeten. 

3.3 Investeringar 

Löpande 
investeringar (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kommunstyrelsen     

Inventarier -0,2    

IT - löpande -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Digital utveckling/ E-
tjänsteplattform -0,7    

Miljöbil -0,4    

Gym -1,0    

GC-vägar -2,0 -6,0 -6,0 -6,0 

Rådhuset -5,0 -5,0   

Kommunhuset -0,2    

Lekplatsinsats  -1,0   

Övrigt -5,4 -2,1 -8,4 -8,4 

Summa -16,7 -16,1 -16,4 -16,4 

Driftbudgeten i ovanstående tabell är densamma som presenterades i ramärendet. Förändringar i 
prioriteringar kan innebära en annorlunda fördelning av driftbudgeten. 
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3.4 Taxor och avgifter 

Inga taxeförändringar.  
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Nyckeltal 2020 Kommunstyrelsen

2016 2017 2018
Personal
 Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) Vaxholm 73 71 69

Sthlm län 79 80 81

 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex Vaxholm 83 82 81
Sthlm län 79 79 79

Bemötande, tillgänglighet, delaktighet
 Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) Vaxholm 76

Sthlm län 85

 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt 
svar på en enkel fråga, (%)

Vaxholm 37

Sthlm län 46

 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) Vaxholm 88,6 88,6 90,7
Sthlm län 82,7 82,7 83,4

Svenskt näringslivsranking, enkät Vaxholm 156 164 181
Sthlm län 79 83 91

Social hållbarhet
Anmälda våldsbrott antal/1000 inv Vaxholm 4,2 4 3,1

Sthlm län 9,9 9,8 9,5

 Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv Vaxholm 30 28,7 25
Sthlm län 45 43,4 39,9

Kommunmottagna i flyktingmottagandet  med uppehållstillstånd, 
antal/1000 inv. Vaxholm 3,9 4,4 3,1

Sthlm län 5 5,5 4,2

 Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef. Vaxholm 1 1,3 1,1
Sthlm län 2,6 2,7 2,7

 Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) Vaxholm 29,5 30,6 34,5
Sthlm län 28,3 29,3 30,7

 Kvinnor bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%) Vaxholm 54,1 54,1
Sthlm län 44,1 44,1

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, flickor Vaxholm 50 50
Sthlm län 50 50

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, pojkar Vaxholm 65 66
Sthlm län 65 64

Nöjd Region-Index Trygghet, kvinnor Vaxholm 72 73 75
Riket 55 54 55

Nöjd Region-Index Trygghet, män Vaxholm 78 80 81
Riket 61 60 61

Ekologisk hållbarhet
Insamlat matavfall (från Roslagsvatten) Vaxholm 31 30

Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi Vaxholm 0 5 9
Sthlm län

Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2-ekv/inv Vaxholm 1,84
Sthlm län 2,47

Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet Vaxholm 45 56 51
Sthlm län

Kommunstyrelsen (KS) följer nedastående nyckeltal inom områden som ligger inom KS ansvarsområden. 
Nyckeltalen ligger utanför målstyrningen och har därför inte målvärde.
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1. Kommungemensamma avgifter 

 
1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar 
 

Momsfritt om inte annat anges. 
 
Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande 
av allmän handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även 
kostnad för utlämnanden för digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av 
allmän handling i digitalt format. 
 
Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas 
ut för postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut 
motsvarande den för kopior. 
 

Fotokopia A4  
Svart/vit sida 1 – 9 Gratis 
Svart/vit Sida 10 50 kr 
Svart/vit Sida 11 och därutöver 2 kr per sida 
Färg 5 kr per sida 
Fotokopia A3  
Svart/vit Som A4 x 2 
Färg Som A4 färg x 2 
Fotokopia A2  
Svart/vit, första kopian 30 kr per sida 
Svart/vit, följande sidor 15 kr per sida 
Färg 45 kr per sida 
Fotokopia A1  
Svart/vit, första kopian 50 kr per sida 
Svart/vit, följande sidor 24 kr per sida 
Färg 70 kr per sida 
Fotokopia A0  
Svart/vit 70 kr per sida 
Färg 100 kr per sida 
Digitala handlingar (t.ex. konvertering, 

sammanställning och bifogande av filer 

till e-post) 

 

Upp till en kvart Ingen avgift 
Per påbörjad kvart därefter 125 kr 
Kopia av videobandsupptagning 600 kr per band 
Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr per band 
Utskrift av upptagning för ADB 

Sida 1 – 9 
Sida 10 
Sida 11 och därutöver 

 
Gratis 
50 kr 

2 kr per sida 
Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt kopia av allmän handling 

Sida 1 – 25 
Sida 26 och därutöver 

  
50 kr 

2 kr per kopia 
Överföring av digital upptagning 

till DVD eller annan optisk skiva 

125 kr per påbörjad  
fjärdedels arbetstimme 

Överföring av fotografisk bild till 

DVD eller annan optisk skiva 

20 kr per bild 
 

Vid utlämnande på optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för skivan. 
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1.2 Taxa för resa med linfärja mellan Vaxön och Vaxholmen         
 
Typ av resa Pris 

Barn till och med 12 år 0 kr 
Ungdom och vuxen 50 kr 
Pensionär 30 kr 
Säsongskort 1500 kr 
Månadskort 350 kr 
Gruppresa* 40 kr/person        *Grupper om minst 10 

deltagare 
Skolklass* 500 kr                   *Inklusive lärare       
Fyrhjuling med eller utan gods 100 kr 
Varuvagn 100 kr 
Abonnerad tur, extra tur 2000 kr 

Alla priser avser resa tur och retur och inkluderar 6 % moms 
 
Utöver ovanstående avgifter har kommunstyrelsen rätt att besluta om avgift och övriga resevillkor för enskilt fall eller 

enskilt tillfälle i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11 § 19. 
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2. Kommunstyrelsen 
 

2.1 Avgifter för planbesked 

 
I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, änd-
ras eller upphävs kan denne ansöka om ett planbesked (se plan- och bygglagen 2010:900). I 
planbeskedet ska kommunen redovisa sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planlägg-
ningsarbete. Avgift tas även ut vid avslag. 
 
Avgifter 

 
Klass Komplexitet Avgift 

1 Mycket enkelt 10 000 kr 
2 Enkelt 20 000 kr 
3 Normalt 30 000 kr 
4 Komplext 50 000 kr 
5 Mycket komplext 70 000 kr 
6 Återkallande av ansökan inom  

tid angiven i bekräftelsebrev 
1 500 kr 

 
 
Planbesked – ärendekategorier 

Om ett ärende inte kan inordnas i någon av klasserna får kommunstyrelsens planeringsutskott 
bedöma vilken klass ärendet hör till. 
 
Med mycket enkelt ärende avses projekt som uppfyller någon eller några av följande krite-
rier: 
* mindre projekt av enklare karaktär  
* projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 
samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som 
inte ligger inom strandskyddat område 
* eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standard förfarande 
* avslag med hänvisning till pågående genomförandetid eller annat enkelt skäl. 
 
Med enkelt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 
* projekt av enklare karaktär 
 * projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 
samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som 
inte ligger inom strandskyddat område 
* Eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standard förfarande 
 
Med normalt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 
* projekt av normal karaktär  
* projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av 
samma karaktär, där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning 
* eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standard förfarande utan program 
 
Med komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte ut-
gör en mycket komplex åtgärd: 
* större projekt av komplex karaktär: bostadsprojekt med ca 15-70 bostäder eller större verk-
samhetsprojekt 
* ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 
* eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökat planförfa-
rande 
 
Med mycket komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 
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* projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller verksamhetspro-
jekt omfattande mer än 2500 kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 10 000 
kvm markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående 
* ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan 
* eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och utökat planförfarande 
 
Avgiftens erläggande 

Avgift för planbesked ska erläggas i förskott.  
 
Oförutsedda kostnader 

För arbetsmoment som inte kan förutses kan avgift komma att tas ut separat via timdebite-
ring. 
 
Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
från förfallodagen till dess betalning sker. 
 
 
2.2 Tidsersättning för planarbete 

 
I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom lö-
nekostnader och löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kost-
nader. Dessa omfattar lokaler, central administration, utrustning, resor, telefon m.m. 
 
 
 Timkostnad exkl. moms (kr) 

Tidsersättning 1 400 
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Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

 

Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Vaxholmsvatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om ny anläggningstaxa enligt bifogat förslag. Beslutet togs av Vaxholmsvatten ABs styrelse den 
11 juni 2019. 

VA-taxans anläggningsavgift behöver höjas eftersom avgiften inte når full kostnadstäckning. Skälet till 
att avgiften inte når full kostnadstäckning är dels färre/mindre exploateringar än tidigare besked och 
att dessa exploateringar inte kompenserar för dyra VA-utbyggnader i omvandlingsområden såsom 
Skarpö, dels nödvändiga investeringar som inte genererar intäkter. Avgiften når inte full 
kostnadstäckning med föreslagen höjning men är ett steg i rätt riktning. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Christian Wiklund 

VD Roslagsvatten AB och Vaxholmsvatten AB 

 

 
 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Vaxholmsvatten AB med förslag till ny VA-taxa  
Bilaga 2. Protokoll Vaxholmsvatten 2019-06-11 
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Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i 
Vaxholms kommun   
Förslag till beslut 

Vaxholmsvatten AB styrelse hemställer om 

att kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av 
anläggningstaxan med 5 %  

att  kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 
 1 januari 2020 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut 

att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Vaxholmsvatten 
AB styrelse. 

 

Sammanfattning 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. 
VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger för att 
bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans 
anläggningsavgift justeras. Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar 
för att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen.  

Vaxholmsvatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-
utbyggnad som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas 
underskottet av brukningstaxan. Kostnadstäckningen beräknas till 87,7% före en höjning av taxan 
och 89,3 % med en höjning av anläggningstaxan med 5 % för 2020. Det bedöms inte realistiskt att 
nå full kostnadstäckning i nuläget, höjningen är dock ett led i riktning mot målsättningen.  

VA-taxan behöver även justeras med vissa mindre redaktionella ändringar.  
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Bakgrund 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. 
Som VA-huvudman är Vaxholmsvatten skyldig att se över VA- taxan så att den speglar de utgifter 
som föreligger både för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för att på 
ett säkert sätt sköta och underhålla den. 

VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av den 
allmänna VA-anläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att avgiften inte 
får vara större än vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna 
den allmänna VA-anläggningen.  

För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras enligt följande.    

Anläggningsavgift (5–11 §§) 

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin 
fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna för 
utbyggnaden av reningsverk, vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till 
tomtgräns.  

VA-taxan ska vara skäligt och rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger 
då en fastighet ansluts till den befintliga VA-anläggningen. Därför är anläggningsavgiften indelad i 
olika parametrar; servisavgift, lägenhetsavgift, del i huvudanläggningsavgift och tomtyteavgift där 
vissa parametrar är kostnadsrelaterade och vissa är nyttorelaterade. Tomtyteavgiften ska spegla 
den kostnad som finns att bygga ut ledningsnätet i ett område. Ju större tomter som finns i ett 
område desto längre ledningssträcka behöver läggas ner vilket i sin tur innebär större 
utbyggnadskostnader. Eftersom VA oftast byggs ”inifrån och ut” i en kommun och så även i 
Vaxholm, innebär det i regel att ju längre bort från tätorten desto dyrare utbyggnad. Detta beror 
bl.a. på sämre framkomlighet, sämre geologiska förutsättningar och glesare bebyggelse. Kostnaden 
för VA-utbyggnaden styrs också av fler faktorer såsom tillgång på entreprenörer och omfattningen 
av mer bostadstäta exploateringar som ur ett VA-perspektiv ofta är mer kostnadseffektiva. För 
fastighetsägaren varierar avgiftens storlek även beroende på om en, två eller tre nyttigheter såsom 
dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten ansluts.  

Vaxholmsvatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-
utbyggnad som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas 
underskottet av brukningstaxan, vilket är fullt förenligt med vattentjänstlagen. 

Ny föreslagen avgift 

Kostnadstäckningen (intäkter/kostnader)  för VA-taxans anläggningstaxa är beräknad på samtliga 
projekt som byggs under en kommande period av 3–5 år, portföljen, och dessa projekts totala 
kostnader. Kostnadstäckningen beräknas till 87,7%1 före en höjning av taxan. Med en höjning av 

 
1 Presenterades som 90 % på Vaxholmsvattens styrelse men efter justeringar av kommunens 
exploateringsplaner (del av Vaxön 1:26 och Rindö hamn etapp 2 beräknas inte ske under perioden) 
är täckningsgraden justerad till 87,7 %. 
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anläggningstaxan med 5 % för 2020 nås en kostnadstäckningsgrad på 89,3 % för de projekt som 
beräknas anslutas under 2020–2022. Med höjningen når anläggningsavgiften inte full 
kostnadstäckning men det bedöms inte realistiskt att nå full kostnadstäckning i nuläget eftersom en 
sådan höjning huvudsakligen kommer att belasta ett fåtal anslutande fastigheter på i första hand 
Skarpö. Höjningen ses dock som ett led i riktning mot målsättningen.  

Skälet till den försämrade kostnadstäckningen beror dels på färre och mindre exploateringar som 
kompenserar för höga kostnader i s.k. omvandlingsområden som Skarpö och Storäng, dels på 
nödvändiga investeringar som inte genererar intäkter i någon större grad (dagvattenhantering 
Soldatgatan och sjöledning Blynäs-Engarn). Ytterligare en faktor är den ej antagna detaljplanen för 
Storäng som beräknades generera anläggningsintäkter från föreslagna styckningar. Just dessa 
intäkter kan dock komma i ett senare skede om detaljplanen vinner laga kraft. 

I bilaga 1 presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.   

Övriga justeringar 

VA-taxan behöver justeras med redaktionella ändringar, se gula markeringar i bilaga 2: 

- Datum för antagande 
- Uppdaterad hänvisning till standard, § 5.4 
- Korrigering av felaktigt angiven enhet under § 12.1.c 
- Datum för ikraftträdande 

 

Terees von Stedingk 
Kommunansvarig Vaxholm 

 

 

 

 
Bilagor 

Bilaga 1. Påverkan på taxan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa 
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Bilaga 1. Hur taxan påverkar abonnenterna  
Anläggningstaxa 

Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spillvatten och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus A*: 800 m2 287 250 301 580 5,0% 

Småhus: 1200 m2 317 050 332 870 5,0% 

Småhus: 2000 m2 376 650 395 450 5,0% 

Småhus: 3000 m2 451 150 473 675 5,0% 

Småhus: 4000 m2 451 150 473 675 5,0% 
*Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2 och en vattenförbrukning om 150 m3/år och används bland 
annat i jämförelsesyfte. 

Många fastigheter i omvandlingsområden har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar 
omhändertagandet av dagvatten lokalt. Småhus som ansluter enbart vatten och spillvatten får 
följande höjning inkl. moms: 

Tabell 2: Småhus som ansluter sig enbart till vatten och spillvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus A: 800 m2 234 840 246 557 5,0% 

Småhus: 1200 m2 258 680 271 589 5,0% 

Småhus: 2000 m2 306 360 321 653 5,0% 

Småhus: 3000 m2 365 960 384 233 5,0% 

Småhus: 4000 m2 365 960 384 233 5,0% 

För storhus t ex hyreshus och bostadsrättsfastigheter innebär höjningen för fastigheter som 
ansluter alla nyttigheter (vatten, spillvatten och dagvatten) följande inkl. moms: 

Tabell 3: Storhus som ansluter vatten, spillvatten och dagvatten 
FASTIGHETSSTORLEK NUVARANDE TAXA FÖRSLAG ÄNDRING 

Typhus B**: 15 lgh 
800 m2 1 107 651 1 162 580 5,0% 

Storhus: 20 lgh  
2000 m2 1 490 051 1 563 950 5,0% 

Storhus: 15 lgh 
5000 m2 1 420 551 1 491 125 5,0% 

**Typhus B är ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000 
m3/år och två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/h.   
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Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa 
 

 

Utsnitt ur 

VA-TAXA FÖR  
 

VAXHOLMSVATTEN AB:S 
 

ALLMÄNNA VATTEN- OCH  
 

AVLOPPSANLÄGGNINGAR  
 

I VAXHOLMS STAD 
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ROSLAGSVATTEN AB genom VAXHOLMSVATTEN AB  

TAXA 

för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning 
 
Antagen av kommunfullmäktige i Vaxholms stad vid sammanträde den justeras efter 
kommunfullmäktiges beslut. 

Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Roslagsvatten AB nedan kallad va-
verket. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11) 

I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt. 

§ 5 

5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

 
a) en avgift avseende framdragning av 
 varje uppsättning servisledningar till 
 förbindelsepunkter för V, S och Df om (100 800 kr)   105 850 kr 
b) en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar om (68 250 kr)       71 650 kr 
c) en avgift per m2 tomtyta om (74,5 kr)                   78 kr 
d) en avgift per lägenhet om (58 600 kr)       61 500 kr 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.4 Lägenhetsantalet för bostadsfastigheter bestäms i första hand efter de ritningar enligt vilka 
bygglov beviljats, i andra hand efter annan ritning eller uppmätning som va-verket godkänner. 
 
För övriga fastigheter beräknas antal lägenheter enligt nedan: 
 
Varje påbörjat 150-tal m2 BTA räknas som en lägenhet (BTA enligt svensk standard SS 02 10 52). 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
§ 12 
 
12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 
 
[…] 
c) en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift) 
 .1 1- och 2-bostadshus, fast schablon  670 kr 
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 .2 0- 10 000 m2  1,37 kr/m2  
 .3 10 000- 50 000 m2  0,90 kr/m2  
 .4 50 000 m2 -   0,42 kr/m2 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAXANS INFÖRANDE 
 
§ 20 
 
Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De brukningsavgifter enligt § 12.1, 12.3 samt 13, som är 
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd 
som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans 
ikraftträdande (se § 18 beträffande mätning och beräkning 
av förbrukning). 
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1. Kommungemensamma avgifter 

1.1 Kopiering och utskrift av allmänna handlingar 
Momsfritt om inte annat anges. 

Vaxholms stad tar enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen ut avgift enligt nedan för utlämnande av allmän 
handling i form av kopia eller avskrift. Den nedan stående taxan innehåller även kostnad för utlämnanden för 
digitala handlingar. Detta innebär dock inte en rätt att ta del av allmän handling i digitalt format. 

Vid expediering per post tas portoavgift ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Avgift tas ut för 
postförskott, för bud eller liknande förmedling. Vid expediering via telefax tas avgift ut motsvarande den för 
kopior. 

Fotokopia A4  
Svart/vit sida 1 – 9 Gratis 
Svart/vit Sida 10 50 kr 
Svart/vit Sida 11 och därutöver 2 kr per sida 
Färg 5 kr per sida 
Fotokopia A3  
Svart/vit Som A4 x 2 
Färg Som A4 färg x 2 
Fotokopia A2  
Svart/vit, första kopian 30 kr per sida 
Svart/vit, följande sidor 15 kr per sida 
Färg 45 kr per sida 
Fotokopia A1  
Svart/vit, första kopian 50 kr per sida 
Svart/vit, följande sidor 24 kr per sida 
Färg 70 kr per sida 
Fotokopia A0  
Svart/vit 70 kr per sida 
Färg 100 kr per sida 
Digitala handlingar (t.ex. konvertering, 

sammanställning och bifogande av filer 

till e-post) 

 

Upp till en kvart Ingen avgift 
Per påbörjad kvart därefter 125 kr 
Kopia av videobandsupptagning 600 kr per band 
Kopia av ljudbandsupptagning 120 kr per band 
Utskrift av upptagning för ADB 

Sida 1 – 9 
Sida 10 
Sida 11 och därutöver 

 
Gratis 
50 kr 

2 kr per sida 
Avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Utskrift av ljudbandsupptagning 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt avskrift av allmän handling 125 kr per påbörjad  

fjärdedels arbetstimme 
Bestyrkt kopia av allmän handling 

Sida 1 – 25 
Sida 26 och därutöver 

  
50 kr 

2 kr per kopia 
Överföring av digital upptagning 

till DVD eller annan optisk skiva 

125 kr per påbörjad  
fjärdedels arbetstimme 

Överföring av fotografisk bild till 

DVD eller annan optisk skiva 

20 kr per bild 
 

Vid utlämnande på optisk skiva tillkommer en avgift motsvarande kostnaden för skivan. 
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1.2 Taxa för resa med linfärjan mellan Vaxön och Vaxholmen 

 
Typ av resa Pris 

Barn till och med 12 år 0 kr 
Ungdom och vuxen 50 kr 
Pensionär 30 kr 
Säsongskort 1500 kr 
Månadskort 350 kr 
Gruppresa* 40 kr/person        *Grupper om minst 10 

deltagare 
Skolklass* 500 kr                   *Inklusive lärare       
Fyrhjuling med eller utan gods 100 kr 
Varuvagn 100 kr 
Abonnerad tur, extra tur 2000 kr 

Alla priser avser resa tur och retur och inkluderar 6 % moms 

Utöver ovanstående avgifter har kommunstyrelsen rätt att besluta om avgift och övriga resevillkor för enskilt 
fall eller enskilt tillfälle i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2016-04-11 § 19. 
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2. Kommunstyrelsen 

2.1 Avgifter för planbesked 
I de fall någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller upphävs 
kan denne ansöka om ett planbesked (se plan- och bygglagen 2010:900). I planbeskedet ska kommunen 
redovisa sin avsikt i fråga om att påbörja ett sådant planläggningsarbete. Avgift tas även ut vid avslag. 

 
Avgifter 

 
Klass Komplexitet Avgift 

1 Mycket enkelt 10 000 kr 
2 Enkelt 20 000 kr 
3 Normalt 30 000 kr 
4 Komplext 50 000 kr 
5 Mycket komplext 70 000 kr 
6 Återkallande av ansökan inom  

tid angiven i bekräftelsebrev 
1 500 kr 

 
 
Planbesked – ärendekategorier 

Om ett ärende inte kan inordnas i någon av klasserna får kommunstyrelsens planeringsutskott bedöma vilken 
klass ärendet hör till. 

Med mycket enkelt ärende avses projekt som uppfyller någon eller några av följande kriterier: 

- mindre projekt av enklare karaktär  
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, 

där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom 
strandskyddat område 

- eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med standardförfarande 
- avslag med hänvisning till pågående genomförandetid eller annat enkelt skäl. 

 
Med enkelt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- projekt av enklare karaktär 
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, 

där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning och som inte ligger inom 
strandskyddat område 

- Eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande 

Med normalt ärende avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier: 

- projekt av normal karaktär  
- projekt som ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär, 

där det är möjligt med kommunal vatten- och avloppsanslutning 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med standardförfarande utan program 

Med komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier och som inte utgör en mycket 
komplex åtgärd: 

- större projekt av komplex karaktär: bostadsprojekt med ca 15-70 bostäder eller större 
verksamhetsprojekt 

- ärenden som inte kan antas innebära en betydande miljöpåverkan 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och/eller utökat planförfarande 
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Med mycket komplext ärende avses projekt som uppfyller något av följande kriterier: 

- projekt av större omfattning: bostadsprojekt med mer än 70 bostäder eller verksamhetsprojekt 
omfattande mer än 2500 kvm bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 10 000 kvm markarea 
eller ändrad markanvändning till något av ovanstående 

- ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan 
- eventuellt planarbete bedöms behöva genomföras med program och utökat planförfarande 

Avgiftens erläggande 

Avgift för planbesked ska erläggas i förskott.  

Oförutsedda kostnader 

För arbetsmoment som inte kan förutses kan avgift komma att tas ut separat via timdebitering. 

Dröjsmålsränta 

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i faktura utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen 
till dess betalning sker. 

2.2 Tidsersättning för planarbete 
I debiterbar tid ingår inte restid. I underlaget för beräkning av timkostnader ingår, förutom lönekostnader och 
löneomkostnader (arbetsgivaravgifter och pensionstillägg) även övriga kostnader. Dessa omfattar lokaler, 
central administration, utrustning, resor, telefon m.m. 

 Timkostnad exkl. moms  

Tidsersättning 1 400 kr 
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3. Barn- och utbildningsnämnden 

3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) 
Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. 

Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och dess 
konstruktion styrs av ”förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom 
förskolan och fritidshemmet”. Det innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och 
med juli 2015 ändrades maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas av regeringen. Skolverket anger de 
nya högsta avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med januari nästkommande år. 

Allmän förskola  

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och pedagogisk omsorg avgiftsfri för de som 
endast deltar 15 timmar per vecka under läsåret. Avgiftsreducering för allmän förskola sker med 30 procent 
från och med augusti månad det år barnet fyller 3 år om platsbehovet överstiger 15 timmar per vecka. 

 
Taxekategori Avgift per månad 

Förvärvsarbete/studier/asylsökande   
Barn upp till 3 år  

Enligt index  
 

Förvärvsarbete/studier/asylsökande  
Barn 3 – 5 år 

Enligt index  
 

Föräldraledig/arbetssökande  
15 tim/vecka inkl. lov  
eller 25 tim/vecka exkl. lov  
Barn upp till 3 år 

Enligt index  
 

Föräldraledig/arbetssökande  
15 tim/vecka 
Barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid 
lov 

Föräldraledig/arbetssökande  
25 tim/vecka exkl. lov  
Barn 3 – 5 år  

Enligt index  
 

Allmän förskola (15 tim/vecka) 
Barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid 
lov 

Placering i förskola på grund av barnets behov av 
särskilt stöd i sin utveckling, 15 tim/vecka 
Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år 

Avgiftsfritt, debitering vid 
lov 

Placering i förskola på grund av barnets behov av 
särskilt stöd i sin utveckling, mer än 15 tim/vecka 
Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år 

Enligt index  
 

Avgift under lov vid avgiftsfri placering 
Barn 3 – 5 år 

340 kr/vecka 

 

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för 
första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem (se punkt 3.3). Detta gör Skolverket 
senast den 1 december inför kommande bidragsår.  
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Antal placeringar Avgift per månad 

Placering 1 = yngsta barnet 3% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 2 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Placering 4 och följande Ingen avgift 

 
Avgiftsreducering 

Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets sammanlagda 
bruttoinkomst understiger inkomsttaket.  

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter 
innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med 
nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. 
En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.  

3.2 Annan pedagogisk verksamhet 
 

3.3 Fritidshem och fritidsklubb 
Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år. 

Antal platser Avgift per månad 

Plats 1 = yngsta barnet 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 2 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr 
Plats 4 och följande Ingen avgift 

 

Avgiftsreducering 

Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om hushållets sammanlagda 
bruttoinkomst understiger inkomsttaket.  

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste lämna inkomstuppgifter 
innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med 
nästkommande månad. Har vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. 
En kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos Skatteverket.  

3.4 Kulturskolan 
Aktivitet Avgift per termin 

Instrumentalelever (lektion 20 min) 
Instrumentalelever (lektion 30 min) 
Körelever 
Ensemble/rockskola, enbart 
 

1 525 kr  
2 290 kr   
600 kr 
 810 kr 

 
Instrumenthyra 
 

  400 kr 

Drama 7–12 år (lektion 60 min) 
Drama 13-19år (lektion 90 min) 
Konst 

1 035 kr 
1 550 kr 
1 035 kr 

 
 
 

 

Öppen förskola Materielkostnader tas ut 
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Avgift vid uppträdande  

Vid uppträdande som kulturskolans elever gör kan avgift om 2000 kr/tillfälle tas ut. 

3.5 Studiebesök 
Studiebesök i verksamheterna kan ske vid överenskommelse med förskolechef/rektor. I avgiften ingår fika. 

Aktivitet Avgift 

Studiebesök dagtid 2 timmar 1 200 kr/besök + 100kr/person 

Studiebesök kvällstid 2 timmar (efter kl 17) 2 100 kr/besök + 100kr/person 
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4. Nämnden för teknik, fritid och kultur 

4.1 Parkering 
 

Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön 

Inklusive moms 

 

Zon 

kod 

Parkering på offentlig plats och 

tomtmark på Vaxön  

Taxa 

 
 

1595 2 timmar: 

- Hamngatan, öster om korsningen 
Kungsgatan/ Trädgårdsgatan 

- Rådhusgatan 
- Repslagaregatan 
- Rådhustorget 
- Torggatan, östra delen 
- Söderhamnsplan, parkeringsyta 
- Parkgatan, parkeringsyta intill 

Officersparken 
 

1 maj – 31 augusti: 
 

20 kr per timme 
 
 

1596 4 timmar: 

- Kapellgatan 
- Fiskaregatan 
- Cronhamnsplan 
- Strandgatan, norra delen 
- Lägergatan 
- Lägergatan, parkeringsyta öster 

om Lägergatan 
- Rosenbergsgatan, parkeringsyta 

väster om Rosenbergsgatan 
- Hamngatan, parkeringsyta väster 

om Vaxholms biograf 
 

1 maj – 31 augusti: 
 

20 kr per timme 

1599 2 timmar: 

- Söderhamnen, utanför Waxholms 
hotell 

Året runt: 
 

20 kr per timme 
 

1597 5 dygn: 

- Roddaregatan, östra delen 

 

Året runt: 
 

10 kr per timme de första 12 
timmarna,  

därefter 2 kr per timme 
 

1606 Kväll, helg 

- Kronängsskolans parkeringsområde 
 

16 augusti – 14 juni: 
 

Måndag – fredag kl. 18.00 – 
07.00 

Avgiftsfritt 
 

Lördag – söndag 
10 kr per timme 

 
1606 Sommarlov, 5 dygn 

- Kronängsskolans parkeringsområde 
 

15 juni – 15 augusti: 
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10 kr per timme de första 12 
timmarna,  

därefter 2 kr per timme 
 

1598 30 dygn: 

- Floravägen, parkeringsyta 

1 juni – 31 augusti: 
 

40 kr per dygn de första 10 
dygnen, 

därefter avgiftsfritt 
 

Drivmedelsladdning eltaxa 

 

Zon 

kod 

Eltaxa på offentlig plats och 

tomtmark på Vaxön  

Taxa 

 
 

6078 4 timmar (under pågående laddning): 

- Västerhamnsplan 
- Eriksövägen 27, parkeringsyta 

bakom kommunhuset 

Året runt: 
 

17 kr per timme 
 
 

 

Boendeparkeringstillstånd 1 

Inklusive moms 

För boende på centrala Vaxön och på öar utan fast förbindelse 

Tillståndet kan sökas av folkbokförda inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och 
Drottninggatan samt öar utan fast förbindelse. 

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på 4 timmarsparkeringar eller längre. 

Tillstånd tilldelas maximalt ett styck per hushåll.  

Helår 1400 kr 
1 maj – 31 augusti   300 kr per månad 
1 september – 30 april   100 kr per månad 

 
Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 400 kr, återstående tid på förlorat 
tillstånd tillgodoräknas. 
 

Boendeparkeringstillstånd 2 

Inklusive moms 

För boende i Vaxholms stad 

Tillståndet kan sökas av folkbokförda inom Vaxholms kommun. 

Helår 2300 kr 
1 maj – 31 augusti   400 kr per månad 
1 september – 30 april   200 kr per månad 

 
Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 400 kr, återstående tid på förlorat tillstånd 
tillgodoräknas. 
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Nyttoparkeringstillstånd 

Inklusive moms 

Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottninggatan, 
samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till nyttoparkeringstillstånd förutsatt att de har 
serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som används av personal för sjuk- eller 
socialvårdande verksamhet.  

Övriga näringsidkare, inom ovanstående område, är berättigade till max 1 tillstånd per adresspunkt där 
verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser och/eller sophantering i egen 
regi.  

Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen skall taxan 
erläggas. 

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på 4 timmarsparkeringar eller längre. Dessutom 
medger tillståndet gratis parkering på 2 timmarsparkering, dock inte längre än två timmar. 

Helår 2300 kr 
1 maj – 31 augusti   400 kr per månad 
1 september – 30 april   200 kr per månad 

 

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa. 

Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 400 kr, återstående tid på förlorat tillstånd 
tillgodoräknas. 

Felparkering 

Exklusive moms 

 
Felparkering, grov förseelse 700 kr 
Felparkering 500 kr 

 
Tillfälligt parkeringstillstånd 

Tillfälligt Parkeringstillstånd 100 kr per dygn 
 

Tillfälligt parkeringstillstånd utfärdas då behov av sammanhängande parkering i anslutning till tillfällig 
verksamhet föreligger och parkering inte kan ske enligt gällande lokala trafikföreskrifter. Inklusive moms. 

4.2 Hyra av lokaler 
Momsfritt 

Taxa 1 

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar 

Taxa 2 

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för 
medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och 
vigsel. 
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Rådhuset mötesrum 
 

Taxa 1 
Timpris 

Taxa 2 
Timpris 

Nämndrummet, 15 personer 150 kr 50 kr 
Sessionssal, 50 personer 350 kr 100 kr 
Västra gavelrummet, 10 personer 150 kr 50 kr 

 
I hyran ingår: Projektor, Wi-Fi 

Rådhuset  

utställningslokaler 
 

Storlek Dygnsavgift 
 

Veckoavgift 
 

Alla rum 65 m² 750 kr 4000 kr 
Rum A  25 m² 290 kr 1540 kr 
Rum B 13 m² 150 kr 800 kr 
Rum C 27 m² 310 kr 1660 kr 

 

Matsalen i Kronängsskolan 

300 personer 
Taxa 1 

Timpris 
Taxa 2 

Timpris 
Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 400 kr 240 kr 
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30 310 kr 310 kr 
Lokalvärd helg, lördagar och söndagar 510 kr 510 kr 
Städavgift, engångskostnad 400 kr 400kr 

 
- Lokalvärd är obligatorisk  
- Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola 

Aulan i Kronängsskolan 

330 sittplatser 
Taxa 1 

Timpris 
Taxa 2 

Timpris 
Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 1 100 kr 500 kr 
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30 310 kr 310 kr 
Lokalvärd helg, lördagar och söndagar 510 kr 510 kr 
Städavgift, obligatorisk 
engångskostnad 

800 kr  
engångskostnad 

800 kr  
engångskostnad 

 
- Lokalvärd är obligatorisk  
- Tillgång till ljud-, ljus- och bildutrustning samt 4 mikrofoner och 6 myggor 
- Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola 

Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar detta enligt 
självkostnadsprincip. 

4.3 Hamnverksamhet 
Exklusive moms och indexregleras årligen med 2%.  

Båtplatser i kommunala småbåtshamnar, 

Säsongsavgift (15 april – 15 oktober) 

Taxa 

Grund plats 1 353 kr 
Normal plats 1 925 kr 
Fullgod plats 2 809 kr 
Fasta abonnenter, s.k. företagsplatser  3 745 kr 

 
Kajplatser i handelshamnar Taxa 

Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj 
Fartyg som även disponerar el-plats 

3 162 kr per månad 
3 978 kr per månad 

Fartyg som ligger med långsidan mot kaj och  
som upptar mer än 4 meter i bredd 

6 324 kr per månad 
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Därutöver betalas vid varje tillfälle ett fartyg  
lägger till i hamnarna enligt fastställd turlista,  
loggbok, eller liknande ”studsavgift”. 

51 kr per tillägg 

Varje natt ett fartyg ligger i hamn 281 kr per natt 
Tillfälliga tillägg för fartyg under 20 meter. 485 kr per natt eller dag 

969 kr per dygn 
Tillfälliga tillägg för fartyg över 20 meter. 969 kr per natt eller dag 

1 683 kr per dygn 
 
Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och skolfartyg samt 
Sjöfartsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens fartyg. 

Försäljning från båt i kommunala hamnar vid kaj 

Försäljning får endast ske genom, för varje objekt, upprättat avtal. 

Drivmedelsanläggningar 

Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom, för varje objekt upprättat, avtal. 

Gästhamnar 

Tillfällig angöring 

För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön finns fem gratis 
angöringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 – 18:00 under 
hela året.  

Övrig angöring vid gästhamnen hanteras av Waxholms Hamn AB enligt gällande prislista.  

I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare. 

4.4 Upplåtelse av allmän platsmark 
Exklusive moms 

Avgift ska betalas för ansökt period även om ytan inte tas i anspråk.  

Taxa 1 

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar 

Taxa 2 

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för 
medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och 
vigsel. 

Torghandel Taxa 1 Taxa 2 

Per plats och dag 475 kr 0 kr 
Per plats och vecka 1 600 kr 0 kr 
Per plats och månad 3 500 kr Ej bokningsbart 

 
Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 2 x 3 meter. 

Försäljningskiosker och foodtrucks 

Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker och foodtrucks fattar nämnden särskilt beslut.  

Disponerad yta Taxa 

Per upplåtelse 1 100 kr 
Per m2 och månad    185 kr 
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Uteserveringar 

Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning av redan 
befintlig verksamhet. 

Disponerad yta Taxa 

Per m2 och månad 185 kr 
 

Skyltvaror utanför butik 

Disponerad yta Taxa 

Per löpmeter och månad 100 kr 
 
Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter. 

Upplag, byggnadsställningar, containrar, redskapsbodar, skylift, provisoriska byggnader med mera 

Disponerad yta Taxa 

Per upplåtelse 1 100 kr 
Tillkommande avgift per m2 och månad allmän central* 
mark 

220 kr  

Tillkommande avgift per m2 och månad övrig allmän plats 185 kr  

* med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö skola / Lägergatan. 

4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv 
Momsfritt 

Taxa 1 

Enstaka tidsbokningar för företag, privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.  

Taxa 2 

Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och verksamhet för 
medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms stad, pensionärsföreningar och 
vigsel. 

Taxa 3 

Terminsbokning för företag och privatpersoner 1 timme / vecka, per skoltermin. 

Gymnastiksalar och 

Sporthallar 

Taxa 1 

Timpris 

Taxa 2 

Timpris 

Taxa 3 

Terminspris 

Sporthallen, Campus 310 kr 120 kr 4 000 kr 
Bollhallen, Campus 310 kr 120 kr 4 000 kr 
Vaxö gymnastiksal 190 kr 80 kr 2 700 kr 
Resarö gymnastiksal 190 kr 80 kr 2 700 kr 
Rindö sporthall 210 kr 100 kr 3 100 kr 
Rindö spegelsal 190 kr 80 kr 2700 kr 

 
Övriga bokningsbara lokaler i Campus 

 
Taxa 1 

Timpris 

Taxa 2 

Timpris 

Spegelsalen 220 kr 100 kr 
Skolgym (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr 
Yoga-rum (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr 
Box-rum (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr 
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Föreningens tvättstuga - 20 kr 
 

Ishall 

 
Taxa 1 

Timpris 

Taxa 2 

Timpris 

Ishall inklusive omklädningsrum 1 500 kr 100 kr 
 

Fotbollsplan Taxa 1 

Timpris 

Taxa 2 

Timpris 

Konstgräs, 11 manna, Vaxö IP 1 500 kr 100 kr 
Grusplan, 11 manna, Överby 600 kr 50 kr 

 
Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat kräver övernattning 
regleras genom avtal. 

4.6 Stadsbiblioteket 
Momsfritt om inte annat anges. 

Förseningsavgifter 

Per medium och påbörjad vecka 10 kr 
Korttidslån 5 kr per dag 
Maxbelopp för medier lämnade samtidigt 150 kr 

 
Förkomna medier 

Barnmedier 150 kr per styck 
Vuxenmedier 250 kr per styck 

 
För fjärrlån, DVD, språkkurser, pocket och tidskrifter beräknas ersättning enligt anskaffningspris. 

Kopior 

A4 svart/vit, per sida 2 kr 
A4 färg, per sida 5 kr 
A3 svart/vit, per sida 4 kr 
A3 färg, per sida 10 kr 

 
För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor. 

Fax 

 
Inrikes, första sidan 10 kr 
Inrikes, övriga per sida 2 kr 
Utrikes, första sidan 20 kr 
Utrikes, övriga per sida 2 kr 

 
Övriga avgifter 

Fjärrlån 10 kr 
Nytt bibliotekskort 10 kr 
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4.7 Övrigt 
Lotteritillstånd 

Totalt insatsbelopp för lotteriet Taxa för lotteritillstånd 

< 1 000 kr 50 kr 
1 001 – 5 000 kr 100 kr 
5 001 – 15 000 kr 200 kr 
> 15 001 kr 500 kr 

 

Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark)  

Avtalsservitut Efter förhandling och beslut i nämnd i 
enlighet med delegeringsordning 

Arrenden och andra nyttjanderätter Efter förhandling och beslut i nämnd i 
enlighet med delegeringsordning 

 

4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalas) 
Schakt Taxa 

Ansökan om Schakttillstånd 2 000 kr 
Första veckan öppen schakt - 
Påföljande veckor i ansökan 1 000 kr 
Försening utan förlängning 3 000 kr 
Förlängning av schakttillstånd 2 000 kr 

  
TA-plan Taxa 

Ansökan om TA-plan 400 kr 
Kommunen tar fram TA-plan 2 500 kr 

 

Vite schakt Taxa 

Olovlig schakt 6 000 kr / vecka 
 
Vite TA-plan Taxa 

Godkänd TA-plan saknas 5000 kr / tillfälle 
Vägmärke saknas 500 kr / styck per dygn 
Enkel avstängning saknas 500  kr / meter per dygn 
Tung avstängning saknas 1 500 kr / meter per dygn 
Obehörig personal i arbetsområdet 2 500 kr / person och 

tillfälle 
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5. Socialnämnden 

Avgifter inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg för perioden 2020-01-01 till 2020-12-31 

Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan för äldreomsorg följer 
prisbasbeloppet på 47 300 kr för 2020. 

Minimibeloppet 

Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen. Beloppet är en riktlinje över 
vad man ska ha kvar att leva av då man har betalat sin hyra/motsvarande samt 
uppvärmningskostnad.  Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en 
tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och 
en av sammanlevande makar och sammanboende. Kostnader för hushållsel, telefon, media, kläder, mat m.m. 
ska täckas av minimibeloppet. För yngre än 61 år är minimibeloppet för ensamstående 5873 resp 4963 kr. 

Förbehållsbelopp 

Förbehållsbeloppet avser det belopp som skall täcka den enskildes normala levnadskostnader (minimibelopp) 
och boendekostnad.  

Minibelopp för 2020 Belopp per månad 

Minimibelopp för ensamstående. 5 339 
Minimibelopp per person för makar  
och sammanboende. 

4 512 
 

 

Högsta avgift 

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får 
från och med den 1 juli 2016 uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. Från och med den 
1 januari 2020 motsvarar det 2125 kr per månad. 

5.1 Äldreomsorgen 
Hemtjänst 

Avgifterna är indelade insatser. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadsbehovet. Vid beräkning 
av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet. 
 
Serviceinsatser som berörs är tvätt, städ och inköp. 

Typ av insats Högsta möjliga egenavgift per månad per 

enskild insats 

1 serviceinsats per månad 425 kr 
2 serviceinsatser per månad 850 kr 
3 serviceinsatser per månad 1 275 kr 
Omsorg upp till 7 gånger per vecka 1 062 kr 
Omsorg över 7 gånger per vecka 1 594 kr 
Installationsavgift larm: Engångskostnad. 
Ingår i maxtaxa. 

425 kr 

Ej återlämnat larm efter slutfaktura 2 000 kr 
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Särskilt boende 

Heldygnsomsorg i särskilt boende Avgift per månad 

Heldygnsomsorg i särskilt boende. 2125 kr 
Måltidskostnad: Snittkostnad för 
råvaror enligt konsumentverket för män 
och kvinnor över 61 år för 2018. 

Råvarudel: 1970 kr, ingår ej i maxtaxa 
Tillredning: 1970 kr 
Summa: 3940 kr 

 
I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår inte. Vid 
heldygnsomsorg minskas minimibeloppet med kostnader som ingår: hushållsel med 100 kr/mån =100 kr. 
Hyreskostnad för särskilt boende regleras separat. 

Tillfälligt boende Avgift per dygn 

Kost/tillredningsdel:  65 kr dygn 
Kost, råvarudel: Snittkostnad för 
råvaror enligt konsumentverket 2018 

65 kr per dygn, ingår ej i maxtaxa 
 

Omvårdnadsavgift: 
utgår som maxtaxa för omvårdnad/30,4 dagar 

 70 kr per dygn 

 

Övriga insatser 

Insatser Avgift per månad/gång 

Matlådor: Levereras som ett huvudmål, 
tillredning samt råvaror (40 %) 
tillredning. Leverans ingår. (27 kr är 
råvaror/ ingår ej i maxtaxa).  

65 kr  

Dagverksamhet mat: Råvarudel för 
lunch, huvudmål 40 procent av 
livsmedelskostnaden per dag. 

Frukost: 13 kr 
Huvudmål: 27 

Fika:7 kr 
Dagverksamhet: Omsorgsdel, 2 procent 
av maxtaxa per dag. 

42 kr per dag 

Trygghetstelefon: (10 procent av maxtaxa) 213 kr per inledd månad 
Turbundna resor: Avgiften fastställs till 
2 procent av maxtaxan dag, resa tur och 
retur. Ingår i maxtaxa. Högsta avgift per 
månad motsvarande SL:s reducerade 30-
dagarsbiljett. 

42 kr per dag, eller högst 590 kr per 
månad. 

 

5.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Matkostnader 

 
Vistelseform Avgift 

Korttidsvistelse, barn och ungdom 
under 18 år. 

50 kr per dygn 

Korttidsvistelse, vuxna. 100 kr per dygn 
Fritidsvistelse för barn och ungdom  
över 12 år. 

7 kr per dag,  
140 kr per månad 

LSS-boende för barn under 18 år, 
i förekommande fall även logi. 

Motsvarande högst ett underhållsstöd per 
förälder 

 

5.3 Familjerådgivning 
Besök på familjerådgivning. 150 kr per besök och vuxen 
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5.4 HVB hem för vård och boende 
Egenavgiften för vård och behandling 
avser endast vuxna missbrukare. (HVB)  

80 kr/dygn 
 

HVB, vuxna (SoL, LVM) 
Stöd och omvårdnadsboende. 

200 kr Per dygn 
 

HVB, barn (SoL, LVU). Motsvarande högst ett underhållsstöd per 
förälder 
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6. Stadsbyggnadsnämnden 

6.1 Bestämmelser  
 

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna B 1 ‐ 19, S 20, K 21 ‐ 23 samt P 24 i 
Vaxholm stads beslut att anta taxan. Avgifterna I denna taxa tas ut enligt bestämmelser i 
kommunallagen (1991:900), KL, plan‐ och bygglagen (2010:900), PBL, samt miljöbalken (1998:808), 
MB. 

 
Inledande bestämmelser 

Enligt denna taxa utgår avgift enligt 12 kap. 8 § PBL för 
 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 
3. tekniska samråd och slutsamråd, 
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 
5. framställning av arkivbeständiga handlingar, 
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41‐41 b §§, och 
7. andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder. 

 

Enligt PBL tas även avgift för kostnader gällande upprättande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser när 

 
1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovspliktig 

anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och 
2 den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.  

Enligt 8 kap. KL utgår avgift enligt taxa för 

1. Lägeskontroll, 
2. Utstakning, 
3. Gränsutvisning, 
4. Nyttjande av kommunens kartmaterial 
5. Andra tids‐ eller kostandskrävande åtgärder. 

 

Enligt kap. 1 § MB tas avgift ut för handläggning samt tillsyn gällande strandskyddsdispenser. 
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Allmänna bestämmelser 

Beräkning av avgift 

 
Avgift enligt tabell 

Avgiften för en viss åtgärd framgår av de tabeller som tillhör taxan. 
 

Avgiftsbestämning taxa 

Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas I 
ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. 
Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får stadsbyggnadsämnden 
besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. 
Om åtgärden inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar stadsbyggnadsämnden om skälig 
avgift grundad på tidersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidersättning som grund. 
 
Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respective åtgärd, om inget annat angetts. 

 
Reducerad avgift vid justering av gällande lov 

För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell 
där åtgärden återfinns. Om Stadsbyggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på 
arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 50 eller 75 %. 

 
Planavgift 

Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med 
liten avvikelse. 

 
Planavgiften kan endast tas ut för planer upprättade enligt PBL. Planavgiften räknas ut per 
bygglovsärende och om det totalt blir billigare för sökanden läggs areorna för flera åtgärder ihop 
vid beräkning av Objektsfaktor (OF) och då beräknat på den högsta av Planfaktorn (PLF) 

 
Fastighetsplaner som inte färdigställts vid denna taxas ikraftträdande fortsätter att debiteras enligt 
taxa antagen av Kommunfullmäktige 2010‐11‐22, § 64. 

 
Planavgift kan inte tas ut om bygglov har lämnats enligt 9 kap. 30 § 2 st. PBL (ändring i strid mot 
plan) eller vid tillfälligt lov enligt 9 kap. 33 § PBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om 
det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen. 

 
Planavgift tas ut av den som är sökande eller den som gjort anmälan i det ärende som beskedet, 
beslutet eller handläggningen avser, PBL 12 kap. 9 §. 

 
Kommunen kan istället för att ta ut planavgift i samband med bygglov och bygganmälan teckna ett 
avtal som reglerar kostnaden för att upprätta planen. Det är också möjligt att planavgiften regleras 
i ett exploateringsavtal. Planavgift kan endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för 
planen. 

 
Planavgiften enligt taxan tas ut i samband med bygglov och/eller bygganmälan. Planavgift enligt 
avtal tas ut under arbetets gång i enlighet med vad parterna kommer överens om i avtalet. 

 
Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av taxetabell P 24. 

693



 

 

 
 

Areabestämning 
I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA) förekommer, 
används mätregler enligt Svensk Standard SS 02 10 54:2009. Avrundning av areor görs enligt 
avrundningsreglerna I svensk standard SS 01 41 41. 
 
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnders 
totala BTA och OPA. 

 
Timdebitering 

För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 
ärendet. Timdebitering tas ut per påbörjad time, och med minste en time. 

 
Handläggningskostnaden 

Handläggningskostnaden per timme är 1300 kronor för ärenden avseende tabell B 1 ‐ 19 samt S 20 
och 1155 kronor för tabell K21 ‐ 23. För tabell P 24 är G = 57 kronor. 

 
Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning 

Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut enligt tabell. 
 

Tidsersättning 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om 
skälig avgift grundad på tidsersättning. 

 
Höjning eller sänkning av avgift 

Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, 
äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta. 

 
Betalning av avgift 

Avgift enligt denna taxa ska betalas av sökanden eller beställaren, mot faktura när denne 
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd 
vidtagits. Betalning ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalning av 
faktura ska ske även vid överklagande av det beslut som avgiften avser. Betalas inte avgiften 
vid den förfallodag som anges I fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker.  

 
Avgift får även tas ut i förskott. 

 
Vad som ingår I avgiften 
I avgiften ingår kostnaden för handläggningen för lov, via startbesked och fram till och med 
slutbesked. I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett platsbesök och ett 
slutsamråd. Avgiften för interimistiskt slutbesked ingår inte i denna avgift, utan debiteras extra. 
Avgiften i ett ärende tas ut i samband med det första beslutet i ett ärende. Därmed tas avgiften för 
genomförandeskedet I ett bygglovssärende ut i förskott. Bygglovsavgiften är 50% av den totala 
avgiften. 
 
Om fler lovbeslut än ett behövs i samma ärende tas kostnaden ut för den del som ingår i varje nytt 
beslut. I de fall det behövs fler startbesked, platsbesök, intrerimistiska slutbesked eller slutbesked 
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debiteras dessa enligt tabell. 
 
I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett platsbesök, 
ett slutsamråd och slutbesked per lovbeslut, alternativt beslut I ett anmälansärende. 
 
Tidsbegränsade lov och lov av säsongskaraktär 
Avgiften för tidsbegrändase bygglov ovh bygglov av säsongskaraktär är den samma som för 
permanenta lov. Avgiften för förlängning av tidsbegränsade lov är 75% av avgiften för permanent 
lov, förutsatt att slutbesked/slutbevis erhållits i det tidigare lovet.  
 
Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är det samma som för 
ett helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar I ett givet och gällande lov hanteras också som ett nytt 
beslut och debiteras enligt taxan för åtgärden som ändras.  
 
Icke utnyttjade bygglov och startbesked 
Om ett bygglov inte utnyttjas innan bygglovet förfallit återbetalas 50% av avgiften om sökanden 
skriftligen beggar detta. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att bygglovet 
förfallit. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras. 
 
I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I dessa 
fall tas avgiften ut I samband med startbesked. Ingen del av någon avgift återbetalas om 
startbesked getts. 

 

Övergångsbestämmelser 

Beslut om slutbevis och eventuellt andra beslut enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) 
debiteras med en avgift för motsvarande beslut enligt denna taxa. 
  
I ärenden där lov respektive startbesked beviljade tom 31 december 2018 där full betalning för 
hela åtgärden inclusive startbesked och slutbesked respektive slutbesked ännu inte debiterats, 
debiteras avgifterna för detta enligt denna taxa i samband med att slutbesked lämnas. 
 
Ändring av taxan 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna samt det belopp som ska 
utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker. 

 
Övriga ändringar i taxan, taxans konstruktion och omfattning beslutas av kommunfullmäktige. 

 
Upplysning om överklagande 
Byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt PBL 13 
kap. 2-3, 8 och 16 §§ samt 22-25 §§ förvaltningslagen (1986:223). Den som vill överklaga ska ge in 
skrivelsen till stadsbyggnadsnämnden. Den ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. 

 
Byggnadsnämnden prövar om skrivelsen/överklagandet har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen inte 
avvisas, ska den överlämnas till länsstyrelsen, som har att pröva överklagandet, som första instans. 
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Taxans ikraftträdande 

 
Denna taxa träder i kraft 2020‐01‐01. 

 
Innehåll taxetabeller 

B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en‐ och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en‐ eller tvåbostadshus, 

fritidshus eller komplementbyggnader, per byggnad 
B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar 
B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 
B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 
B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 
B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan 
B 8 Anmälningspliktiga åtgärder 
B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 
B 10   Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 
B 11   Förhandsbesked 
B 12   Villkorsbesked 
B 13   Ingripandebesked 
B 14   Extra åtgärder i byggskedet 
B 15   Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 
B 16   Andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder 
B 17   Avslag 
B 18   Avskrivning 
B 19   Avvisning 
S 20   Strandskyddsdispens 
K 21   Primär‐ och nybyggnadskarta 
K 22   Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer) 
K 23   Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms med 25 % tillkommer) 
P 24   Planavgift 
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    B Taxetabeller för lov, anmälan mm 
 

B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader,                            
                 och komplement till byggnader i tabell B 2 

Ärendetyp Avgift
ftft B 1.1 Nybyggnad av ett en‐ eller tvåbostadshus eller 

fritidshus, >120 kvm BTA och OPA 
Planenligt 35 100 kr 

B 1.2 Liten avvikelse 41 600 kr 

B 1.3 Inom givet förhandsbesked 22 425 kr 

B 1.4 Utanför planlagt område 45 500 kr 

B 1.5 Nybyggnad av ett en‐ eller tvåbostadshus eller 
fritidshus, ≤120 kvm BTA och OPA 

Planenligt 27 625 kr 
B 1.6 Liten avvikelse 34 125 kr 

B 1.7 Inom givet förhandsbesked 20 475 kr 

B 1.8 Utanför planlagt område 36 725 kr 

B 1.9 Nybyggnad av komplementbyggnad, >20 kvm BTA 
och OPA, med tekniskt samråd                                 
Obs! Se även B 1.21 och 1.22 

Planenligt 17 225 kr 
B 1.10 Liten avvikelse 21 450 kr 

B 1.11 Utanför planlagt område 19 825 kr 

B 1.12 Nybyggnad av komplementbyggnad, >20 kvm BTA 
och OPA, utan tekniskt samråd                                         
Obs! Se även B 1.21 och 1.22 

Planenligt 10 400 kr 

B 1.13 Liten avvikelse 14 625 kr 

B 1.14 Utanför planlagt område 13 000 kr 

B 1.15 Tillbyggnad >20 kvm BTA och OPA, med tekniskt 
samråd                                                                          
Obs! Se även B 1.21 och 1.22 

Planenligt 18 850 kr 

B 1.16 Liten avvikelse 23 075 kr 

B 1.17 Utanför planlagt område 21 450 kr 

B 1.18 Tillbyggnad >20 kvm BTA och OPA, utan tekniskt 
samråd.                                                                              
Obs! Se även B 1.21 och 1.22 

Planenligt 12 025 kr 

B 1.19 Liten avvikelse 16 250 kr 

B 1.20 Utanför planlagt område 14 625 kr 

B 1.21 Nybyggnad av komplementbyggnad samt tillbyggnad 
≤20 kvm BTA och OPA 

0 ‐ ≤15 kvm 65 % av avgiften för >20 kvm 

B 1.22 >15 ‐ ≤20 kvm 85 % av avgiften för >20 kvm 

B 1.23 Utvändig ändring, per åtgärd/styck Planenligt 5 525 kr 
B 1.24 Liten avvikelse  7 800 kr 

B 1.25 Utanför planlagt område  Tim deb. dock max 13 000 
kr 1 300 kr B 1.26 Per styck utöver första åtgärden 975 kr 

B 1.27 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL 
(värdefull byggnad/område) 

Tillägg per ansökan 3 250 kr 

B 1.28 All övrig ändring till eller från enbostads‐, tvåbostads‐ eller fritidshus Timdebitering 

B 1.29 Per styck för nybyggnad av fler likartade en‐ eller tvåbostadshus utöver det första, i en och 
samma ansökan (gruppbebyggelse på samma fastighet). Innefattar även radhus utöver 
första bostadsenheten i samma radhuslänga. För första bsotadsenheten tas avgift ut enligt 
B 1.1 ‐ B 1.8 

50 % av hela avgiften 

B 1.30 Avgift för övriga lovpliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) åtgärden, 
per styck * 

25 % av avgiften för respektive 
åtgärd 

 

* gäller endast B 1.1 ‐ B 1.22 
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B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en‐ eller tvåbostadshus, fritidshus eller 

komplementbyggnader, per byggnad 

För komplement till flerbostadshus, lokaler mm som t.ex. 

Ärendetyp Avgift 
B 2.1 Nybyggnad och tillbyggnad ≤50 kvm (BTA+OPA), 

med tekniskt samråd 
Planenligt 19 500 kr 

B 2.2 Liten avvikelse 23 725 kr 

B 2.3 Utanför planlagt område 25 025 kr 

B 2.4 Nybyggnad och tillbyggnad ≤50 kvm (BTA+OPA), 
utan tekniskt samråd 

Planenligt 13 325 kr 

B 2.5 Liten avvikelse 17 550 kr 

B 2.6 Utanför planlagt område 18 850 kr 

B 2.7 Tillbyggnad >50 kvm (BTA+OPA) Planenligt 22 100 kr 

B 2.8 Liten avvikelse 25 025 kr 

B 2.9 Utanför planlagt område 27 625 kr 

B 2.10 Nybyggnad ≤100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt 
samråd 

Planenligt 28 600 kr 

B 2.11 Liten avvikelse 35 750 kr 

B 2.12 Utanför planlagt område 38 350 kr 

B 2.13 Nybyggnad ≤100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt 
samråd 

Planenligt 20 150 kr 

B 2.14 Liten avvikelse 27 300 kr 

B 2.15 Utanför planlagt område 29 900 kr 

B 2.16 Nybyggnad  101‐250 kvm (BTA+OPA) Planenligt 37 700 kr 

B 2.17 Liten avvikelse 40 950 kr 

B 2.18 Utanför planlagt område 48 750 kr 

B 2.19 Nybyggnad  251‐500 kvm (BTA+OPA) Planenligt 46 475 kr 

B 2.20 Liten avvikelse 56 225 kr 

B 2.21 Utanför planlagt område 60 125 kr 

B 2.22 Nybyggnad  501‐1000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 63 375 kr 

B 2.23 Liten avvikelse 71 500 kr 

B 2.24 Utanför planlagt område 76 700 kr 

B 2.25 Nybyggnad  1001‐5000 kvm (BTA+OPA) Planenligt 79 950 kr 

B 2.26 Liten avvikelse 85 475 kr 

B 2.27 Utanför planlagt område 86 775 kr 

B 2.28 Nybyggnad därutöver för varje 4 000-intervall kvm 
(BTA+OPA)                    

Planenligt 14 000 kr 

B 2.29 Liten avvikelse 15 000 kr 

B 2.30 Utanför planlagt område 16 000 kr 

B 2.31 Utvändig ändring och volymökning som inte bedöms 
som tillbyggnad, tex tillkommande BTA, en åtgärd 

Planenligt 10 725 kr 
B 2.32 Liten avvikelse 14 950 kr 

B 2.33 Utanför planlagt område Tim deb. dock max 13 000 kr 

B 2.34 Per styck utöver första åtgärden  975 kr 

B 2.35 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL 
(värdefull byggnad/område) 

Tillägg per ansökan 5 850 kr 

B 2.36 Ändrad använding Till bostäder 80 % av avgift för nybyggnad 

B 2.37 Till annat än bostäder 70 % av avgift för nybyggnad 

B 2.38 All övrig ändring Timdebitering 
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B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar (inklusive flaggreklam, vepa, banderoll och  
                fjäderflagga/beachflagga), bildskärmar och ljusanordningar  

Ärendetyp Avgift 
B 3.1 Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan, per styck 5 850 kr 

B 3.2 Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan, per styck 10 725 kr 

B 3.3 Väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning, per styck 4 550 kr 

B 3.4 Tillägg för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom område 
med riksintresse eller värden enligt 8 kap 13 § PBL, per styck 

1 625 kr 

B 3.5 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck 

1 625 kr 

B 3.6 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i 
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck 

2 925 kr 

 
B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1 

Ärendetyp Avgift 
B 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker, 

idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 
friluftsbad, motorbanor och golfbanor 

Timdebitering 

B 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering 

B 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som 
inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift 

Timdebitering 

B 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra 
fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso‐ och miljöfarliga och för varor som kan 
medföra brand eller andra olyckshändelser 

Timdebitering 

B 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio‐ eller telemaster 
eller torn 

Timdebitering 

B 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är 
högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än 
kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med 
en diameter som är större än tre meter 

Timdebitering 

B 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering 
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B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank, 

parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer) 
Ärendetyp Avgift 

B 5.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av mur eller plank 

Planenligt 7 800 kr 

B 5.2 Liten avvikelse 12 025 kr 

B 5.3 Utanför planlagt område 13 325 kr 

B 5.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus 
 

Planenligt 8 125 kr 

B 5.5 Liten avvikelse 12 350 kr 

B 5.6 Utanför planlagt område 13 650 kr 

B 5.7 Reduktion av avgift för B 5.1-5.6 1-10 p-platser 50% av taxa B 5.1-5.6 

B 5.8 Reduktion av avgift för B 5.1-5.6 10-40 p-platser 75% av taxa B 5.1-5.6 

B 5.9 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation 

Planenligt 8 125 kr 

B 5.10 Liten avvikelse 12 350 kr 

B 5.11 Utanför planlagt område 13 650 kr 

 
B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 

Ärendetyp Avgift 
B 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 75 % av avgift 

 
B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan 

Ärendetyp Avgift 
B 7.1 Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning av 

upp till två handlingar 
2 275 kr 

B 7.2 Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning, 
från handling 3, per styck 

975 kr 

B 7.3 Nytt lovbeslut i redan beslutat ärende Tim. deb. dock max 50% av avgift 
enligt tabell 
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B 8 Anmälningspliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 11 700 kr 

B 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 4 550 kr 

B 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov Timdebitering 

B 8.4 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande 
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt 

5 200 kr 

B 8.5 Installation eller väsentlig ändring av hiss 5 200 kr 

B 8.6 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 4 550 kr 

B 8.7 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation 5 200 kr 

B 8.8 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 4 550 kr 

B 8.9 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 8 450 kr 

B 8.10 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av 
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL 
eller motsvarande äldre föreskrifter 

7 150 kr 

B 8.11 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk Timdebitering 

B 8.12 Uppförande av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

8 775 kr 

B 8.13 Uppförande av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

10 725 kr 

B 8.14 Tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a 
§ PBL (enl s.k. Attefallsreglerna) 

6 500 kr 

B 8.15 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

7 800 kr 

B 8.16 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

6 825 kr 

B 8.17 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § PBL (enl s.k. 
Attefallsreglerna) 

9 750 kr 

B 8.18 Avgift för övriga anmälanspliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) 
åtgärden, per styck 

50 % av avgiften för respektive 
åtgärd 

B 8.19 Tillägg om tekniskt samråd krävs för anmälansärende 7 475 kr 
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B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 9.1 Marklovpliktig åtgärd, trädfällning 4 875 kr 

B 9.2 Marklovpliktig åtgärd, övriga 9 100 kr 

 
B 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 

Ärendetyp Avgift 
B 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 18 200 kr 

B 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 10 075 kr 

 
B 11 Förhandsbesked 

Ärendetyp Avgift 
B 11.1 Förhandsbesked Inom planlagt område 19 175 kr 

B 11.2 Utanför planlagt område 26 975 kr 

 
B 12 Villkorsbesked 

Ärendetyp Avgift 
B 12.1 Villkorsbesked Timdebitering 

 
B 13 Ingripandebesked 

Ärendetyp Avgift 

B 13.1 Ingripandebesked Timdebitering 

 
B 14 Extra åtgärder i byggskedet 

Ärendetyp Avgift 
B 14.1 Extra tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd, utöver det första*, samt nödvändiga 

tillsynsbesök, per styck 
3 250 kr 

B 14.2 Startbesked, för varje tillkommande efter det första i ärendet Nedlagd tid dock minst 2 600 kr 

B 14.3 Slutbesked, för varje tillkommande efter interimistiskt slutbesked Nedlagd tid dock minst 2 600 kr 

B 14.4 Beslut om att utse ny kontrollansvarig 1 300 kr 
 

* för ärenden enligt B 2.19 ‐ B 2.30 ingår två arbetsplatsbesök i avgiften 
 
 

B 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 

Ärendetyp Avgift 
B 15.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av 

taxans övriga tabeller 
I enlighet med tillämplig tabell 

B 15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i 
någon av taxans övriga tabeller 

Timdebitering 
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B 16 Andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder 

Ärendetyp Avgift 
B 16.1 Andra tids‐ eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering 

 
B 17 Avslag 

Ärendetyp Avgift 
B 17.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp 

 
B 18 Avskrivning 

Ärendetyp Avgift 
B 18.1 Avskrivning, ärende återkallat av sökanden efter första kontakt med handläggare Ingen avgift 

B 18.2 Avskrivning, övrigt Avgift tas ut för nedlagt arbete i 
enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp 

 
B 19 Avvisning 

Ärendetyp Avgift 
B 19.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete i 

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp 

 
 

     S  Taxetabell för strandskyddsdispens 
 

 
S 20 Strandskyddsdispens 

Ärendetyp Avgift 

S 20.1 
 

 
Strandskyddsdispens, prövning 

Inom tidigare beslutad tomplats 9 100 kr 

 

S 20.2 
Utanför tidigare beslutat tomtplats, även 
brygga 

14 300 kr 

S 20.3 
 
 
 
 
 
 
Strandskyddsdispens, övrigt 

Avvisning, dispens krävs ej Ingen avgift 

 
S 20.4 

Avskrivning, ärende återkallat av 
sökanden efter första kontakt med 
handläggare 

Ingen avgift 

 
S 20.5 

Återkallad/avvisad ansökan av andra skäl Timdebitering, dock minst 1h och 
max tillämplig avgift för 
dispens S 20.1 och 20.2 

 
S 20.6 

Tillsynsärenden som leder till åtgärd från 
kommunens sida 

Timdebitering, dock minst 1h 
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    K Taxetabeller för kartframställning samt mät‐ och GIS‐uppdrag 
 
 
 
 

K 21 Primär‐ och nybyggnadskarta 

Ärendetyp Avgift 
K 21.1 För ny‐ och tillbyggnad inom detaljplanelagt. 

Fastighetens yta 0‐5000 kvm 
Nybyggnadskarta A - fullständig  9 250 kr 

K 21.2 Nybyggnadskarta B – förenklad **  6 475 kr 

K 21.3 Primärkarta 2 600 kr 

K 21.4 Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr 

K 21.5 För ny‐ och tillbyggnad inom detaljplanelagt 
område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 
5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nybyggnadskarta A – fullständig   4 000 kr 

K 21.6 Nybyggnadskarta B – förenklad **  2 800 kr 

K 21.7 Primärkarta 300 kr 

K 21.8 För ny‐ och tillbyggnad utanför detaljplanelagt 
område. Fastighetens yta 0‐5000 kvm 

Nybyggnadskarta A - fullständig  7 500 kr 

K 21.9 Nybyggnadskarta B – förenklad **  5 250 kr 

K 21.10 Primäkarta 2 000 kr 

K 21.11 Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr 

K 21.12 För ny‐ och tillbyggnad utanför detaljplanelagt 
område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 
5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm 

Nybyggnadskarta A - fullständig  3 175 kr 

K 21.13 Nybyggnadskarta B – förenklad **  2 225 kr 

K 21.17 Primäkarta 300 kr 

K 21.15 Övriga avgifter Revidering av karta inom 
giltighetstiden*, utan fältbesök 

Timdebitering 
dock minst 1h 

K 21.16 Revidering av karta inom 
giltighetstiden*, med fältbesök 

4 600 kr 

K 21.17 Kostnad per intilligande fastigheter 
utöver den första vid samtidig 
beställning 

75% av avgiften 

K 21.18 Övriga uppdrag Enligt offert 
 

* två år för nybyggnadskarta och fem år för primärkarta 
 
    ** Kartan kommer preliminärt att kunna beställas fr.o.m. slutet av kvartal 2
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K 22 Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer) 

Ärendetyp Avgift  
K 22.1 Ny‐ och tillbyggnad 0‐500 kvm (BYA+OPA), 1‐4 

punkter 
Grovutstakning 6 900 kr 

K 22.2 Finutstakning 8 950 kr 

K 22.3 Ny‐ och tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1‐4 
punkter 

Grovutstakning 9 300 kr 

K 22.4 Finutstakning 10 500 kr 

K 22.5 Tillägg per punkt utöver de fyra första vid grov‐ och finutstakning 575 kr 

K 22.6 Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen (utan ny utredning och beräkning) 50 % av avgiften 

K 22.7 Gränsutvisning Startavgift, 1 punkt 3 450 kr 

K 22.8 Tillägg per punkt utöver den första 575 kr 

K 22.9 Lägeskontroll 1 ‐ 8 punkter 5 475 kr 

K 22.10 Tillägg per punkt utöver de åtta första 300 kr 

K 22.11 Underlag finutstakning Timdebitering 

 
K 23 Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms med 25 % tillkommer) 

Ärendetyp Avgift 
K 23.1 Primäkarta ≤20 ha Per ha 1 100 kr 

K 23.2 Primäkarta 20 ‐ ≤50 ha Per ha 850 kr 

K 23.3 Primäkarta >50 ha Per ha 550 kr 

K 23.4 Grundkarta, primärkartekostnad + tillägg per ha Tillägg per ha 250 kr 

K 23.5 Flygbilder Per ha 400 kr 
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Plusgiro: 5302-9435 

 

  P Taxetabell för planavgift 
 
 
Planavgift tas ut som ersättning för planläggning och beräknas enligt formel G x OF x PLF. OF i detta fall beräknas utifrån bruttoarea (BTA) och/eller 
öppenarea (OPA), dock ej OPA utan tak. För OPA upp till 25 kvm tas ingen planavgift ut. PLF avser totala arean BTA + OPA med tak. 
 

 
 

P 24 Planavgift 
Åtgärd 

 
PLF 

P 24.1 Tillbyggnad och nybyggnad av en‐ och tvåbostadshus/fritidshus och komplementbyggnader till dessa över 50 kvm 55 

P 24.2 Tillbyggnad av en‐ och tvåbostadshus, nybyggnad/tillbyggnad av komplementbyggnad till en‐ och tvåbostadshus/ fritidshus upp t.o.m. 50 kvm 20 

P 24.3 Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet över 50 kvm 55 

P 24.4 Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet t.o.m. 50 kvm 20 

 
P 24.5 

Anläggning 2 x avgift för 
lovprövning* 

P 24.6 Övriga åtgärder över 50 kvm 55 

* lovprövning avser tid för start av ärende, bygglovsprövning, expediering och kungörelse samt avslut av ärende 
 
 

OF, Objektsfaktor för planavgift   
Area (kvm) OF Area (kvm) OF Area (kvm) OF 

0 – 15 2 281 – 350 12 2 201 – 2 600 44 

16 – 30 3 351 – 450 14 2 601 – 3 000 48 

31 – 60 4 451 – 600 17 3 001 – 3 500 53 

61 – 90 5 601 – 800 20 3 501 – 4 000 58 

91 – 120 6 801 – 1 000 23 4 001 – 5 000 68 

121 – 160 7 1 001 – 1 200 26 5 001 – 6 000 77 

161 – 200 8 1 201 – 1 500 30 Därutöver för 
varje 1000‐ 
intervall 

 
+5 201 – 240 9 1 501 – 1 800 34 

241 – 280 10 1 801 ‐ 2 200 39 
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Verksamhet Pris 2019 Förändring Pris 2020
Förskola 1-2 -135 118 4,36% -141 006
Förskola 3-5 -122 025 4,78% -127 862
Ped omsorg 1-2 -114 675 1,15% -115 994
Ped omsorg 3-5 -102 521 1,15% -103 700
F-5 -73 265 0,30% -73 483
6 till 9 -88 813 0,00% -88 813
Fritids -38 716 1,15% -39 162
Klubb -14 413 1,15% -14 578

Förslag grundbelopp Vaxholms stad 2020
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Protokoll Socialnämnden
2019-10-01

Änr SN 2019/69.041
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 89 Yttrande mål- och budget 2020-2022

Socialnämndens beslut
Förslag till yttrande över mål och budget 2020-2022, samt förslag till taxor och avgifter 2020 antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redogör för förslag till yttrande inför Mål- och budget samt taxor och avgifter 2020. 

Nytt för taxor 2020 är en förenkling av taxetarifferna inom hemtjänst, som nu specificerar de enskilda 
egenavgifterna per insats. 

Förenklingen har gjorts mot bakgrund av en omvärldsanalys där kommuner vill motivera brukarna till att 
använda Rut för icke komplicerade hushållsnära tjänster.  I övrig uppräknas avgifterna enligt 
prisbasbeloppet för 2019. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Agneta Franzén, 2019-08-30                                                                                                       
Förslag till yttrande Mål- och budget 2020                                                                                                               
Taxor och avgifter – egenavgifter 2020                                                                                                                      

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, Ekonomichef

För kännedom: Mikael Holmström, Ek-kontroller
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1 Ansvar och uppdrag
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar, svara för kommunens uppgifter avseende:

 socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt övriga 
uppgifter som enligt lag ankommer på en socialnämnd

 hälso- och sjukvårdslagen
 patientsäkerhetslagen
 flyktingar och asylsökande (LMA, Bosättningslagen 2016:38)
 lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m (BAB)
 lagen om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst
 2 kap. 10 § lagen om vissa kommunala befogenheter
 kommunala pensionärs- och funktionshindrades råd (KPFR)
 föräldrabalken

Nämnden ska följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och till kommunfullmäktige, 
kommunala nämnder eller andra myndigheter göra framställningar i relevanta ärenden samt yttra sig 
i ärenden som remitterats till nämnden.

Socialförvaltningen biträder nämnden i ärendeberedningen.

Målgrupper inom nämndens verksamhetsområden är:

 äldre och personer med funktionsnedsättning i såväl ordinärt som särskilt boende,
 barn och unga som är i behov av stöd och omsorg
 personer som inte kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt och 

som har rätt till sin försörjning
 nyanlända/ensamkommande
 personer med missbruksproblem
 personer som utsatts för brott
 föräldrar med samarbetssvårigheter
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2 Mål och indikatorer
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

2.1 Kvalitet

Beskrivning

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande.

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg -
  helhetssyn, andel (%)

92 % 92 % 88 %

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg -
  helhetssyn, andel (%)

71 % 78 % 78 %

Nöjda brukare: Invånare och 
närstående är nöjda med 
socialnämndens verksamheter.

Utredningstid i antal 
dagar från påbörjad 
utredning till avslutad 
utredning inom barn och 
ungdom 0-20 år, 
medelvärde

92 90 100

Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens 
områden

35 % 40 % 31 %
Socialnämnden tillvaratar 
digitaliseringens möjligheter för 
att öka självständighet, 
delaktighet och verksamheternas 
kvalitet. Andel ansökningar inom 

ekonomiskt bistånd som 
sker digitalt.

0 % 50 %

Arbetet inom socialnämndens 
verksamhetsområde utgår från 
vetenskap och beprövad 
erfarenhet.

Andel strukturerade och 
standardiserade 
metoder inom 
socialtjänstens område

28 % 40 % 38 % 

2.2 Livsmiljö

Beskrivning

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

God hälsa främjas hos stadens 
invånare och deras närstående.

Hushåll med ekonomiskt 
bistånd som erhållit 
bistånd i 10-12 mån 
under året

34 % 20 % 16,5 %
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Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Ej återaktualiserade 
ungdomar 13-20 år ett 
år efter avslutad 
utredning eller insats, 
andel (%)

100 % 90 % 87 %

Ej återaktualiserade 
vuxna med 
missbruksproblem 21+ 
ett år efter avslutad 
utredning eller insats, 
andel (%)

100 % 90 % 90 %

2.3 Ekonomi

Beskrivning

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Nettokostnadsavvikelse 
för individ- och 
familjeomsorg (%).

-31,3% 0% -12,6%

Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%). -9,4% 0% -6%

Nettokostnadsavvikelse 
LSS, (%). 2% 0% 5,6%

Ekonomin är långsiktigt hållbar

Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget 5,5% 2,9% 0%
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3 Yttrande
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

3.1 Verksamhet

Kvalitet

Övergripande

Socialförvaltningen kommer prioritera att införa olika typer av välfärdsteknik i syfte att öka brukarens 
självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. För införandet av detta kommer 
förvaltningen behöva anlita en upphandlingskonsult för hjälp och stöd med en funktionsupphandling. 
Kostnaderna för välfärdsteknik kommer i framtiden generera en ökad driftsbudget för digital 
utveckling.

Arbetet med förberedelser för automatisering fortgår. Det finns flera identifierade aktiviteter och 
processer som socialförvaltningen utför som kan automatiseras för att minska administration 
samtidigt som det effektiviserar verksamheterna. På sikt räknar SKL med en besparing på 2/3, ifall en 
analog process digitaliseras och automatiseras vilket socialförvaltningen behöver för att klara av de 
kommande befolkningsutmaningarna och för att effektivisera våra verksamheter. Arbetet kan med 
fördel bedrivas kommunövergripande vilket förväntas ge en kostnadsbesparing för hela staden.

Samverkan vid utskrivning från slutenvård

Från och med 2018-01-01 gäller en ny lag som reglerar samverkan mellan kommuner och 
landsting/regioner gällande utskrivningsprocessen från slutenvård. Lagen är utformad så att 
kommunerna och slutenvården i respektive region ska teckna ett avtal om vilka spelregler, 
förutsättningar och betalningsansvar som föreligger gällande utskrivningsprocessen från slutenvård. I 
Stockholms län finns en tidsbegränsad överenskommelse som upphör att gälla 2019-12-31. En ny 
regional överenskommelse är framtagen som ska börja gälla 2020-01-01. Denna överenskommelse är 
för närvarande ute i kommunerna för ställningstagande. Den nya överenskommelsen innebär 
väsentligen högre krav på att kommunerna ska kunna ta emot de individer som är utskrivningsklara 
snabbare och mer effektivt. Syftet är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för 
enskilda, som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, behöver insatser från socialtjänsten, 
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.

Avdelningen för myndighetsutövning

Myndigheten har systematiskt arbetat med att utveckla verksamhetens ledningssystem för att 
planera, kontrollera, följa upp och utvärdera myndighetens verksamhetsområden. Myndigheten 
jobbar kontinuerligt med att vidareutveckla ledningssystemen samt tydliggöra strukturer inom 
enheterna. Utvecklingen av myndighetens processer kommer fortlöpa under det kommande 
verksamhetsåret och vi förväntar oss en ökad förmåga att styra våra verksamheter.

Myndigheten har genomfört en arbetstyngdsmätning inom enheten för barn och unga. Resultat har 
utvärderats och beslut är fattat om att införa modellen på myndighetens samtliga enheter under 
kommande verksamhetsår.

Det kommande verksamhetsårets brukarundersökning kommer att beställas av SKL. Syftet är att 
spara administrativ tid för verksamheterna genom att lägga ut undersökningen på tredje part.

Äldre och funktionsnedsatta
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Inom området personlig assistans LSS finns utmaningar under kommande år. Försäkringskassans 
förändrade regelverk utifrån rättspraxis leder till kostnadsförskjutning från försäkringskassan till 
kommunen.

Nyanlända

Mottagandet av nyanlända 2020 kommer att minska något jämfört med 2019. Enligt 
Migrationsverkets prognos kommer 24 personer anvisas till Vaxholm stad inklusive kvotflyktingar 
under 2020. Vi kan se ett begynnande problem med bostadslösningar för de som anvisas till 
kommunen.

Återförening

Nyanlända kommer till kommunen utöver vår tilldelade kvot. Det är dels anhöriga till 
ensamkommande barn som genom anknytning/familjeåterförening kommer till Vaxholm och dels 
EBO, nyanlända med uppehållstillstånd eller asylsökande som flyttar till kommunen och ordnar eget 
boende. Detta kan innebära ytterligare belastning på förvaltningen som är svåra att förutse.

Ensamkommande barn

Under 2019 har Vaxholm har tagit emot anvisningar av 1 ensamkommande barn. För 2020 beräknas 
andelstalen bli 4.70 promille. För verksamhetsåret 2020 finns även möjligheten att lämna över 
andelstal till annan kommun. I slutet av innevarande år pågår diskussioner med andra kommuner 
kring detta. Det finns också möjlighet att i varje enskilt ärende föra över socialtjänstansvaret till 
annan kommun.

Myndigheten har begränsade möjligheter att placera inom kommungränsen pga rådande brist på 
familjehem och andra strukturella hinder. Vaxholms avtal med Sorsele har upphört och en 
förlängning är inte aktuell under kommande verksamhetsår.

Avdelningen för utförande

Vaxholms äldreboende

Vaxholms äldreboende har sedan 1 november 2018 drivits i egen regi. Utmaningar och 
förbättringsområden har identifierats under tiden. Kostnaderna för driften av äldreboendet har blivit 
högre än budget under 2019. Analysen av underskottet visar på att platspriset inte ligger i nivå med 
vad kostnaden är att driva ett äldreboende i den storleken. Svårigheter finns att hitta synergieffekter 
med andra verksamheter då Vaxholm inte har fler boenden. För att kunna arbeta med utveckling, 
kvalité och effektivisering behövs en utökad budget som medger utrymme för digitalisering, 
verksamhets- och organisatorisk utveckling. Analysen finns närmare beskriven under driftsbudget.

Vaxholm äldreboende är i behov av enklare och effektivare hantering av läkemedel. Genom att införa 
digital signering både ökar kontrollen och effektiviseringen av hanteringen av läkemedel, inklusive 
delegering, beställning och läkemedelssaldon. Detta minskar den administrativa tiden för 
sjuksköterskor och vårdpersonal och ökar den kvalitativa tiden med de boenden samtidigt som 
läkemedelsavvikelser minskar.

Mobil dokumentation

Mobil dokumentation behöver införas i syfte att minska den administrativa tiden som läggs på 
hantering av journalanteckningar samt arbetsscheman. Den mobila åtkomsten ska användas för att 
på ett säkert sätt få aktuell nödvändig information om brukaren och insatser samt för att kunna 
dokumentera tillsammans med individen via surfplatta/telefon. Mobil dokumentation ökar 
rättsäkerheten och minskar avvikelser kopplat till dokumentation. Först ut under 2020 är införande 
för hemtjänst egen regi, och därefter Vaxholms äldreboende (troligtvis först 2021). Även 
journalhantering gällande HSL behöver uppdateras till ett modernare verksamhetssystem, som 
nästan all annan ärendehantering inom socialförvaltningen redan har gjort.

Hemtjänst, boendestöd samt förebyggande verksamheter
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Under hösten 2019 påbörjas arbetet med att kartlägga verksamheternas processer. Arbetet kommer 
att fortgå under 2020.

Verksamhetsuppföljning LOV

Verksamhetsuppföljning sker årligen inom egen regi och samt hos entreprenörer. Uppföljning och 
fortsatt samverkan med hemtjänst LOV kommer att ske under våren 2020.

Nytt särskilt boende

Förvaltningen är delaktig i projektet med att bygga ett nytt särskilt boende. Arbetet kommer att 
fortsätta under 2020 och intensifieras.

Livsmiljö

Övergripande

Socialförvaltningen fortsätter arbetet under 2020 med att införa e-tjänster för de olika 
verksamhetsområderna. E-tjänsterna ökar tillgänligheten, rättsäkerheten samt möjligör en snabbare 
ärendehantering.

Förvaltningen kommer även under 2020 leda/delta i projektet "Mer Digital" tillsammans med övriga 
förvaltningar. Projektets mål är att seniorer i Vaxholms stad ska känna sig trygga med användandet 
av digitala verktyg samt att de ska kunna använda och ha förståelse för digitala tjänster för 
samhällsservice.

 

Avdelningen för myndighetsutövning

Barnkonventionen ska implenteras i svensk lagstiftning under kommande verksamhetsår. Arbetet 
med att införliva den nya lagstiftningen i våra processer och interna dokument pågår och kommer att 
vara av stor vikt under kommande verksamhetsår.

Myndigheten har utvecklat arbetet med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld under 2019. 
Under 2020 kommer myndigheten fortsätta arbetet med att sprida information om alternativ till våld 
(ATV), utbildning i samtal med barn och föräldrar i våldsutsatta familjer.

Projektet uppsökande verksamhet för personer över 80 år utan hemtjänstinsatser kommer att 
implenteras i ordinarie verksamhet under kommande verksamhetsår. Syftet är att ge information, 
vägleda och bistå med nödvändiga kontakter med exempelvis vårdcentral eller biståndshandläggare. 
Insatsen syftar till att bibehålla självständighet och hälsa.

Arbetet med det uppdaterade verksamhetssystemet har medfört att en e-tjänst för ekonomiskt 
bistånd har implementerats. E-tjänsten öppnar upp för digitala ansökningar samt att medborgarna 
kan följa sitt ärende digitalt vilket ökar tillgängligheten för myndighetsbeslut och kommunicering. 
Ambitionen är också att skapa tid för klientnära arbete.

Myndigheten har rekryterat en jobbcoach för 2019 i projektform. Finansieringen för nästkommande 
verksamhetsår är inte helt klar. Redan under 2019 har ett 10-tal personer med långvarigt ekonomiskt 
bistånd fått sysselsättning/anställning via jobbcoachen. Förhoppningen är att ESF(Europeiska 
socialfonden) ska bidra med projektmedel. Vi bedömer att det skulle vara en avsevärd förlust för 
förvaltningen och framförallt för kommunens medborgare om finansieringen av jobbcoachen skulle 
utebli. Detta i synnerhet mot bakgrund av Arbetsförmedlingens minskade resurser. Som i sin tur kan 
leda till ökat ekonomiskt bistånd om inte kommunen arbetar proaktivt för målgruppen.

Vaxholms stad är en del av Samordningsförbundet Roslagen sedan 2019. Syftet med 
samordningsförbundet är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och 
underlätta samverkan mellan Kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Landstinget. 
Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå eller förbättra en ökad förmåga av försörjning och 
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livskvalitet. Under kommande verksamhetsår tillhandahåller myndigheten samordningsförbundet 
25% av en heltidstjänst som finansieras av samordningsförbundet.

Avdelningen för utförande

Fixartjänsten infördes 2016. Tjänsten är tillgänglig en dag per vecka och efterfrågan ä stor. Nöjdheten 
är hög hos de som använder tjänsten. Efterfrågan innebär att fixartjänsten finns kvar under 2020. 
Fixartjänsten är även införd på Vaxholms äldreboende och där används tjänsten för enklare 
vaktmästaruppdrag, lite transporter och koll av utomhusmiljön. Även på boendet kommer tjänsten 
att finnas kvar 2020.

Daglig verksamhet inom LSS drivs av Olivia omsorg. En av verksamhetens lokaler är på Rindö, vilket 
medför en del problematik för brukarna i resandet till och från daglig verksamhet. Arbete pågår hos 
fastighetsförvaltningen att ta fram en ändamålsenlig lokal som ligger mer centralt i Vaxholm. Det 
arbetet behöver prioriteras. Resorna idag medför oro och otrygghet för brukarna i och med lång 
resväg och väntetider till färjan, då målgruppen har svårigheter att hantera sådana händelser.

Anhörigstödet fortsätter utveckla sitt arbete för att nå anhöriga/närstående till fler målgrupper. 
Anhörigstödet är väl etablerat till de som har en person med kognitiv svikt i sin familj/närhet. Under 
2020 kommer arbetet fortsätta med stöd till bl.a närstående/anhöriga till personer inom LSS och 
socialpsykiatrin. Ett samarbete finns mellan anhörigstödet och personliga ombudet.

Personliga ombudet har under 2019 sett en ökning av klienter som behöver stöd. Personliga 
ombudet kommer under 2020 att fortsätta arbeta brett med kontakter internt och externt för att 
hitta bra stöd till de personer som är i behov av stöd och hjälp i den formen.

3.2 Driftbudget

Nedan är Socialnämndens beräknade driftbudget.

Driftbudget (tkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Socialnämnden -178 937 -182 206 -189 045 -202 242

Budgetförutsättningar 2020-2022

Under flera år har socialnämnden redovisat ett budgetöverskott. Aktivt arbete från förvaltningens 
sida, gynnsam volymutveckling samt konkurrensutsatta priser har hållit nere kostnaderna.

Socialnämndens budgetram kommer att justeras ned med ca 1,6 mkr som en följd av att 2,5 tjänster 
överförs till Barn- och utbildningsnämndens till den nya Enheten Samverkan och stöd inom 
utbildningsförvaltningen.

Inför 2020 ser förvaltningen ett behov av att öka budgeten med 4 miljoner kronor jämfört med det 
förslag som ligger i ramärendet. Det ökade budgetbehovet består dels av att staden kostar mer än 
referenskostnaden inom funktionshinderverksamheten och dels på att staden inte lyckas driva 
särskilda boendet i egen regi till samma pris som en privat utförare. Privata utförare som driver flera 
boenden har fördelaktiga förutsättningar med synergieffekter, rutiner, kompetens, kvalitetssystem, 
personaltillgång etc. som innebär att de kan driva boendet för ett lägre pris jämfört med staden. 
Merkostnaden för staden att driva boendet i egen regi jämfört med en privat utförare uppgår till 
cirka 8 miljoner kronor. Värt att nämna är att det tillkommer flera dolda kostnader utöver dessa 8 
miljoner kronor i form av utökad arbetsbörda för förvaltningen och övriga stödfunktioner. 
Anledningen till att förvaltningen frågar om en utökad budgetram på 4 miljoner kronor och inte 8 
miljoner kronor är för att vi räknar med att klara av mellanskillnaden inom ram.

 

Övergripande

Socialnämnden har att till kommunstyrelsen och fullmäktige överlämna ett yttrande avseende de 
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förutsättningar som lämnats i Ramärendet 2020-2022.

Faktorer som vi inte styr över är fortsatt osäkra, det gäller bl.a. konjunkturutvecklingen vilken kan 
påverka arbetslösheten, liksom förändringar i lagstiftning samt oväntade volymökningar kan öka 
kraven på verksamheter och öka kostnader inom nämndens ansvarsområde.

Den största osäkerheten inom nämndens verksamhetsområde bedöms vara nyanlända flyktingars 
behov av långvarigt ekonomiskt bistånd under och efter etableringstiden.

Den ram som socialnämnden föreslagits är till största del baserad på en volymberäkning som utgår 
från ett flertal nyckeltal för äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt omsorgen för 
funktionshindrade. Detta innebär att nämndens ram beräknats utifrån antagandet att den 
verksamhet som bedrivs ska bedrivas enligt den genomsnittliga kostnad, nettokostnadsavvikelse som 
kan förväntas utifrån Vaxholm stads specifika strukturella förutsättningar utifrån demografi, 
socioekonomi och geografi.

 

3.3 Investeringar

 

Investeringar Budget 2019 Prognos 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Socialnämnden

Digital utveckling -600 -500 -200 -200 -200

Inventarier -250 -250 -450 -450 -450

Miljöbil -350 0 -350 -350 -350

Summa -1 200 -750 -1 000 -1 000 -1 000

Digital utveckling:

Utfallet för 2019 är fortfarande osäker, då förvaltningen redan infört automatiserat beslutsstöd inom 
ekonomiskt bistånd till en betydligt lägre kostnad än vad som antogs. Resterande medel ska 
användas för digital utveckling inom främst inom Vaxholms äldreboende.

Miljöbil:

På grund av långa leveranstider för miljöbilar förväntas miljöbilen levereras först 2020. Hemtjänsten 
är i behov av ytterligare en miljöbil 2020, som även den beräknas kosta 350 000 kr.

3.4 Taxor och avgifter
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TAXOR OCH AVGIFTER § 
 

2019-09-01  

Avgifter inom äldre- och funktionsnedsättningsomsorg för perioden 2020-01-01 till 
2020-12-31

Avgifter beräknas utifrån av Riksdagen beslutad maxtaxa för äldreomsorgen. Maxtaxan 
för äldreomsorg följer prisbasbeloppet på 47 300 kr för 2020.

Minimibeloppet
Minimibeloppet grundar sig på prisbasbeloppet och beslutas årligen av Regeringen. Beloppet är 
en riktlinje över vad man ska ha kvar att leva av då man har betalat sin hyra/motsvarande 
samt uppvärmningskostnad.  Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad 
utgöra lägst en tolftedel av 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller 1,1446 
gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sammanboende. Kostna-
der för hushållsel, telefon, media, kläder, mat m.m. ska täckas av minimibeloppet. För yngre 
än 61 år är minimibeloppet för ensamstående 5873 resp 4963 kr.

Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet avser det belopp som skall täcka den enskildes normala levnadskostnader 
(minimibelopp) och boendekostnad. 

Minibelopp för 2020 Belopp per månad
Minimibelopp för ensamstående. 5339
Minimibelopp per person för makar 
och sammanboende.

4512

Högsta avgift
Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal
hälso- och sjukvård får från och med den 1 juli 2016 uppgå till högst en tolftedel av
0,5392 gånger prisbasbeloppet. Från och med den 1 januari 2020 motsvarar det 2125 kr per 
månad.

5.1 Äldreomsorgen

Hemtjänst
Avgifterna är indelade insatser. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadsbeho-
vet. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet.

Serviceinsatser som berörs är tvätt, städ och inköp.

Typ av insats Högsta möjliga egenavgift per månad 
per enskild insats

1 serviceinsats per månad 425 kr
2 serviceinsatser per månad 850 kr
3 serviceinsatser per månad 1275 kr
Omsorg upp till 7 gånger per vecka 1062 kr
Omsorg över 7 gånger per vecka 1594 kr
Installationsavgift larm: Engångskost-
nad. Ingår i maxtaxa.

425 kr

Ej återlämnat larm efter slutfaktura 2000 kr
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Särskilt boende

Heldygnsomsorg i särskilt boende Avgift per månad
Heldygnsomsorg i särskilt boende. 2125 kr
Måltidskostnad: Snittkostnad för råva-
ror enligt konsumentverket för män och 
kvinnor över 61 år för 2018.

Råvarudel: 1970 kr, ingår ej i maxtaxa
Tillredning: 1970 kr
Summa: 3940 kr

I särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften. Läkemedel ingår 
inte. Vid heldygnsomsorg minskas minimibeloppet med kostnader som ingår: hushållsel med 
100 kr/mån =100 kr. Hyreskostnad för särskilt boende regleras separat.

Tillfälligt boende Avgift per dygn
Kost/tillredningsdel: 65 kr dygn
Kost, råvarudel: Snittkostnad för råva-
ror enligt konsumentverket 2018

65 kr per dygn, ingår ej i maxtaxa

Omvårdnadsavgift:
utgår som maxtaxa för omvårdnad/30,4 dagar

 70 kr per dygn

Övriga insatser

Insatser Avgift per månad/gång
Matlådor: Levereras som ett huvudmål, 
tillredning samt råvaror (40 %) tillred-
ning. Leverans ingår. (27 kr är råvaror/ 
ingår ej i maxtaxa). 

65 kr 

Dagverksamhet mat: Råvarudel för 
lunch, huvudmål 40 procent av livsme-
delskostnaden per dag.

Frukost: 13 kr
Huvudmål: 27

Fika:7 kr
Dagverksamhet: Omsorgsdel, 2 procent 
av maxtaxa per dag.

42 kr per dag

Trygghetstelefon: (10 procent av maxtaxa) 213 kr per inledd månad
Turbundna resor: Avgiften fastställs till 
2 procent av maxtaxan dag, resa tur och 
retur. Ingår i maxtaxa. Högsta avgift per 
månad motsvarande SL:s reducerade 30-
dagarsbiljett.

42 kr per dag, eller högst 590 kr per må-
nad.

5.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Matkostnader

Vistelseform Avgift
Korttidsvistelse, barn och ungdom un-
der 18 år.

50 kr per dygn

Korttidsvistelse, vuxna. 100 kr per dygn
Fritidsvistelse för barn och ungdom 
över 12 år.

7 kr per dag, 
140 kr per månad

LSS-boende för barn under 18 år,
i förekommande fall även logi.

Motsvarande högst ett underhållsstöd per 
förälder

5.3 Familjerådgivning

Besök på familjerådgivning. 150 kr per besök och vuxen

5.4 HVB hem för vård och boende
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Egenavgiften för vård och behandling av-
ser endast vuxna missbrukare. (HVB) 

80 kr/dygn

HVB, vuxna (SoL, LVM)
Stöd och omvårdnadsboende.

200 kr Per dygn

HVB, barn (SoL, LVU). Motsvarande högst ett underhållsstöd per 
förälder
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Tjänsteutlåtande
2019-09-24

Änr SN 2019/69.041
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

Tjänsteutlåtande Yttrande samt taxor och avgifter

Förslag till beslut
Förslag till yttrande över mål och budget 2020-2022, samt förslag till taxor och avgifter 2020 antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Förvaltningen redogör för förslag till yttrande inför Mål- och budget samt taxor och avgifter 2020. 

Nytt för taxor 2020 är en förenkling av taxetarifferna inom hemtjänst, som nu specificerar de enskilda 
egenavgifterna per insats. 

Förenklingen har gjorts mot bakgrund av en omvärldsanalys där kommuner vill motivera brukarna till att 
använda Rut för icke komplicerade hushållsnära tjänster.  I övrig uppräknas avgifterna enligt 
prisbasbeloppet för 2019. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redogör för förslag till yttrande inför Mål- och budget samt taxor och avgifter 2020. 

Nytt för taxor 2020 är en förenkling av taxetarifferna inom hemtjänst, som nu specificerar de enskilda 
egenavgifterna per insats. Se skillnaderna nedan i respektive tabell.

Nytt är även att det tillkommer en installationsavgift för larm samt kostnad för att inte återlämna inom 
rimlig tid.

Konsekvenserna av har analyserats och bedömningen är att självfinansieringsgraden inom hjälp i 
hemmet kommer att vara oförändrad. 

Ändringen förväntas innebära mindre administration och öka tydligheten mot brukarna. 

Hemtjänst (taxor 2019 innevarande år)
Avgifterna är indelade i sex servicenivåer baserade på antalet beviljade insatser per vecka. Kommunens 
biståndshandläggare bedömer omvårdnadsbehovet. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till inkomst 
och boendekostnad, inte förmögenhet. Serviceinsatser som bedöms enligt nivåer är tvätt, städ och 
inköp. Hjälp avser vård och omsorg. Reducering av avgift görs utefter antal tillfällen utslaget per månad. 
I nivåerna 4 – 6 ingår avgift för serviceinsatserna om biståndsbeslut finns. 

Socialförvaltningen
Jan Sjöström
Verksamhetsutvecklare
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Tjänsteutlåtande
2019-09-24

Änr SN 2019/69.041
2 av 2

Hemtjänst( för 2020)
Avgifterna är indelade insatser. Kommunens biståndshandläggare bedömer omvårdnadsbehovet. Vid 
beräkning av avgiften tas hänsyn till inkomst och boendekostnad, inte förmögenhet.

Serviceinsatser som berörs är tvätt, städ och inköp.

Typ av insats Högsta möjliga egenavgift per månad per enskild 
insats

1 serviceinsats per månad 425 kr
2 serviceinsatser per månad 850 kr
3 serviceinsatser per månad 1275 kr
Omsorg upp till 7 gånger per vecka 1062 kr
Omsorg över 7 gånger per vecka 1594 kr
Installationsavgift larm: Engångskostnad. Ingår i 
maxtaxa.

425 kr

Ej återlämnat larm efter slutfaktura 2000 kr

Uppföljning och utvärdering
Självfinanseringsgraden inom hemtjänst föreslås följas upp.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Agneta Franzén, 2019-08-30                                                                                                       
Förslag till yttrande Mål- och budget 2020                                                                                                               
Taxor och avgifter – egenavgifter 2020                                                                                                                      

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman, Ekonomichef

För kännedom: Mikael Holmström, Ek-kontroller

Nivå Serviceinsats/Hjälp Del av maxtaxan 
per månad

Högsta möjliga egenavgift 
per månad

Nivå 1 Upp till 1 serviceinsats eller upp till hjälp 
en gång/vecka. 

20 % 418 kr

Nivå 2 2 serviceinsatser eller hjälp 2 
gånger/vecka. 

35 % 731 kr

Nivå 3 3 serviceinsatser eller hjälp 3 
gånger/vecka. 

50 % 1045 kr

Nivå 4 Hjälp upp till 5 gånger/vecka. 75 % 1567 kr
Nivå 5 Hjälp upp till 7 gånger/vecka. 90 % 1880 kr
Nivå 6 Hjälp över 7 gånger/vecka. 100 % 2089 kr
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2019-09-19

Änr TFK 2019/111.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 38 Yttrande till Mål och Budget 2020-2022, taxor och avgifter 2020

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut
Förslag till yttrande över mål och budget 2020-2022, samt förslag till taxor och avgifter 2020, antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Yttrande till Mål och Budget 2020-2022 samt taxa för 2020 återfinns i bifogade dokument och redovisas 
på nämnd. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål och Budget 2020-2022, taxor och avgifter 2020 2019-09-04
Yttrande till Mål och Budget 2020 Nämnden för teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

Jeanette Kävrestad Jonsson, sbf
Eva-Lena Granbacka, sbf
Kommunstyrelsen

För kännedom: Koray Kahruman, klk
Alexander Erichsen, klk
Susanne Edén, sbf
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1 Ansvar och uppdrag
Nämnden ska inom ramen för anvisande medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat, svara för:

Förvaltning, om. och nybyggnad

 underhåll av stadens:
o fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar
o vägar, gator samt park- och naturmark

 upplåtelser av staden tillhörig fast egendom,
 huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar
 om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet 

understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar
 om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, 

dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom 
beslutad ram för investeringar

 fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens 
fasta egendom

Gator och trafik

 stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad 
trafiksäkerhet

 upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen 
inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde

 förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, 
parkeringar samt torg, inklusive belysning

 beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om 
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter

 besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet 
för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar

Bibliotek

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

Allmän kultur och fritid

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

Tillstånd, tillsyn och yttranden 

 stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138)
 avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200)
 avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § 

ordningslagen)
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2 Mål och indikatorer
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

2.1 Kvalitet

Beskrivning

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande.

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Kultur 57 57 61

Nöjd Region-Index (NRI), 
Fritidsaktiviteter 61 61 61

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Bibliotek 73 75 74

I kommunen finns ett brett utbud 
av kultur och fritidsaktiviteter.

Andel barnbokslån 50 %

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling.

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

75 78 80 92

2.2 Livsmiljö

Beskrivning

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Gång och 
cykelvägar

51 55 59

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Gator och vägar 52 55 59

Den offentliga miljön är 
tillgänglig, trygg och välskött.

Nöjd Medborgar-Index 
(NMI), Renhållning och 
sophämtning

64 64 66

Vaxholms stad har ett jämställt 
deltagande i idrottsaktiviteter

Deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar delat 
med totalt deltagande

49% 42%

Kommunen har energieffektiva 
lokaler.

Energianvändning 
kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler

148 180
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2.3 Ekonomi

Beskrivning

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Ekonomin är långsiktigt hållbar. Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget -2,5% 6,9% 0% 0%
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3 Yttrande
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

3.1 Verksamhet

Kvalitet

Hur nöjda kommunens medborgare är med utbudet av kultur och fritidsaktiviteter mäts via SCB. 
Resultatet redovisas som nöjd medborgarindex (NMI), med egna värden för kultur, fritidsaktiviteter 
och bibliotek. Resultatet för 2019 kommer att redovisas i december 2019.

Kultur

Inom allmänkulturen genomfördes en kulturnatt i oktober 2018, och en ny planeras i oktober 2019, 
med ett brett kulturutbud som gav publikrekord. Denna dag delas också stadens kulturstipendium ut.

Staden erbjuder alla elever i kommunen från förskola till nian en teaterupplevelse under läsåret. För 
allmänheten anordnas aktiviteter t ex nyårskonsert under december 2018 i Kronängsskolans aula. 
Under läsåret har kulturrådet sammanträtt nio gånger och har bland annat planerat inför höstens 
kulturnatt. Kulturen har också medverkat till att Vaxholm varit en spelplats för en junior filmfestival 
för åk 5-6 i samarbete med Stockholm filmfestival och biografteaterns vänner. Staden delar årligen ut 
kulturbidrag.

Ansvar för detta arbete finns från augusti 2019 på en tjänst på 30 % med administrativt stöd på 10 %. 
Utöver det är andra tjänstepersoner engagerade på oilka sätt i kulturområdet. Kulturverksamheten 
har visat goda resultat och utvecklas positivt, men mer skulle kunna genomföras. För att fortsätta 
utveckla kulturområdet finns ett behov av att förstärka både bemanning och ekonomiska resurser, 
vilket också finns med som ett förslag i ramen. Vad denna förstärkning ska användas till kommer att 
definieras under hösten i samverkan med ansvariga politiker.

Området mäts med indikatorn "NMI Kultur".

Fritid

En utredning, bestående av framtagna konsultrapporter och genom dialog med driftspersonal och 
ansvarig, har gjorts i TFK:s regi gällande ishallens skick. I denna har framkommit att om hallen ska 
varmbonas behöver byggnaden ersättas, då det inte är möjligt att varmbona nuvarande 
konstruktion. En investering av denna storlek hanteras i kommunstyrelsen. En mindre reinvestering i 
nuvarande maskinpark har gjorts. Maskinparken är dock gammal (från 1978) och är trots denna 
investering inte driftssäker.

Under 2018 har konstgräset bytts ut på Campus Vaxholm. Det finns starka önskemål från 
föreningslivet att anlägga ytterligare en konstgräsplan.

Området mäts med indikatorn "NRI Fritidsaktiviteter". Indikatorn för NRI tas fram av SCB .

Bibliotek

Avgörande för Vaxholms biblioteks möjlighet till utveckling är lokalfrågan. Behov finns för en större, 
mer ändamålsenlig och tillgänglig bibliotekslokal. Bibliotekets lokaler behöver anpassas för 
funktionsvariationer.

Nuvarande utrymmen är för små för att rymma det fysiska biblioteksbestånd som en kommun av 
Vaxholms storlek behöver. Idag klaras detta delvis genom att ha aktuella böcker i magasin. 
Prognosen för 2019 är både ökande utlåningssiffror och framför allt ökande besökssiffror, vilket visar 
på behovet av större lokaler.
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Biblioteket har sedan några år flera evenemang än tidigare, en utveckling som ses även på andra 
bibliotek. Evenemangen ställer krav på lokalen, det behöver finnas yta samt teknisk utrustning. Idag 
efterfrågas att bibliotek ska kunna erbjuda t ex tysta studieutrymmen och mötesplatser vid 
klassbesök från skolorna. En ökad flexibilitet av lokalytan är önskvärd.

Biblioteket vidareutvecklar sin digitalisering. En ny utlåningsautomat kommer vara förberedd för 
RFID-tekniken vilket möjliggör nästa steg med chip på böcker (istället för streckkoder).

Området mäts med indikatorn "nöjd medborgarindex (NMI) Bibliotek." Från och med 2020 
tillkommer indikatorn "andel barnbokslån". Indikatorn bedöms viktig för barns läs- och 
språkutveckling och är särskilt relevant med anledning av att barnkonventionen blir lag från den 1 
januari 2020. Målnivån sätts till 50%. BM-värde för Stockholms län är för närvarande 55 % och i 
Vaxholm var andelen barnbokslån 48 % 2018 och 45 % för januari till augusti 2019.

Arbete mot målet sker och kommer fortsatt ske på flera olika sätt. Alla barn i förskoleklass bjuds 
årligen in till biblioteket, dessutom bjuds årskurs två och fem in. Flera aktiviteter anordnas för att 
locka till läsning, till exempel sommarboken där man får en bok i present när man har läst och 
recenserat fem böcker. Det sker också ett stort arbete med Vaxholms bokjury där barn får läsa och 
rösta på den bok de tycker mest om. Dessutom anordnas sagostunder och olika evenemang med 
fokus på böcker och läsning på loven. Populära och efterfrågade böcker köps in och mycket fokus 
ligger på Börja läsa-böcker, numera också på böcker på andra språk. Bibliotekets lådcykel kommer 
också att användas för att bättre nå ut till förskolorna.

Bredband

Utbyggnad av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön. Framtida 
planer finns på att förlägga en sjökabel för att kunna koppla in Rindös verksamhetslokaler. 
Kommunen planerar att dra egna fiberkablar på Vaxön under år 2020 för sitt interna fibernät mellan 
verksamhetslokaler, vilket är ett större projekt som ger kommunen större rådighet men som också 
genererar ett driftbehov framåt.

Verksamheten mäts med indikatorn "Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning 
(%)"

Gata-trafik-mark

Allmänna ytor på Rindö som Vasallen har byggt ska tas över. Detta innebär ökade kostnader för 
driften och ett ökat krav på reinvesteringar för tekniska enheten. I ett inledningsskede kan mindre 
investeringar komma att krävas då vissa saker kan behöva läggas till som inte låg i Vasallens 
åtagande. Till exempel kan det behövas fler papperskorgar samt andra typer av anpassningar i 
trafikmiljön.

I takt med att tekniska enheten övertar drift och skötsel av allmänna anläggningar från stadens 
exploateringsprojekt ökar verksamhetsområdet för tekniska enheten. Förvaltningen arbetar med att 
förbättra processen för överlämning från exploatör till staden. Det är avgörande för planeringen av 
enhetens drift- och investeringsbudget att det finns en långsiktig tidsplan för övertagande.

Vad gäller uppdraget avseende säkra skolvägar pågår för närvarande ett uppstartsarbete tillsammans 
med utbildningsförvaltningen och planenheten.

Fastighet

Fastighetsenheten har under 2019 tillsammans med ekonomienheten arbetat fram en 
internhyresmodell i första hand för att säkerställa korrekta internhyror för skolor och förskolor. 
Under nästkommande år ska arbetet fortsätta med socialförvaltningens lokaler samt övriga 
förvaltningslokaler. Dessa hyror skall ligga till grund för nästkommande års budgetarbete (år 2021). 
Enheten arbetar även med att ta fram flödesscheman och processer för all myndighetsbesiktning för 
att säkerställa uppföljning samt att korrekta åtgärder utförs på alla fastigheter.

Övergripande prioritering för enheten är att säkerställa att lagkrav uppfylls för fastigheterna och att 
uthyrningen ger korrekta intäkter.

17732



Nämnden för teknik, fritid och kultur, Yttrande till mål och budget 2020 8(11)

Digitalisering

Tekniska enheten och fastighetsenheten har under 2019 succesivt omarbetat befintliga 
pappersblanketter till e-tjänster och PDF-blanketter. Under 2020 övergår arbetet till att utarbeta nya 
e-tjänster samt att koppla ihop dessa med Artvise kundtjänstsystem.

Kundtjänstsystemet är ett hjälpmedel för att hantera inkommande synpunkter, beställningar och 
felanmälningar.

Målsättningen med arbetet är att på ett enkelt sätt kunna hantera, följa upp och åtgärda stora delar 
av enhetens arbeten. För medborgaren bör detta resultera i en smidigare kommunikation med 
kommunen gällande inlämnade synpunkter/bokningar med mera. Från verksamhetens sida finns 
också många fördelar med användandet av digitala stöd. Det minskar mängden administration, gör 
arbetet mindre personbundet samt möjliggör uppföljning av statistik kring ärendetyper, antal 
oavslutade ärenden och så vidare, som kan användas vid planering av verksamheten.

Utöver dessa insatser har både fastighetsenheten samt tekniska enheten ett behov av nya digitala 
verksamhetsstöd. Exempel på detta är:

Lokalbokningssystem - Förenklar administration och bokning av kommunens uthyrningsbara lokaler.

Bidragssystem - Verktyg för att förenkla utbetalning och uppföljning av framförallt föreningsbidrag.

Avtalsdatabas - Verktyg för att enkelt sammanställa och följa upp enhetens avtal.

Fastighetsdatabas - Verktyg för att hålla koll på samtliga objekt och planerade och utförda 
underhållsåtgärder. Det behöver kunna hantera myndighetsbesiktningar.

Hyressystem - Verktyg för att debitera enheternas kunder, behöver även kunna hantera internhyra.

Livsmiljö

Gata-trafik

Verksamheten har förbättrat sina rutiner för vinter- och sommardrift vilket också märks då specifika 
åtgärder har trätt i kraft. Sedan början på året har busshållplatserna på väg 274 blivit bättre snöröjda. 
Detta tack vare att kommunens och trafikverkets entreprenör inledde ett närmare samarbete. 
Gällande sommardriften har fler tömningar av papperskorgarna märkts av från slutet av juli.

Dagvattenfrågan har succesivt blivit en allt viktigare fråga för verksamheten att hantera. Det ställs 
högre krav från EU-nivå på dagvattenhanteringen samtidigt som befintliga lösningar inte är 
dimensionerade för den ökade risken för extremväder. Utöver detta arbetar Roslagsvatten 
kontinuerligt med att leda om dagvatten från deras spillvattenledningar för att minska belastning på 
deras reningsverk. Detta kommer framöver leda till ett ökat investeringsbehov för lösningar av 
stadens dagvattenhantering.

Verksamheten mäts med indikatorerna "NMI Gator och vägar" samt "NMI Gång och cykelvägar" 
Resultat från SCB-undersökningen kommer i december 2019.

Mark och park

Förvaltningen har under 2019 tagit fram en skogsvårdsplan och har för avsikt att under kommande år 
teckna avtal inom verksamhetsområdet.

Renoveringen av Eriksömaren är avslutad. Den invigdes 2019 och driften är överlämnad till tekniska 
enheten. Inom parkområdet kommer även en översyn ske av de områden där tekniska enheten tar 
över drift och underhåll från Vasallen på Rindö.

Området mäts med indikatorn "NMI Renhållning och sophämtning".

Fritid

Hållbarhetsenheten, i samarbete med tekniska enheten, har uppdrag att utarbeta ett hållbart 
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idrottspolitiskt program. Under arbetet har inriktningen ändrats till en idrottsstratgi. Strategin ska ge 
riktningen för stöd till idrotten fram till och med år 2030. Idrotten ska vara både socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt hållbar. Det innebär att vi ska skapa och stärka förutsättningarna för att bedriva en 
hållbar idrott, för föreningsliv, spontanidrott och skolidrott. Detta så att Vaxholmsborna kan vara i 
rörelse hela livet i hållbara idrotts- och motionsanläggningar.

Målet "Vaxholms stad skall ha ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter" mäts med indikatorn:

Deltagande i idrottsaktiviteter 50% könsfördelat.

Indikatorn tas fram av Riksidrotten och redovisas i Kolada. Det är ett bra jämförelsetal för att se hur 
aktiva Vaxholms ungdomar är på sin fritid i förhållande till ungdomar i andra kommuner. Det går 
dessutom att se statistiken uppdelad per kön och verksamheten kan därmed följa upp och motverka 
en eventuell snedfördelning. Målet är grönt om det ligger mellan 45-55%, gult om det är mellan 40-
60% och rött om det är större avvikelse.

Fastighet

Generellt vilar arbetet med energibesparingar på tre ben, drift och skötsel, investeringar i tekniska 
lösningar samt dialog med verksamhet och brukare för att påverka beteenden.

Fastighetsenheten har nyligen utfört energideklarationer för fastighetsbeståndet. Enheten kommer 
ta fram en prioriteringslista av åtgärder utifrån dessa för att genomföra de bästa 
energibesparingsåtgärderna.

Enheten är sedan en tid tillbaka fullt bemannad med egen enhetschef. På grund av denna förändring 
kommer omfördelning av arbetsuppgifter genomföras för att avsätta tid specifikt till 
energibesparingsfrågor. Ambitionen är dessutom att verka i närmare dialog med verksamheterna för 
att kunna påverka beteenden som leder till besparingar i energiförbrukningen. Enheten arbetar 
tillsammans med hållbarhetsenheten med dessa frågor.

Verksamhetsområdet mäts med indikatorn "Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler".

Bibliotek och kultur

Verksamheterna bidrar till en god livsmiljö genom att ge medborgare och besökare tillgång till kultur, 
både genom att stimulera till aktivt utövande och till att betrakta/konsumera.

3.2 Driftbudget

Ramen för 2020 ökar med 9,5% (vilket motsvarar 4,7 miljoner kronor) och ska förutom att täcka 
generella kostnadsökningar även täcka ökade kostnader i samband med tillkommande lokaler inom 
skola och förskola. Förslaget till ram för TFK har utökats för att genomföra flera nya åtgärder och 
aktiviteter. Parallellt med ett utökat uppdrag genom tillskjutande av medel har enheterna att 
verkställa det löpande uppdraget. Prioritering av tillkommande uppdrag kommer att behöva göras 
tillsammans med nämnden.

I ramen anges följande specifika satsningar för år 2020.

- Utökad ram för fastighetschef efter delning av enheten.

- Kulturtjänsten utökas till en heltid.

- Ett kontrollprogram skall säkerställa grundvattnets kvalitet runt kommunhuset.

- Utredningskostnader för översyn av användning av parken Lägret.

- Utredningskostnader för att i samråd med utbildningsförvaltningen och planenheten höja 
trafiksäkerheten vid skolor. Medel för eventuella investeringar enligt resultat av en utredning finns 
redovisade under kommunstyrelsen med 3+3 miljoner under år 2020 och 2021.

- Ramökning för att täcka avskrivningskostnader för nya belysningsstolpar och infartsparkering vid 
Engarn. Belysningsstolparna kan dock tänkas dröja då en placering i anslutning till hållplatsen kräver 
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godkännande från Trafikverket.

- Ramökning för att täcka avskrivningskostnader för lekplatsinsatser samt konstgräsplan. Vad gäller 
konstgräsplan är det för närvarande svårt att veta vad för kostnader som kan bli aktuella, då 
placering-, finansiering- och upplåtelsefrågor inte är avgjorda. Dock kommer det troligen att behöva 
tas fram en större utredning av förutsättningar för anläggande som kan tänkas uppgå till ca 150-200 
tkronor.

Några utmaningar som ej finns med i ramökning är:
Budget för nytt verksamhetsområde bredbandsskötsel.
Etablering av nya snöupplag då tidigare platser inte längre kan användas.
Övertagande av allmänna anläggningar på bland annat Rindö.
Ändrade krav samt ökade ytor inom snöröjning till följd av etablering av nya verksamhetslokaler.

Driftbudget (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur -49,2 -53,9 -56,2 -61,2

 

3.3 Investeringar

Investeringsbudgeten kvarstår från tidigare år och avser täcka det löpande reinvesteringsbehovet. I 
takt med nybyggnation samt övertaganden av allmänna anläggningar ökar behovet av 
investeringsmedel. Samtidigt anpassar sig verksamheten till nya redovisningskrav som innebär att 
kostnader som tidigare tagits på driftbudgeten måste planeras in som investeringsåtgärder. Båda 
dessa faktorer ger en ansträngd investeringsram och det finns ett ytterst begränsat utrymme för 
nyinvestering. Generellt uppstår ofta investeringskostnader i samband med övertagande för att 
kunna säkerställa drift och skötsel enligt kommunens behov.

Några större investeringar som planeras belasta år 2020 är:

Fastighet:
Bergvärme Rindö Idrottshall
Reinvestering i tak Vaxö skola samt Resarö skola
Reinvestering Resarö skolkök
Reinvestering yttre underhåll Hembygdsgården.

Gata-trafik:
Nedläggning av bredband till kommunens verksamheter

Dagvattenåtgärd samt ny beläggning Soldatgatan
Utökad infartsparkering Engarn
Ny beläggning gatubestånd enligt beläggningsplan
Gatubelysning fortsatt utbyte till LED-belysning.

 

Löpande 
investeringar (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Gator-trafik -5 -5 -5 -5

Om- och tillbyggnad 
fastigheter -9 -9 -9 -9

Hamnar, kajer -1 -1 -1 -1

Fritid -1 -1 -1 -1

Park och mark -1 -1 -1 -1
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Löpande 
investeringar (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Energisparåtgärder -1 -1 -1 -1

Summa -18 -18 -18 -18

 

3.4 Taxor och avgifter

Beskrivningen i dokumentet "Taxor och avgifter" har setts över och har förtydligats på vissa punkter. 
Utöver detta har ett uthyrningsbart rum samt utställningslokaler i Rådhuset lagts till. 
Indexuppräkningar av relevanta taxor är genomförda.
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TAXOR OCH AVGIFTER § 
 

 

4. Nämnden för teknik, fritid och kultur

4.1 Parkering

Parkeringsavgifter på offentlig plats och tomtmark på Vaxön
Inklusive moms

Zon 
kod

Parkering på offentlig plats och 
tomtmark på Vaxön 

Taxa

1595 2 timmar:
- Hamngatan, öster om korsningen 

Kungsgatan/ Trädgårdsgatan
- Rådhusgatan
- Repslagaregatan
- Rådhustorget
- Torggatan, östra delen
- Söderhamnsplan, parkeringsyta
- Parkgatan, parkeringsyta intill 

Officersparken

1 maj – 31 augusti:

20 kr per timme

1596 4 timmar:
- Kapellgatan
- Fiskaregatan
- Cronhamnsplan
- Strandgatan, norra delen
- Lägergatan
- Lägergatan, parkeringsyta öster 

om Lägergatan
- Rosenbergsgatan, parkeringsyta 

väster om Rosenbergsgatan
- Hamngatan, parkeringsyta väster 

om Vaxholms biograf

1 maj – 31 augusti:

20 kr per timme

1599 2 timmar:
- Söderhamnen, utanför Waxholms 

hotell

Året runt:

20 kr per timme

1597 5 dygn:
- Roddaregatan, östra delen

Året runt:

10 kr per timme de första 12 
timmarna, 

därefter 2 kr per timme

1606 Kväll, helg
- Kronängsskolans parkeringsområde

16 augusti – 14 juni:

Måndag – fredag kl. 18.00 – 
07.00

Avgiftsfritt

Lördag – söndag
10 kr per timme

1606 Sommarlov, 5 dygn 15 juni – 15 augusti:
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- Kronängsskolans parkeringsområde
10 kr per timme de första 12 

timmarna, 
därefter 2 kr per timme

1598 30 dygn:
- Floravägen, parkeringsyta

1 juni – 31 augusti:

40 kr per dygn de första 10 
dygnen,

därefter avgiftsfritt

Drivmedelsladdning eltaxa

Zon 
kod

Eltaxa på offentlig plats och 
tomtmark på Vaxön 

Taxa

6078 4 timmar (under pågående laddning):
- Västerhamnsplan
- Eriksövägen 27, parkeringsyta 

bakom kommunhuset

Året runt:

17 kr per timme

Boendeparkeringstillstånd 1
Inklusive moms

För boende på centrala Vaxön och på öar utan fast förbindelse

Tillståndet kan sökas av folkbokförda inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan 
och Drottninggatan samt öar utan fast förbindelse.

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på 4 timmarsparkeringar eller 
längre.

Tillstånd tilldelas maximalt ett styck per hushåll. 

Helår 1400 kr
1 maj – 31 augusti   300 kr per månad
1 september – 30 april   100 kr per månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 400 kr, återstående tid på för-
lorat tillstånd tillgodoräknas.

Boendeparkeringstillstånd 2
Inklusive moms

För boende i Vaxholms stad

Tillståndet kan sökas av folkbokförda inom Vaxholms kommun.

Helår 2300 kr
1 maj – 31 augusti   400 kr per månad
1 september – 30 april   200 kr per månad
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Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 400 kr, återstående tid på för-
lorat tillstånd tillgodoräknas.

Nyttoparkeringstillstånd
Inklusive moms

Företag som utövar verksamhet inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och 
Drottninggatan, samt på öar utan fast förbindelse, är berättigade till nyttoparkeringstillstånd 
förutsatt att de har serviceutrustade fordon, förvaring av tyngre verktyg eller fordon som an-
vänds av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet. 

Övriga näringsidkare, inom ovanstående område, är berättigade till max 1 tillstånd per adress-
punkt där verksamheten bedrivs. Förutsatt att man har behov av att hantera leveranser 
och/eller sophantering i egen regi. 

Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala förvaltningen 
skall taxan erläggas.

Tillståndet ger möjlighet att parkera gratis upp till 72 timmar på 4 timmarsparkeringar eller 
längre. Dessutom medger tillståndet gratis parkering på 2 timmarsparkering, dock inte längre 
än två timmar.

Helår 2300 kr
1 maj – 31 augusti   400 kr per månad
1 september – 30 april   200 kr per månad

Postförskott tillkommer enligt Postnords gällande taxa.
Förlorat tillstånd kan ersättas mot en administrationsavgift om 400 kr, återstående tid på för-
lorat tillstånd tillgodoräknas.

Felparkering
Exklusive moms

Felparkering, grov förseelse 700 kr
Felparkering 500 kr

Tillfälligt parkeringstillstånd
 

Tillfälligt Parkeringstillstånd 100 kr per dygn

Tillfälligt parkeringstillstånd utfärdas då behov av sammanhängande parkering i anslutning till 
tillfällig verksamhet föreligger och parkering inte kan ske enligt gällande lokala trafikföreskrif-
ter. Inklusive moms.
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4.2 Hyra av lokaler 
Momsfritt

Taxa 1
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Rådhuset mötesrum Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Nämndrummet, 15 personer 150 kr 50 kr
Sessionssal, 50 personer 350 kr 100 kr
Västra gavelrummet, 10 personer 150 kr 50 kr

I hyran ingår:

 Projektor
 Wi-Fi

Rådhuset 
utställningslokaler

Storlek Dygnsavgift Veckoavgift

Alla rum 65 m² 750 kr 4000 kr
Rum A 25 m² 290 kr 1540 kr
Rum B 13 m² 150 kr 800 kr
Rum C 27 m² 310 kr 1660 kr

Matsalen i Kronängsskolan
300 personer

Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 400 kr 240 kr
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30 310 kr 310 kr
Lokalvärd helg, lördagar och söndagar 510 kr 510 kr
Städavgift, engångskostnad 400 kr 400kr

 Lokalvärd är obligatorisk 
 Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola

Aulan i Kronängsskolan
330 sittplatser

Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 1 100 kr 500 kr
Lokalvärd vardagar 17.00 – 21.30 310 kr 310 kr
Lokalvärd helg, lördagar och söndagar 510 kr 510 kr
Städavgift, obligatorisk engångskost-
nad

800 kr 
engångskostnad

800 kr 
engångskostnad

 Lokalvärd är obligatorisk 
 Tillgång till ljud-, ljus- och bildutrustning samt 4 mikrofoner och 6 myggor
 Skoskydd ingår i kostnaden då Kronängsskolan är en skofri skola

Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar detta en-
ligt självkostnadsprincip.

5740



5(9)
Vaxholms stad Taxor och avgifter 

 

4.3 Hamnverksamhet 
Exklusive moms och indexregleras årligen med 2%. 

Båtplatser i kommunala småbåtshamnar,
Säsongsavgift (15 april – 15 oktober)

Taxa

Grund plats 1 353 kr
Normal plats 1 925 kr
Fullgod plats 2 809 kr
Fasta abonnenter, s.k. företagsplatser 3 745 kr

Kajplatser i handelshamnar Taxa
Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj
Fartyg som även disponerar el-plats

3 162 kr per månad
3 978 kr per månad

Fartyg som ligger med långsidan mot kaj och 
som upptar mer än 4 meter i bredd

6 324 kr per månad

Därutöver betalas vid varje tillfälle ett fartyg 
lägger till i hamnarna enligt fastställd turlista, 
loggbok, eller liknande ”studsavgift”.

51 kr per tillägg

Varje natt ett fartyg ligger i hamn 281 kr per natt
Tillfälliga tillägg för fartyg under 20 meter. 485 kr per natt eller dag

969 kr per dygn
Tillfälliga tillägg för fartyg över 20 meter. 969 kr per natt eller dag

1 683 kr per dygn

Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, tull- och 
skolfartyg samt Sjöfartsverkets och Havs- och Vattenmyndighetens fartyg.

Försäljning från båt i kommunala hamnar vid kaj
Försäljning får endast ske genom, för varje objekt, upprättat avtal.

Drivmedelsanläggningar

Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom, för varje objekt upprättat, 
avtal.

Gästhamnar

Tillfällig angöring
För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön finns fem gratis an-
göringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 – 18:00 under 
hela året. 

Övrig angöring vid gästhamnen hanteras av Waxholms Hamn AB enligt gällande prislista. 

I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare.

4.4 Upplåtelse av allmän platsmark 
Exklusive moms

Avgift ska betalas för ansökt period även om ytan inte tas i anspråk. 

Taxa 1
Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar
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Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel.

Torghandel Taxa 1 Taxa 2
Per plats och dag 475 kr 0 kr
Per plats och vecka 1 600 kr 0 kr
Per plats och månad 3 500 kr Ej bokningsbart

Avtal om försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 2 
x 3 meter.

Försäljningskiosker och foodtrucks

Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker och foodtrucks fattar nämnden särskilt 
beslut. 

Disponerad yta Taxa
Per upplåtelse 1 100 kr
Per m2 och månad    185 kr

Uteserveringar

Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som avser utökning 
av redan befintlig verksamhet.

Disponerad yta Taxa
Per m2 och månad 185 kr

Skyltvaror utanför butik

Disponerad yta Taxa
Per löpmeter och månad 100 kr

Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter.

Upplag, byggnadsställningar, containrar, redskapsbodar, skylift, provisoriska bygg-
nader med mera

Disponerad yta Taxa
Per upplåtelse 1 100 kr
Tillkommande avgift per m2 och månad allmän central* 
mark

220 kr 

Tillkommande avgift per m2 och månad övrig allmän plats 185 kr 

* med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö skola / Lägergatan.
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4.5 Avgifter inom idrotts- och friluftsliv
Momsfritt

Taxa 1
Enstaka tidsbokningar för företag, privatpersoner samt övriga externa organisationer/förening-
ar. 
Taxa 2
Verksamhet inom idrotts- och friluftsliv för barn- och ungdomsverksamhet mellan 5-20 år och 
verksamhet för medlemmar över 20 år vilka bedrivs av registrerad ideell förening i Vaxholms 
stad, pensionärsföreningar och vigsel.
Taxa 3
Terminsbokning för företag och privatpersoner 1 timme / vecka, per skoltermin.

Gymnastiksalar och Sport-
hallar

Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Taxa 3
Terminspris

Sporthallen, Campus 310 kr 120 kr 4 000 kr
Bollhallen, Campus 310 kr 120 kr 4 000 kr
Vaxö gymnastiksal 190 kr 80 kr 2 700 kr
Resarö gymnastiksal 190 kr 80 kr 2 700 kr
Rindö sporthall 210 kr 100 kr 3 100 kr
Rindö spegelsal 190 kr 80 kr 2700 kr

Övriga bokningsbara lokaler i Campus Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Spegelsalen 220 kr 100 kr
Skolgym (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr
Yoga-rum (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr
Box-rum (endast för ungdomsverksamhet) - 50 kr
Föreningens tvättstuga - 20 kr

Ishall Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Ishall inklusive omklädningsrum 1 500 kr 100 kr

Fotbollsplan Taxa 1
Timpris

Taxa 2
Timpris

Konstgräs, 11 manna, Vaxö IP 1 500 kr 100 kr
Grusplan, 11 manna, Överby 600 kr 50 kr

Övriga bokningar så som lägerverksamhet, turneringar, uppvisningar etc. som bland annat 
kräver övernattning regleras genom avtal.
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4.6 Stadsbiblioteket

Momsfritt om inte annat anges.

Förseningsavgifter

Per medium och påbörjad vecka 10 kr
Korttidslån 5 kr per dag
Maxbelopp för medier lämnade samtidigt 150 kr

Förkomna medier

Barnmedier 150 kr per styck
Vuxenmedier 250 kr per styck

För fjärrlån, DVD, språkkurser, pocket och tidskrifter beräknas ersättning enligt anskaffnings-
pris.

Kopior

A4 svart/vit, per sida 2 kr
A4 färg, per sida 5 kr
A3 svart/vit, per sida 4 kr
A3 färg, per sida 10 kr

För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor.

Fax

Inrikes, första sidan 10 kr
Inrikes, övriga per sida 2 kr
Utrikes, första sidan 20 kr
Utrikes, övriga per sida 2 kr

Övriga avgifter

Fjärrlån 10 kr
Nytt bibliotekskort 10 kr

4.7 Övrigt

Lotteritillstånd

Totalt insatsbelopp för lotteriet Taxa för lotteritillstånd
< 1 000 kr 50 kr
1 001 – 5 000 kr 100 kr
5 001 – 15 000 kr 200 kr
> 15 001 kr 500 kr

Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark) 

Avtalsservitut Efter förhandling och beslut i nämnd i 
enlighet med delegeringsordning

Arrenden och andra nyttjanderätter Efter förhandling och beslut i nämnd i 
enlighet med delegeringsordning
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4.8 Vid grävning i kommunal mark (om inte annat avtalats)

Schakt Taxa
Ansökan om Schakttillstånd 2 000 kr
Första veckan öppen schakt -
Påföljande veckor i ansökan 1 000 kr
Försening utan förlängning 3 000 kr
Förlängning av schakttillstånd 2 000 kr

TA-plan Taxa
Ansökan om TA-plan 400 kr
Kommunen tar fram TA-plan 2 500 kr

Vite schakt Taxa
Olovlig schakt 6 000 kr / vecka

Vite TA-plan Taxa
Godkänd TA-plan saknas 5000 kr / tillfälle
Vägmärke saknas 500 kr / styck per dygn
Enkel avstängning saknas 500  kr / meter per dygn
Tung avstängning saknas 1 500 kr / meter per dygn
Obehörig personal i arbetsområdet 2 500 kr / person och tillfälle
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Tjänsteutlåtande
2019-09-04

Änr TFK 2019/111.042
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

Yttrande till Mål och Budget 2020-2022, taxor och avgifter 2020 

Förslag till beslut
Förslag till yttrande över mål och budget 2020-2022, samt förslag till taxor och avgifter 2020, antas som 
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Yttrande till Mål och Budget 2020-2022 samt taxa för 2020 återfinns i bifogade dokument och redovisas 
på nämnd. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål och Budget 2020-2022, taxor och avgifter 2020 2019-09-04
Yttrande till Mål och Budget 2020 Nämnden för teknik, fritid och kultur

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

Jeanette Kävrestad Jonsson, sbf
Eva-Lena Granbacka, sbf
Kommunstyrelsen

För kännedom: Koray Kahruman, klk
Alexander Erichsen, klk
Susanne Edén, sbf

Stadsbyggnadsförvaltningen
Michaela Bondeson
Verksamhetscontroller
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden
2019-09-18

Änr SBN.2019.47  
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 66 Yttrande till Mål- och budget 2020-2022 samt förslag till taxa för 
2020

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Förslag till yttrande över Mål och budget 2020-2022 inklusive förslag till taxor och avgifter 2020 
antas och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta:
Beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10 % förändring, delegeras till 
stadsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redogör för förslag till yttrande till Mål och budget 2020-2022 samt förslag till taxor och 
avgifter 2020. 

I taxan för 2020 görs mindre justeringar och förtydliganden i själva taxan, liksom ett förtydligande om 
hur och på vilken del reduktion ska beräknas vid överskriden handläggningstid enligt den vid årsskiftet 
2018/2019 införda regeln om reduktion (9 kap 45§ första stycket PBL), för bygglovs-, anmälans- och 
förhandsbeskedsärenden.

I den del av taxan som gäller kart och mät, sker en utökning med ytterligare en kartprodukt till följd av 
det nya kartsystem som upphandlats, för att kunna erbjuda en enklare och billigare version av 
nybyggnadskarta.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål- och budget 2020-2022 samt förslag till taxa för 2020, 2019-09-04
Yttrande till mål och budget 2020-2022
Förslag till taxa för Stadsbyggnadsnämnden 2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för arkivering

Kommunstyrelsen internt
Koray Kahruman, klk

För kännedom: Susanne Edén, sbf
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1 Ansvar och uppdrag
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat, svara för:

 myndighetsuppgifter inom byggnadsväsendet
 mätnings- och karteringsverksamhet
 strandskydd enligt miljöbalken: dispensprövning och tillsyn
 myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister
 myndighetsuppgifter enligt

o anläggningslagen
o ledningsrättslagen
o fastighetsbildningslagen

 namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser
 fastställelse av belägenhetsadresser samt
 tillsyn av skyltar enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
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2 Mål och indikatorer
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

2.1 Kvalitet

Beskrivning

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande.

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Nöjd Kund-Index (NKI), 
Bygglov 52 42 60 60Invånare och företagare är nöjda 

med bemötandet.

Nöjda kunder i GIS-
enkät, skala 1-5 3,77 3,82 4

Handläggningstid i 
veckor, ärende komplett 
till beslut

3,9 5,2 5 3,6
Handläggningstiderna är rimliga

Handläggningstid i 
veckor, ansökan 
inkommen till 
expedierad

17,7 17,3 12 12,3

BM-värde för respektive nyckeltal fås genom:
NKI - Stockholm Business Alliance NKI-mätning
GIS-enkät - egen enkätundersökning till externa kunder
Handläggning komplett till beslut - Bygglovsalliansens årsrapport, medel i veckor av alla rapporterade kommuner
Handläggning ansökan till expedierad - Bygglovsalliansens årsrapport, medel i veckor av alla rapporterade kommuner.

Utfallet för NKI redovisas släpande med ett år. Det betyder att utfallet för 2019 avser 2018. NKI-
resultatet för 2018, som redovisas i tabellen ovan, var 52 och det har därefter sjunkit till 42 till 2019. 
Orsaken till försämringen bedöms ha sin grund i relativt lång handläggningstid och begränsade 
möjlighet att ge den service till sökanden som efterfrågats. Eventuella synpunkter på den nya taxan 
för 2019 går ännu inte att avläsa, utan kommer först med i mätningan av NKI för 2020.

Vad gäller handläggningstiderna för de första åtta månaderna 2019, så har dessa ökat till följd av 
sjukfrånvaro och vakanser - personell resursbrist.

Målnivån för indikatorn Nöjda kunder i GIS-enkät höjs från 3,75 till 4.

2.2 Livsmiljö

Beskrivning

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19
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Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Förvaltningen har ett ökat digitalt 
arbetssätt

Beställning av kart- och 
mättjänster via 
webbformulär, procent 
(%)

0% 64% 70%

Indikatorn saknar BM-värde

Genomförda e-tjänster har gett stor effekt. Målnivån för indikatorn höjs från 50% till 70%.

2.3 Ekonomi

Beskrivning

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Resultatavvikelse i 
procent (%) av budgeten -4% -2% 0% 0%Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Självkostnadstäckningsg
raden 63% 54% 75% 77%

BM-värdet är genomsnittet för självkostnadstäckningsgraden för bygglovsverksamheterna i Danderyd, Lidingö och Upplands Väsby 
kommuner.

Självkostnadstäckningsgraden mäts endast på bygglovsverksamheten.
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3 Yttrande
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

3.1 Verksamhet

Kvalitet

Kundnöjdheten gällande bygglov mäts i Stockholm Business Alliance serviceundersökning. Resultatet 
redovisas släpande med ett års fördröjning och ger nöjd kund-index (NKI) för bygglovsverksamheten. 
NKI-undersökningen omfattar sex serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Utfallet har försämrats för året, vilket medför att en analys 
och handlingsplan för att stärka resultatet och nå satt målnivå krävs och kommer att genomföras 
med start redan 2019 för att kunna implementera åtgärder under 2020.

Utfallet från den GIS-enkät som skickas ut efter att en beställning av en kartprodukt levererats eller 
mättjänst utförts har ökat till 3,82, vilket motsvarar en hög kundnöjdhet. Målnivån för 2019 är 3,75 
och har för 2020 höjts till 4. Enkäten besvaras dock av relativt få personer, vilket ger ett begränsat 
analysunderlag. I enkäten bedöms leveranstid, bemötande, kvalitetsresultat samt övergripande 
intryck. Enkätresultaten visar på ett förväntansgap där beställaren har en bild av att kartprodukten 
ligger färdig och kan skickas med en knapptryckning. Leveranstiden upplevs därför som onödigt lång. 
Kartproduktion är mer tidskrävande än så. Under 2020 kommer därför en insats att genomföras för 
att bättre återspegla produkten med syftet att kunden ska ges rätt förväntansnivå.

Handläggningstiden i lov- och anmälansärenden mäts genom två indikatorer. Dels mäts 
handläggningstiden från det att ansökan kommer in till dess att ett beslut expedieras och dels mäts 
tiden från det att ansökan anses komplett (handlingarna från sökanden bedöms tillräckliga för att 
kunna fatta ett beslut) till dess att beslut fattas i ärendet. Resultatet för handläggningstiden gällande 
kompletta handlingar till beslut har under flera år legat långt under målnivån men ofta på bekostnad 
av verksamhet som inte haft lagstadgade tidskrav. Delårsresultatet i augusti visar att 
handläggningstiden nu är sämre än målnivån.

Av indikatorerna framgår att stadsbyggnadsnämnden nästan når ett godkänt resultat för den 
handläggningstid som förvaltningen i större grad kan påverka. Resultatet är sämre för den 
övergripande handläggningen som även inbegriper tiden som ansvaret för ett ärende ligger hos den 
sökande att komplettera. För att korta den totala handläggningstiden från 18,1 veckor bedöms ett 
fortsatt arbete med digitalisering vara en viktig del av lösningen. E-tjänster har införts för 
stadsbyggnadsnämndens verksamheter, för att underlätta för sökande och för att skapa en ökad 
effektivitet i handläggningen. Bland annat kommer e-tjänsterna vägleda sökanden i vilka handlingar 
som krävs för att ansökan ska vara komplett. På så sätt kan tiden för att invänta kompletterande 
handlingar minskas. Tiden för att kunna komplettera en ansökan kommer också att begränsas till 8 
veckor, därefter kommer ansökan att avvisas och sökanden får återkomma längre fram med en ny 
ansökan när denna är komplett. Detta krav på att ansökan måste vara kompletterad inom 8 veckor 
har med framgång tillämpats av andra kommuner och även uppfattats av sökande som positivt, då 
det blir tydligt för dem vad som krävts.

Den 1 januari 2019 började en ny bestämmelse att gälla i plan- och bygglagen (9 kap. 27-27 a §§ och 
12 kap. 8-8a §§ PBL) vad gäller handläggningstider. Bestämmelserna säger att i de fall ett ärende inte 
avgörs inom de i PBL uppsatta tidsgränserna ska en avgiftsreduktion med 1/5 av avgiften ske för varje 
påbörjad vecka som angiven handläggningstid överskrids. Tiden för att göra en första granskning 
samt förelägga en sökande om att komplettera sin ansökan begränsas samtidigt till 3 veckor. Om 
kompletteringsbegäran inte gjorts i tid får handläggningstiden inte förlängas och beslut måste fattas 
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utifrån, i samband med ansökan, inlämnade handlingar. Reduktionen ska i bygglovsärenden beräknas 
på den del som rör bygglovsdelen av taxan, vilket är 50% av avgiften, medan den för förhandsbesked 
och anmälansärenden beräknas på hela avgiften.

Konsekvenser av denna lagstiftning, och med en ej fulltalig arbetsstyrka, är svårigheter att 
upprätthålla nuvarande servicegrad. En identifierad risk är att fokus behöver läggas på handläggning 
istället för rådgivning och service. För att bibehålla servicegrad krävs flera förändringar i arbetssätt 
och resursanvändning för att kunna hantera denna förändring. Vidare konsekvenser beskrivs under 
Driftsbudget.

Livsmiljö

Stadens externa e-tjänster publicerades i början av 2019. Stort genomslag fick beställning av kart- 
och mätprodukter via webbformulär som direkt steg till 64% vid delårsbokslutet för tertial 2. 
Målvärdet för 2019 var tidigare satt till 50% och höjs därför till 70% för 2020.

Under 2019 har förvaltningen fortsatt arbetet med digitalisering av verksamheten samt arbetet med 
processutveckling och implementering av nya rutiner. Det kvarstår en hel del arbete inom detta 
område som kommer att fortsätta under 2020. Målet är att ha en digital handläggningsprocess fram 
till det att arkivering av ärenden sker. En digital slutarkivering kräver ett e-arkiv vilket är en fråga som 
omfattar hela kommunförvaltningen.

Under 2019 har förvaltningen arbetat med att styra över beställningar till e-tjänster, istället för via 
analoga blanketter gällande kart- och mätprodukter. Dessutom har det inom det 
kommunövergripande nätverket Geodata Norrort pågått en standardisering av kartprodukternas 
utseende och innehåll för att ge samma information oavsett hos vilken kommun en produkt beställs. 
Detta samarbete har för Vaxholms del också resulterat i att en förenklad nybyggnadskarta håller på 
att tas fram i kommunens karttjänster, som beräknas kunna börja levereras senast vid halvårsskiftet 
2020. Syftet med den förenklade nybyggnadskartan är att kunna erbjuda en något billigare 
kartprodukt som uppfyller behoven och kraven vid till exempel tillbyggnader och/eller uppförande av 
komplementbyggnader.

Den digitala utvecklingen kommer att fortgå under 2020. Den är dock tidskrävande och tar resurser i 
anspråk, vilket kommer att kräva en balans mellan utveckling och operativt arbete, till dess att 
enheten är fulltalig. Enheten kommer att under året att förstärkas med en halvtidsjurist förutom 
säkerställandet av handläggare..

3.2 Driftbudget

 

Driftbudget (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Stadsbyggnadsnämnden -5,8 -5,9 -6,0 -6,1

Ramen för 2020 ökar med 1,4% och ska täcka en pris- och löneuppräkning inklusive en effektivisering 
på -1%. Inget utökat verksamhetsområde.

Konsekvenser av nya taxan och nya bestämmelser i PBL om avgiftsreduktion.

Den nya taxan tycks så här långt ha gett en positiv inverkan på enhetens självkostnadstäckning. En 
djupare analys kommer att ske. Till viss del kan också vakanta tjänster ha bidragit till en temporärt 
bättre självkostnadstäckning.

De nya reglerna vad gäller handläggningstid och tid för förläggande om komplettering, har ännu inte 
haft så stor påverkan på årets driftsbudget (t.o.m. 2019-06-30), men kommer troligen att ha detta 
framöver.

Till och med halvårsskiftet 2019 har endast två bygglovsärenden fått reducerad avgift. För andra 
halvåret 2019 syns dock redan nu att antalet ärenden med reducerad avgift kommer att öka, då 
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enhetens handläggarresurser inte funnits på plats fullt ut.

Om ärenden inte handläggs inom angivna tidsramar i PBL, kommer detta relativt snabbt få inverkan 
på de avgifter som är möjliga att ta ut. För att hantera denna situation behöver alla resurser inom 
förvaltningen mobiliseras, både inom enheten och eventuellt från andra enheter. Detta innebär att 
andra arbetsuppgifter behöver nedprioriteras, vilket redan skett avseende arkiv och tillsyn vilket i 
längden inte är hållbart. Viktigt är att på alla möjliga sätt förbättra förutsättningarna för att kunna 
hålla lagstadgade tidsramar.

3.3 Investeringar

 

Löpande 
investeringar (mnkr) Budget 2019 Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022

Bil -0,4

Löpande investering -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

I budgetramen för innevarande mandatperiod finns för 2020 en budgeterad post för inköp av ny 
mätbil, då den nuvarande mätbilen är närmare 10 år gammal och behöver bytas ut. Under slutet av 
sommaren har SKL genomfört en upphandling för inköp av mätbilar och liknande arbetsfordon. Med 
utgångspunkt i denna upphandling har en kostnadsuppskattning gjorts som landar på en kostnad om 
ca 400 tkr. Investeringsbudgeten för 2020 ökas med 400 tkr för inköp av en ny mätbil till GIS-
verksamheten. Budgeten för löpande investeringar kvarstår och avser täcka justeringar i 
arbetsmetoder samt mjuk- och hårdvara för enhetens arbete.

Under 2018 har ett digitalt ärendehanteringssystem implementerats inom bygglovs- och GIS-
enheten. Under 2019 har e-tjänster för bygglov-, förhandsbesked och anmälansärenden öppnats. E-
tjänsterna och det digitala ärendehanteringssystemet är dock inte kopplade till varandra, vilket 
betyder att den digitala ansökan i dag skrivs ut analogt på papper och att all information därefter 
åter måste digitaliseras genom inscanning och manuell inskrivning av all lämnad information. Detta 
förfarande innebär att de besparingar som en fullt ut digitaliserad arbetsprocess ännu inte är på 
plats.

Genom implementeringen av de nya e-tjänsterna för ansökan och anmälan samt beställning av 
karttjänster, har dock ytterligare ett viktigt steg tagits mot ett digitalt arbetssätt. Nästa steg i detta 
arbete pågår och innebär att e-tjänsterna kopplas samman med det nya ärendehanteringssystemet. 
Denna sammankoppling beräknas kunna påbörjas under slutet av 2019 och slutföras under 2020, och 
ska då ge en helt digital plattform som möjliggör helt nya möjligheter till digital kommunikation med 
medborgare, företagare och andra i Vaxholm och för dem att få inblick i och ta del av 
handläggningen av pågående ärenden.

Ett sista steg är därefter ett digitalt arkivsystem som möjliggör för förvaltningen, medborgare, 
företagare och andra att få tillgång till tidigare lämnade bygglov och annat på ett enkelt sätt. Denna 
fråga ligger dock på en kommunövergripande nivå.

 

3.4 Taxor och avgifter

Taxan är stadsbyggnadsnämndens verktyg/instrument för att ta betalt för handläggningen av bygglov 
och andra ärenden enligt (främst) plan- och bygglagen samt miljöbalken. Att upprätta och besluta om 
taxan är kommunens ansvar. Som stöd för arbetet har SKL tagit fram förslag till konstruktion av taxa. 
Redan 2011 tog SKL fram ett förslag till konstruktion av taxa enligt den nya plan- och bygglagen och 
2014 togs ytterligare ett förslag fram. Det senare har sedan uppdaterats årligen.

Vaxholms stad har under 2019 i huvudsak tillämpat en ny taxa, med syfte att förenkla för 
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medborgare och företagare samt andra sökande att förstå taxan, men också för att komma tillrätta 
med måluppfyllelsen gällande självkostnadstäckningsgraden. Taxan har ett sammanräknat belopp för 
respektive åtgärd, som inbegriper alla kostnadsdelar från ansökan över lov, startbesked och 
arbetsplatsbesök till slutbesked, avslut och arkivering. För ärenden inkomna innan 2019 har 
fortfarande taxan från 2018 tillämpats.

Den nya taxan utgår från SKL:s senaste förslag till taxekonstruktion och är uppbyggd genom att 
bygglov- och GIS-enhetens kostnader för respektive handläggningstyper (lov, anmälan, 
förhandsbesked m.fl.) har räknats samman till ett belopp, där medeltid för varje moment som ingår i 
handläggningen av en ärendetyp har räknats samman och multiplicerats med timkostnaden som 
resulterat i ett fast pris i kronor för varje enskild åtgärdstyp. Sökanden kan därför i den nya taxan 
direkt se vad kostnaden för respektive åtgärd blir. Dessutom uppfyller den nya taxan på ett bättre 
sätt bestämmelserna som finns i plan- och bygglagens 12 kap. 10 § om att en avgift inte får överstiga 
kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av beslut, besked eller handläggning som avgiften 
avser.

I och med övergången till att räkna ut taxan baserat på faktiskt handläggningstid har flera avgifter i 
2019 års taxa höjts medan några sänkts. För kart- och mätbeställningar gjordes endast mindre 
förändringar i taxan för 2019, då den taxan sedan 2018 baserats på ett liknande upplägg som den nya 
bygglovstaxan. För strandskyddsdispenser gäller inte plan- och bygglagens reglering om hur avgift ska 
tas ut, men i den nya taxan tas avgift ut efter samma modell som för ärenden enligt plan- och 
bygglagen. Den nya taxan har i stort fungerat som planerat.

I taxan för 2020 görs mindre justeringar och förtydliganden i själva taxan, liksom ett förtydligande om 
hur och på vilken del reduktion ska beräknas vid överskriden handläggningstid enligt den vid 
årsskiftet 2018/2019 införda regeln om reduktion (9 kap 45§ första stycket PBL), för bygglovs-, 
anmälans- och förhandsbeskedsärenden.

I den del av taxan som gäller kart och mät, sker en utökning med ytterligare en kartprodukt till följd 
av det nya kartsystem som upphandlats, för att kunna erbjuda en enklare och billigare version av 
nybyggnadskarta.

I och med den nya taxan för 2020 upphör taxan för 2019 samt 2018 att gälla och alla ärenden 
debiteras enligt 2020 års taxa.

Planavgiften lämnas konstruktionsmässigt oförändrad. Efter översyn bedöms avgiften vara på rätt 
nivå.
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6. Stadsbyggnadsnämnden
6.1 Bestämmelser 
Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med tabellerna B 1 - 19, S 20, K 21 - 23 samt P 24 i 
Vaxholm stads beslut att anta taxan. Avgifterna I denna taxa tas ut enligt bestämmelser i 
kommunallagen (1991:900), KL, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, samt miljöbalken (1998:808), 
MB.

Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa utgår avgift enligt 12 kap. 8 § PBL för

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och 
ingripandebesked,

2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. framställning av arkivbeständiga handlingar,
6. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och
7. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Enligt PBL tas även avgift för kostnader gällande upprättande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser när

1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovspliktig 
anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap. 7 §), och

2 den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna. 

Enligt 8 kap. KL utgår avgift enligt taxa för

1. Lägeskontroll,
2. Utstakning,
3. Gränsutvisning,
4. Nyttjande av kommunens kartmaterial
5. Andra tids- eller kostandskrävande åtgärder.

Enligt kap. 1 § MB tas avgift ut för handläggning samt tillsyn gällande strandskyddsdispenser.
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Allmänna bestämmelser
Beräkning av avgift

Avgift enligt tabell
Avgiften för en viss åtgärd framgår av de tabeller som tillhör taxan.

Avgiftsbestämning taxa
Avgiften tas ut enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt beslut inte fattas I 
ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd.

Om det finns särskilda skäl, som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, får stadsbyggnadsämnden 
besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende.

Om åtgärden inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar stadsbyggnadsämnden om skälig 
avgift grundad på tidersättning. Vissa uppdrag ska faktureras med tidersättning som grund.

Vid två eller flera åtgärder, adderas beloppen för respective åtgärd, om inget annat angetts.

Reducerad avgift vid justering av gällande lov
För ansökan om att göra justeringar i ett tidigare beviljat gällande lov utgår avgift enligt den tabell 
där åtgärden återfinns. Om Stadsbyggnadsnämnden finner att det är motiverat med avseende på 
arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 50 eller 75 %.

Planavgift
Planavgift tas ut i samma omfattning som vid ett planenligt bygglov i det fall bygglov beviljas med 
liten avvikelse.

Planavgiften kan endast tas ut för planer upprättade enligt PBL. Planavgiften räknas ut per 
bygglovsärende och om det totalt blir billigare för sökanden läggs areorna för flera åtgärder ihop 
vid beräkning av Objektsfaktor (OF) och då beräknat på den högsta av Planfaktorn (PLF)

Fastighetsplaner som inte färdigställts vid denna taxas ikraftträdande fortsätter att debiteras enligt 
taxa antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-22, § 64.

Planavgift kan inte tas ut om bygglov har lämnats enligt 9 kap. 30 § 2 st. PBL (ändring i strid mot 
plan) eller vid tillfälligt lov enligt 9 kap. 33 § PBL i strid mot plan. Planavgiften kan dock uttas om 
det lämnade bygglovet medges med liten avvikelse från planen.

Planavgift tas ut av den som är sökande eller den som gjort anmälan i det ärende som beskedet, 
beslutet eller handläggningen avser, PBL 12 kap. 9 §.

Kommunen kan istället för att ta ut planavgift i samband med bygglov och bygganmälan teckna ett 
avtal som reglerar kostnaden för att upprätta planen. Det är också möjligt att planavgiften regleras 
i ett exploateringsavtal. Planavgift kan endast tas ut i den mån kommunen haft kostnader för 
planen.

Planavgiften enligt taxan tas ut i samband med bygglov och/eller bygganmälan. Planavgift enligt 
avtal tas ut under arbetets gång i enlighet med vad parterna kommer överens om i avtalet.

Kommunens principer för uttag av planavgift framgår av taxetabell P 24.
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Areabestämning
I de fall där beräkning av bruttoarea (BTA), byggnadsarea (BYA) och öppenarea (OPA) förekommer, 
används mätregler enligt Svensk Standard SS 02 10 54:2009. Avrundning av areor görs enligt 
avrundningsreglerna I svensk standard SS 01 41 41.

I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa byggnders 
totala BTA och OPA.

Timdebitering
För vissa ärendetyper anges ”Timdebitering”. I dessa fall beräknas avgiften genom att den 
framräknade handläggningskostnaden per timme multipliceras med antalet nedlagda timmar i 
ärendet. Timdebitering tas ut per påbörjad time, och med minste en time.

Handläggningskostnaden
Handläggningskostnaden per timme är 1300 kronor för ärenden avseende tabell B 1 - 19 samt S 20 
och 1155 kronor för tabell K21 - 23. För tabell P 24 är G = 57 kronor.

Avgift vid avslag, avskrivning, avvisning
Om en ansökan avslås, eller ett ärende avskrivs eller avvisas tas avgift ut enligt tabell.

Tidsersättning
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden om 
skälig avgift grundad på tidsersättning.

Höjning eller sänkning av avgift
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften, 
äger nämnden för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag besluta om detta.

Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa ska betalas av sökanden eller beställaren, mot faktura när denne 
tillställts byggnadsnämndens beslut, beställd handling levererats eller beställd åtgärd 
vidtagits. Betalning ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalning av 
faktura ska ske även vid överklagande av det beslut som avgiften avser. Betalas inte avgiften 
vid den förfallodag som anges I fakturan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) 
från förfallodagen tills betalning sker. 

Avgift får även tas ut i förskott.

Vad som ingår I avgiften
I avgiften ingår kostnaden för handläggningen för lov, via startbesked och fram till och med 
slutbesked. I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett platsbesök och ett 
slutsamråd. Avgiften för interimistiskt slutbesked ingår inte i denna avgift, utan debiteras extra. 
Avgiften i ett ärende tas ut i samband med det första beslutet i ett ärende. Därmed tas avgiften för 
genomförandeskedet I ett bygglovssärende ut i förskott. Bygglovsavgiften är 50% av den totala 
avgiften.

Om fler lovbeslut än ett behövs i samma ärende tas kostnaden ut för den del som ingår i varje nytt 
beslut. I de fall det behövs fler startbesked, platsbesök, intrerimistiska slutbesked eller slutbesked 
debiteras dessa enligt tabell.
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I byggprojekt som kräver tekniskt samråd ingår ett tekniskt samråd, ett startbesked, ett platsbesök, 
ett slutsamråd och slutbesked per lovbeslut, alternativt beslut I ett anmälansärende.

Tidsbegränsade lov och lov av säsongskaraktär
Avgiften för tidsbegrändase bygglov ovh bygglov av säsongskaraktär är den samma som för 
permanenta lov. Avgiften för förlängning av tidsbegränsade lov är 75% av avgiften för permanent 
lov, förutsatt att slutbesked/slutbevis erhållits i det tidigare lovet. 

Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är det samma som för 
ett helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar I ett givet och gällande lov hanteras också som ett nytt 
beslut och debiteras enligt taxan för åtgärden som ändras. 

Icke utnyttjade bygglov och startbesked
Om ett bygglov inte utnyttjas innan bygglovet förfallit återbetalas 50% av avgiften om sökanden 
skriftligen beggar detta. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att bygglovet 
förfallit. Ränta utgår inte på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras.

I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked som avgiften avser. I dessa 
fall tas avgiften ut I samband med startbesked. Ingen del av någon avgift återbetalas om 
startbesked getts.

Övergångsbestämmelser

Beslut om slutbevis och eventuellt andra beslut enligt äldre lagstiftning (före 2 maj 2011) 
debiteras med en avgift för motsvarande beslut enligt denna taxa.
 
I ärenden där lov respektive startbesked beviljade tom 31 december 2018 där full betalning för 
hela åtgärden inclusive startbesked och slutbesked respektive slutbesked ännu inte debiterats, 
debiteras avgifterna för detta enligt denna taxa i samband med att slutbesked lämnas.

Ändring av taxan
Stadsbyggnadsnämnden beslutar om justering av beloppen i tabellerna samt det belopp som ska 
utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till nämnden och på vilka villkor det sker.

Övriga ändringar i taxan, taxans konstruktion och omfattning beslutas av kommunfullmäktige.

Upplysning om överklagande
Byggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt PBL 13 
kap. 2-3, 8 och 16 §§ samt 22-25 §§ förvaltningslagen (1986:223). Den som vill överklaga ska ge in 
skrivelsen till stadsbyggnadsnämnden. Den ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet.

Byggnadsnämnden prövar om skrivelsen/överklagandet har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen inte 
avvisas, ska den överlämnas till länsstyrelsen, som har att pröva överklagandet, som första instans.

14760



Taxans ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01.

Innehåll taxetabeller
B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader 
B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus,

fritidshus eller komplementbyggnader, per byggnad
B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar och ljusanordningar
B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1
B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och 

plank, parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)
B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov
B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan 
B 8 Anmälningspliktiga åtgärder
B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder
B 10   Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov 
B 11   Förhandsbesked
B 12   Villkorsbesked
B 13   Ingripandebesked
B 14   Extra åtgärder i byggskedet
B 15   Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov) 
B 16   Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
B 17   Avslag
B 18   Avskrivning
B 19   Avvisning
S 20   Strandskyddsdispens
K 21   Primär- och nybyggnadskarta
K 22   Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer)
K 23   Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms med 25 % tillkommer) 
P 24   Planavgift
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B Taxetabeller för lov, anmälan mm

B 1 Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader,                           
                 och komplement till byggnader i tabell B 2

Ärendetyp Avgift
ftftB 1.1 Planenligt 35 100 kr

B 1.2 Liten avvikelse 41 600 kr

B 1.3 Inom givet förhandsbesked 22 425 kr

B 1.4

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller
fritidshus, >120 kvm BTA och OPA

Utanför planlagt område 45 500 kr

B 1.5 Planenligt 27 625 kr

B 1.6 Liten avvikelse 34 125 kr

B 1.7 Inom givet förhandsbesked 20 475 kr

B 1.8

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus eller
fritidshus, ≤120 kvm BTA och OPA

Utanför planlagt område 36 725 kr

B 1.9 Planenligt 17 225 kr

B 1.10 Liten avvikelse 21 450 kr

B 1.11

Nybyggnad av komplementbyggnad, >20 kvm BTA
och OPA, med tekniskt samråd                                 
Obs! Se även B 1.21 och 1.22

Utanför planlagt område 19 825 kr

B 1.12 Planenligt 10 400 kr

B 1.13 Liten avvikelse 14 625 kr

B 1.14

Nybyggnad av komplementbyggnad, >20 kvm BTA
och OPA, utan tekniskt samråd                                         
Obs! Se även B 1.21 och 1.22

Utanför planlagt område 13 000 kr

B 1.15 Planenligt 18 850 kr

B 1.16 Liten avvikelse 23 075 kr

B 1.17

Tillbyggnad >20 kvm BTA och OPA, med tekniskt
samråd                                                                          
Obs! Se även B 1.21 och 1.22

Utanför planlagt område 21 450 kr

B 1.18 Planenligt 12 025 kr

B 1.19 Liten avvikelse 16 250 kr

B 1.20

Tillbyggnad >20 kvm BTA och OPA, utan tekniskt
samråd.                                                                              
Obs! Se även B 1.21 och 1.22

Utanför planlagt område 14 625 kr

B 1.21 0 - ≤15 kvm 65 % av avgiften för >20 kvm

B 1.22

Nybyggnad av komplementbyggnad samt tillbyggnad
≤20 kvm BTA och OPA >15 - ≤20 kvm 85 % av avgiften för >20 kvm

B 1.23 Planenligt 5 525 kr

B 1.24 Liten avvikelse 7 800 kr

B 1.25 Utanför planlagt område Tim deb. dock max 13 000 
kr 1 300 krB 1.26

Utvändig ändring, per åtgärd/styck

Per styck utöver första åtgärden 975 kr

B 1.27 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL
(värdefull byggnad/område)

Tillägg per ansökan 3 250 kr

B 1.28 All övrig ändring till eller från enbostads-, tvåbostads- eller fritidshus Timdebitering

B 1.29 Per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och
samma ansökan (gruppbebyggelse på samma fastighet). Innefattar även radhus utöver 
första bostadsenheten i samma radhuslänga. För första bsotadsenheten tas avgift ut enligt 
B 1.1 - B 1.8

50 % av hela avgiften

B 1.30 Avgift för övriga lovpliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste) åtgärden,
per styck *

25 % av avgiften för respektive
åtgärd

* gäller endast B 1.1 - B 1.22
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B 2 Bygglov och teknisk kontroll för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller
komplementbyggnader, per byggnad
För komplement till flerbostadshus, lokaler mm som t.ex.

Ärendetyp Avgift
B 2.1 Planenligt 19 500 kr

B 2.2 Liten avvikelse 23 725 kr

B 2.3

Nybyggnad och tillbyggnad ≤50 kvm (BTA+OPA),
med tekniskt samråd

Utanför planlagt område 25 025 kr

B 2.4 Planenligt 13 325 kr

B 2.5 Liten avvikelse 17 550 kr

B 2.6

Nybyggnad och tillbyggnad ≤50 kvm (BTA+OPA),
utan tekniskt samråd

Utanför planlagt område 18 850 kr

B 2.7 Planenligt 22 100 kr

B 2.8 Liten avvikelse 25 025 kr

B 2.9

Tillbyggnad >50 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 27 625 kr

B 2.10 Planenligt 28 600 kr

B 2.11 Liten avvikelse 35 750 kr

B 2.12

Nybyggnad ≤100 kvm (BTA+OPA), med tekniskt
samråd

Utanför planlagt område 38 350 kr

B 2.13 Planenligt 20 150 kr

B 2.14 Liten avvikelse 27 300 kr

B 2.15

Nybyggnad ≤100 kvm (BTA+OPA), utan tekniskt
samråd

Utanför planlagt område 29 900 kr

B 2.16 Planenligt 37 700 kr

B 2.17 Liten avvikelse 40 950 kr

B 2.18

Nybyggnad  101-250 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 48 750 kr

B 2.19 Planenligt 46 475 kr

B 2.20 Liten avvikelse 56 225 kr

B 2.21

Nybyggnad  251-500 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 60 125 kr

B 2.22 Planenligt 63 375 kr

B 2.23 Liten avvikelse 71 500 kr

B 2.24

Nybyggnad  501-1000 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 76 700 kr

B 2.25 Planenligt 79 950 kr

B 2.26 Liten avvikelse 85 475 kr

B 2.27

Nybyggnad  1001-5000 kvm (BTA+OPA)

Utanför planlagt område 86 775 kr

B 2.28 Planenligt 14 000 kr

B 2.29 Liten avvikelse 15 000 kr

B 2.30

Nybyggnad därutöver för varje 4 000-intervall kvm 
(BTA+OPA)                   

Utanför planlagt område 16 000 kr

B 2.31 Planenligt 10 725 kr
B 2.32 Liten avvikelse 14 950 kr

B 2.33 Utanför planlagt område Tim deb. dock max 13 000 kr

B 2.34

Utvändig ändring och volymökning som inte bedöms 
som tillbyggnad, tex tillkommande BTA, en åtgärd

Per styck utöver första åtgärden  975 kr

B 2.35 Inom riksintresse eller enligt 8 kap. 13 § PBL
(värdefull byggnad/område)

Tillägg per ansökan 5 850 kr

B 2.36 Till bostäder 80 % av avgift för nybyggnad

B 2.37

Ändrad använding

Till annat än bostäder 70 % av avgift för nybyggnad

B 2.38 All övrig ändring Timdebitering
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B 3 Bygglov och teknisk kontroll för skyltar (inklusive flaggreklam, vepa, banderoll och 
                fjäderflagga/beachflagga), bildskärmar och ljusanordningar 

Ärendetyp Avgift
B 3.1 Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med liten omgivningspåverkan, per styck 5 850 kr

B 3.2 Sätta upp eller flytta en skylt eller ljusanordning med stor omgivningspåverkan, per styck 10 725 kr

B 3.3 Väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning, per styck 4 550 kr

B 3.4 Tillägg för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning inom område
med riksintresse eller värden enligt 8 kap 13 § PBL, per styck

1 625 kr

B 3.5 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck

1 625 kr

B 3.6 Ytterligare en skylt eller ljusanordning på annan fastighet, utöver den mest tidskrävande, i
ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar, per styck

2 925 kr

B 4 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 1

Ärendetyp Avgift
B 4.1 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, djurparker,

idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, 
friluftsbad, motorbanor och golfbanor

Timdebitering

B 4.2 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och materialgårdar Timdebitering

B 4.3 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och bergrum som
inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift

Timdebitering

B 4.4 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av fasta cisterner och andra
fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan 
medföra brand eller andra olyckshändelser

Timdebitering

B 4.5 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller telemaster
eller torn

Timdebitering

B 4.6 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av vindkraftverk som a) är
högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än 
kraftverkets höjd över marken c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med 
en diameter som är större än tre meter

Timdebitering

B 4.7 Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av begravningsplatser Timdebitering
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B 5 Bygglov och teknisk kontroll för andra anläggningar än byggnader, del 2 (murar och plank,
parkeringsplatser utomhus och transformatorstationer)

Ärendetyp Avgift
B 5.1 Planenligt 7 800 kr

B 5.2 Liten avvikelse 12 025 kr

B 5.3

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av mur eller plank

Utanför planlagt område 13 325 kr

B 5.4 Planenligt 8 125 kr

B 5.5 Liten avvikelse 12 350 kr

B 5.6

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser utomhus

Utanför planlagt område 13 650 kr

B 5.7 Reduktion av avgift för B 5.1-5.6 1-10 p-platser 50% av taxa B 5.1-5.6

B 5.8 Reduktion av avgift för B 5.1-5.6 10-40 p-platser 75% av taxa B 5.1-5.6

B 5.9 Planenligt 8 125 kr

B 5.10 Liten avvikelse 12 350 kr

B 5.11

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av transformatorstation

Utanför planlagt område 13 650 kr

B 6 Förlängning av tidsbegränsat bygglov

Ärendetyp Avgift
B 6.1 Förlängning av tidsbegränsat bygglov 75 % av avgift

B 7 Övriga avgifter i samband med prövning av lov eller anmälan

Ärendetyp Avgift
B 7.1 Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning av

upp till två handlingar
2 275 kr

B 7.2 Godkännande av reviderade ritningar (i de fall nytt lovbeslut inte måste fattas), granskning,
från handling 3, per styck

975 kr

B 7.3 Nytt lovbeslut i redan beslutat ärende Tim. deb. dock max 50% av avgift 
enligt tabell
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B 8 Anmälningspliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift
B 8.1 Rivning av byggnad eller en del av byggnad, med tekniskt samråd 11 700 kr

B 8.2 Rivning av byggnad eller del av en byggnad, utan tekniskt samråd 4 550 kr

B 8.3 Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § PBL har undantagits från krav på bygglov Timdebitering

B 8.4 Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande
delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt

5 200 kr

B 8.5 Installation eller väsentlig ändring av hiss 5 200 kr

B 8.6 Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal 4 550 kr

B 8.7 Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation 5 200 kr

B 8.8 Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en 4 550 kr

B 8.9 Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden 8 450 kr

B 8.10 Underhåll av sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av
skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § första stycket 5 c PBL 
eller motsvarande äldre föreskrifter

7 150 kr

B 8.11 Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk Timdebitering

B 8.12 Uppförande av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k.
Attefallsreglerna)

8 775 kr

B 8.13 Uppförande av sådant komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a § PBL (enl s.k.
Attefallsreglerna)

10 725 kr

B 8.14 Tillbyggnad av sådan komplementbyggnad eller komplementbostadshus som avses i 9 kap. 4a
§ PBL (enl s.k. Attefallsreglerna)

6 500 kr

B 8.15 Göra sådan anmälningspliktig tillbyggnad som avses i 9 kap. 4b § 1 st 1 PBL (enl s.k.
Attefallsreglerna)

7 800 kr

B 8.16 Bygga sådan anmälningspliktig takkupa som avses i 9 kap. 4b § 1 st 2 PBL (enl s.k.
Attefallsreglerna)

6 825 kr

B 8.17 Sådan anmälningspliktig inredning av ytterligare en bostad som avses i 9 kap. 4c § PBL (enl s.k.
Attefallsreglerna)

9 750 kr

B 8.18 Avgift för övriga anmälanspliktiga åtgärder i samma ansökan utöver den första (dyraste)
åtgärden, per styck

50 % av avgiften för respektive
åtgärd

B 8.19 Tillägg om tekniskt samråd krävs för anmälansärende 7 475 kr
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B 9 Marklov och teknisk kontroll för marklovpliktiga åtgärder

Ärendetyp Avgift
B 9.1 Marklovpliktig åtgärd, trädfällning 4 875 kr

B 9.2 Marklovpliktig åtgärd, övriga 9 100 kr

B 10 Rivningslov och teknisk kontroll för åtgärder som kräver rivningslov

Ärendetyp Avgift
B 10.1 Åtgärd som kräver rivningslov, med tekniskt samråd 18 200 kr

B 10.2 Åtgärd som kräver rivningslov, utan tekniskt samråd 10 075 kr

B 11 Förhandsbesked

Ärendetyp Avgift
B 11.1 Inom planlagt område 19 175 kr

B 11.2

Förhandsbesked

Utanför planlagt område 26 975 kr

B 12 Villkorsbesked

Ärendetyp Avgift
B 12.1 Villkorsbesked Timdebitering

B 13 Ingripandebesked

Ärendetyp Avgift
B 13.1 Ingripandebesked Timdebitering

B 14 Extra åtgärder i byggskedet

Ärendetyp Avgift
B 14.1 Extra tekniskt samråd, arbetsplatsbesök eller slutsamråd, utöver det första*, samt nödvändiga

tillsynsbesök, per styck
3 250 kr

B 14.2 Startbesked, för varje tillkommande efter det första i ärendet Nedlagd tid dock minst 2 600 kr

B 14.3 Slutbesked, för varje tillkommande efter interimistiskt slutbesked Nedlagd tid dock minst 2 600 kr

B 14.4 Beslut om att utse ny kontrollansvarig 1 300 kr

* för ärenden enligt B 2.19 - B 2.30 ingår två arbetsplatsbesök i avgiften

B 15 Lov för åtgärder som inte kräver lov (frivilliga lov)

Ärendetyp Avgift
B 15.1 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd finns i någon av

taxans övriga tabeller
I enlighet med tillämplig tabell

B 15.2 Åtgärd som inte kräver lov, där närliggande eller i princip motsvarande åtgärd inte finns i
någon av taxans övriga tabeller

Timdebitering

21767



B 16 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Ärendetyp Avgift
B 16.1 Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder Timdebitering

B 17 Avslag

Ärendetyp Avgift
B 17.1 Avslag Avgift tas ut för nedlagt arbete i

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp

B 18 Avskrivning

Ärendetyp Avgift
B 18.1 Avskrivning, ärende återkallat av sökanden efter första kontakt med handläggare Ingen avgift

B 18.2 Avskrivning, övrigt Avgift tas ut för nedlagt arbete i
enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp

B 19 Avvisning

Ärendetyp Avgift
B 19.1 Avvisning Avgift tas ut för nedlagt arbete i

enlighet med tidsuppskattningen 
för tillämplig ärendetyp

S Taxetabell för strandskyddsdispens

S 20 Strandskyddsdispens

Ärendetyp Avgift

S 20.1 Inom tidigare beslutad tomplats 9 100 kr

S 20.2
Strandskyddsdispens, prövning Utanför tidigare beslutat tomtplats, även

brygga
14 300 kr

S 20.3 Avvisning, dispens krävs ej Ingen avgift

S 20.4
Avskrivning, ärende återkallat av
sökanden efter första kontakt med 
handläggare

Ingen avgift

S 20.5
Återkallad/avvisad ansökan av andra skäl Timdebitering, dock minst 1h och

max tillämplig avgift för 
dispens S 20.1 och 20.2

S 20.6

Strandskyddsdispens, övrigt

Tillsynsärenden som leder till åtgärd från
kommunens sida

Timdebitering, dock minst 1h
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K Taxetabeller för kartframställning samt mät- och GIS-uppdrag

K 21 Primär- och nybyggnadskarta

Ärendetyp Avgift
K 21.1 Nybyggnadskarta A - fullständig 9 250 kr

K 21.2 Nybyggnadskarta B – förenklad ** 6 475 kr

K 21.3 Primärkarta 2 600 kr

K 21.4

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt.
Fastighetens yta 0-5000 kvm

Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr

K 21.5 Nybyggnadskarta A – fullständig 4 000 kr

K 21.6 Nybyggnadskarta B – förenklad ** 2 800 kr

K 21.7

För ny- och tillbyggnad inom detaljplanelagt
område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 
5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm

Primärkarta 300 kr

K 21.8 Nybyggnadskarta A - fullständig 7 500 kr

K 21.9 Nybyggnadskarta B – förenklad ** 5 250 kr

K 21.10 Primäkarta 2 000 kr

K 21.11

För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt
område. Fastighetens yta 0-5000 kvm

Redovisning av anslutningspunkt 1 155 kr

K 21.12 Nybyggnadskarta A - fullständig 3 175 kr

K 21.13 Nybyggnadskarta B – förenklad ** 2 225 kr

K 21.17

För ny- och tillbyggnad utanför detaljplanelagt
område. Tillägg per påbörjade 5000 kvm utöver de 
5000 första, då fastighetens yta ≥ 5001 kvm

Primäkarta 300 kr

K 21.15 Revidering av karta inom
giltighetstiden*, utan fältbesök

Timdebitering
dock minst 1h

K 21.16 Revidering av karta inom
giltighetstiden*, med fältbesök

4 600 kr

K 21.17

Övriga avgifter

Kostnad per intilligande fastigheter
utöver den första vid samtidig 
beställning

75% av avgiften

K 21.18 Övriga uppdrag Enligt offert

* två år för nybyggnadskarta och fem år för primärkarta

** Kartan kommer preliminärt att kunna beställas fr.o.m. slutet av kvartal 2
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K 22 Utstakning och lägeskontroll (moms med 25 % tillkommer)

Ärendetyp Avgift
K 22.1 Grovutstakning 6 900 kr

K 22.2

Ny- och tillbyggnad 0-500 kvm (BYA+OPA), 1-4
punkter Finutstakning 8 950 kr

K 22.3 Grovutstakning 9 300 kr

K 22.4

Ny- och tillbyggnad ≥501 kvm (BYA+OPA), 1-4
punkter Finutstakning 10 500 kr

K 22.5 Tillägg per punkt utöver de fyra första vid grov- och finutstakning 575 kr

K 22.6 Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen (utan ny utredning och beräkning) 50 % av avgiften

K 22.7 Startavgift, 1 punkt 3 450 kr

K 22.8

Gränsutvisning

Tillägg per punkt utöver den första 575 kr

K 22.9 1 - 8 punkter 5 475 kr

K 22.10

Lägeskontroll

Tillägg per punkt utöver de åtta första 300 kr

K 22.11 Underlag finutstakning Timdebitering

K 23 Tillfälligt nyttjande av kommunens kartmaterial (moms med 25 % tillkommer)
Ärendetyp Avgift

K 23.1 Primäkarta ≤20 ha Per ha 1 100 kr

K 23.2 Primäkarta 20 - ≤50 ha Per ha 850 kr

K 23.3 Primäkarta >50 ha Per ha 550 kr

K 23.4 Grundkarta, primärkartekostnad + tillägg per ha Tillägg per ha 250 kr

K 23.5 Flygbilder Per ha 400 kr
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P Taxetabell för planavgift

Planavgift tas ut som ersättning för planläggning och beräknas enligt formel G x OF x PLF. OF i detta fall beräknas utifrån bruttoarea (BTA) och/eller öppenarea (OPA), dock ej OPA 
utan tak. För OPA upp till 25 kvm tas ingen planavgift ut. PLF avser totala arean BTA + OPA med tak.

P 24 Planavgift
Åtgärd PLF

P 24.1 Tillbyggnad och nybyggnad av en- och tvåbostadshus/fritidshus och komplementbyggnader till dessa över 50 kvm 55

P 24.2 Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus, nybyggnad/tillbyggnad av komplementbyggnad till en- och tvåbostadshus/ fritidshus upp t.o.m. 50 kvm 20

P 24.3 Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet över 50 kvm 55

P 24.4 Flerbostadshus, inkl. bostadskomplement) och verksamhet, nyproduktion eller ändrad användning till, bostad och verksamhet t.o.m. 50 kvm 20

P 24.5
Anläggning 2 x avgift för 

lovprövning*

P 24.6 Övriga åtgärder över 50 kvm 55

* lovprövning avser tid för start av ärende, bygglovsprövning, expediering och kungörelse samt avslut av ärende

OF, Objektsfaktor för planavgift
Area (kvm) OF Area (kvm) OF Area (kvm) OF
0 – 15 2 281 – 350 12 2 201 – 2 600 44

16 – 30 3 351 – 450 14 2 601 – 3 000 48

31 – 60 4 451 – 600 17 3 001 – 3 500 53

61 – 90 5 601 – 800 20 3 501 – 4 000 58

91 – 120 6 801 – 1 000 23 4 001 – 5 000 68

121 – 160 7 1 001 – 1 200 26 5 001 – 6 000 77

161 – 200 8 1 201 – 1 500 30

201 – 240 9 1 501 – 1 800 34
241 – 280 10 1 801 - 2 200 39

Därutöver för 
varje 1000- 
intervall

+5
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Tjänsteutlåtande
2019-09-04

Änr SBN.2019.47  
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

Yttrande till Mål- och budget 2020-2022 samt förslag till taxa för 2020

Förslag till beslut
Förslag till yttrande över Mål och budget 2020-2022 inklusive förslag till taxor och avgifter 2020 antas 
och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

Beslut om förändringar av summor i nämndens taxa, om högst 10 % förändring, delegeras till 
stadsbyggnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redogör för förslag till yttrande till Mål och budget 2020-2022 samt förslag till taxor och 
avgifter 2020. 

I taxan för 2020 görs mindre justeringar och förtydliganden i själva taxan, liksom ett förtydligande om 
hur och på vilken del reduktion ska beräknas vid överskriden handläggningstid enligt den vid årsskiftet 
2018/2019 införda regeln om reduktion (9 kap 45§ första stycket PBL), för bygglovs-, anmälans- och 
förhandsbeskedsärenden.

I den del av taxan som gäller kart och mät, sker en utökning med ytterligare en kartprodukt till följd av 
det nya kartsystem som upphandlats, för att kunna erbjuda en enklare och billigare version av 
nybyggnadskarta.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Yttrande till Mål- och budget 2020-2022 samt förslag till taxa för 2020 2019-09-04
Yttrande till mål och budget 2020-2022
Förslag till taxa för Stadsbyggnadsnämnden 2020

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten för arkivering

Kommunstyrelsen internt
Koray Kahruman, klk

För kännedom: Susanne Edén, sbf

Stadsbyggandsförvaltningen
Michaela Bondeson
Verksamhetscontroller
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-16

Änr BUN 2019/191.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 84 Yttrande mål och budget 2020-2022

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Yttrande till mål och budget 2020-2022 samt förslag till taxor och avgifter 2020, antas som nämndens 
eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar Yttrande till mål och budget 2020-2022, innehållande mål- och 
nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2019-09-11
Yttrande till mål och budget 2020-2022 Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens nyckeltal, 2020
Taxor och avgifter, Barn- och utbildningsnämnden, 2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunstyrelsen

För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret
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1 Ansvar och uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens (BUN:s) uppdrag och mål utgår från nationella styrdokument (lagar, 
förordningar, läroplaner) samt Vaxholms stads övergripande målområden.

BUN utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem/-klubb, öppen förskola, fritidsgård, kulturskola, måltidsenhet, ungdomsstödet och skol- 
och familjestödet. BUN ansvarar för den kommunala verksamheten och har tillsynsansvar över 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt Sfi köps platser av 
andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. BUN utövar sitt myndighetsansvar.
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2 Mål och indikatorer
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning.

2.1 Kvalitet

Beskrivning

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet, positivt 
bemötande och effektivitet.

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå1 
2020

BM-värde 
18/19

Elever i åk 9 som 
uppnått kunskapskraven 
i alla ämnen, andel (%)2

94,5% 91,8% 90% 86%

Genomsnittligt 
meritvärde åk 9 256,9 257,4 250 248

Behörighet till 
gymnasieskolan åk 9, 
andel (%)

97,7% 97,8% 95% 90,5%

Utbildningen håller en hög 
kvalitet med god ledning och 
stimulans så att alla barn och 
elever lyckas med sin utbildning, 
får fullständiga betyg i åk 9 och 
når sin gymnasieexamen.

Gymnasieelever med 
examen inom 3 år, andel 
(%)

83,3% 79% 66,9%

Elever i åk 5 och 9 som 
är nöjda med skolan, 
andel (%)3

78%

Vårdnadshavare som är 
nöjda med förskolan, 
andel (%).4

96% 95% 95% 93%

Vårdnadshavare som 
upplever att sitt barn är 
tryggt i förskolan, andel 
(%).

95% 98% 98% 96%

Barn, elever och föräldrar är 
nöjda och trygga med 
utbildningsverksamheterna.

Elever i åk 5 och 9 som 
känner sig trygga i 
skolan, andel (%).

93%

1 Målnivåer för det första målet är beräknat på att Vaxholms stad håller sig bland de 10 bästa kommunerna 
(ovägt medelvärde). 
2 Kunskapsresultat som indikatorerna andel elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 9 och genomsnittligt 
meritvärde jämförs (BM-värde) med SALSA-värdet (2018) medan behörighet till gymnasiet och gymnasieelever 
med examen inom 3 år jämförs med resultat för Stockholms län totalt (2018), (Skolverket 2019).
3 Indikatorerna nöjdhet och trygghet för årskurs 5 och 9 är nya eftersom årskurs 8 är utbytt till årskurs 9 för en 
jämförelse på nationell nivå med Skolinspektionens skolenkät.
4 Benchmarking för trygghet och nöjdhet i förskolan görs mot Våga Visa och det är värde för 2019 (Våga Visa 
2019).
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2.2 Livsmiljö

Beskrivning

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

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Lärare (heltidstjänster) 
med lärarlegitimation 
och behörighet i minst 
ett ämne, andel (%)5

73,5% 74% 70%

Förskollärare 
(heltidstjänster) med 
förskollärarlegitimation, 
andel (%)

31% 31% 28%

Utbildningsverksamheterna har 
en kunskaps- och hälsofrämjande 
miljö med en god ekologisk och 
social hållbarhet.

Ekologiska inköp i kr, 
andel (%)6 38 % 38 % 35 %

2.3 Ekonomi

Beskrivning

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt.

Nämndens mål Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 
T2

Målnivå 
2020

BM-värde 
18/19

Resultatavvikelse i 
procent (%) av budget 2,3% 0 0%

Nettokostnadsavvikelse 
förskola inkl. öppen fsk, 
(%)

2,4% 0 -8,2%

Nettokostnadsavvikelse 
grundskola, (%) 2,5% 0 -4,3%

Ekonomin är långsiktigt hållbar.

Nettokostnadsavvikelse 
fritidshem, (%) -9% 0 -12,3%

Benchmarking för nettokostnadsavvikelser görs mot Stockholms län (Kolada 2019).

Nettokostnaden är högre än förväntat i grundskolan och lägre än förväntat på fritidshemmet. Vidare 
utredning om kostnadsfördelning mellan grundskola och fritidshem behövs för att säkerställa att 
kostnader allokeras rätt mellan verksamheterna.

Nettokostnaden för förskolan är högre än förväntat. För att åtgärda detta strävar barn- och 
utbildningsnämnden mot större enheter. Äppelgården har lagts ned och familjedaghemmen är 
vilande. En omorganisation är genomförd där tre förskoleområden med varsin chef har slagits 
samman till två områden med varsin chef. Dessa åtgärder kommer att synas under andra halvåret 
2019 och få full effekt 2020.

5 Benchmarking för lärar- och förskollärarlegitimation görs mot resultat för Stockholms län (Skolverket 2019).
6 För ekologiska inköp i kronor (%) så jämförs Vaxholm med resultat för Stockholms län (Ekomatcentrum 2019). 
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3 Yttrande
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november.

3.1 Verksamhet

Kvalitet

Kommunal regi förskola

Förskolan i kommunal regi håller en hög kvalitet. Utvecklingsinsatser som lett till ökat resultat för 
läsåret 2018/2019 är bland annat: utveckling av undervisningsuppdraget i förskolan, deltagande och 
test av nya undervisningsmetoder genom Ifous forskningsprogram "Undervisning i förskolan" (UnDif) 
och digital didaktik (undervisning i digital lärmiljö).

Nya, gemensamma mål för de kommunala förskolorna för ett fortsatt bra utvecklingsarbete för 
läsåret 2019/2020 är:

 att utveckla undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet inom området språk och 
kommunikation,

 att pedagoger utvecklar en gemensam förståelse för vad adekvat digital kompetens innebär i 
utbildningen i förskolan,

 att förskollärare och arbetslag utvecklar en gemensam förståelse för vilka ramar och 
strukturer i utbildningen som bidrar till goda och likvärdiga förutsättningar för alla barn.

 att utveckla förskolans utemiljö och i det arbetet ta med pedagogers och barns erfarenheter, 
intressen, behov och åsikter.  

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om en handlingsplan för digital kompetens i förskolan. 
Genom denna plan får våra förskolor en samlad möjlighet att under en treårsperiod 2019-2021, 
säkerställa en adekvat digital kompetens för barnen i våra förskolor. En likvärdig förskola står i 
förgrunden när uppgradering av infrastruktur, inköp av digitala verktyg och kompetenshöjande 
insatser planerats. Handlingsplanens genomförande uppskattas kosta ca 400 tkr vilket ryms inom 
föreslagen budgetram.

Kommunal regi grundskola

Vaxholms stads grundskolor håller en hög kvalitet. Utvecklingsinsatser som lett till ökat resultat är 
bland annat ökad digital skolutveckling, ökad kvalitet i utbildningen på fritidshemmen, utvecklad 
samordning och systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsan inom och mellan skolenheterna.

Nya, gemensamma mål för de kommunala skolorna för ett fortsatt bra utvecklingsarbete för läsåret 
2019/2020 är att:

 alla som arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande. Det innebär att tillgängliggöra undervisningen för alla elever och arbeta för en 
hälsofrämjande och förebyggande elevhälsa.

 hela skolan (F-6) ska få en god förståelse för fritidshemmets pedagogiska uppdrag.

Handlingsplan för digital skolutveckling i Vaxholms stad 2016-2019 avslutas i december 2019. I 
handlingsplanen finns ett kompetensutvecklingspaket beskrivet. Paketet innehåller ett antal moduler 
som alla syftar till att öka lärares kompetens inom undervisning kopplat till digital teknik. 
Specialpedagogik, undervisningskvalitet och digital kompetens är några av de moduler som lärare 
fått del av. Några av modulerna har varit obligatoriska, andra har varit valbara.

Då en av modulerna, "Specialpedagogik för lärande", förlängdes (till följd av deltagande i en insats 
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ledd av Skolverket) har utbildningsförvaltningen i samråd med rektorerna i Vaxholms stad beslutat 
att förlänga satsningen till och med 2020. Året kommer att fokusera på området livsmiljö, vilken 
innefattar psykisk hälsa kopplat till digitalt användande. Samtliga skolor inom Vaxholms stad deltar i 
satsningen men har, på grund av skiftande behov, planerat detaljer individuellt. Sedan 2016 har 
3 mkr tillskjutits årligen för att satsningen ska kunna genomföras. Denna satsning bedöms kunna 
fortgå under 2020 och ryms inom föreslagen budgetram.

Gymnasium

Antal gymnasieelever ökar, vilket vi ser i den negativa avvikelsen för 2019. Eleverna väljer även 
dyrare program vilket också påverkar ekonomin negativt. I ramen för 2020 har 2,7 mkr tillförts för att 
kompensera för fler elever och dyrare program, vilket väl täcker de utökade kostnaderna.

Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Kommunens aktivitetsansvar (KAA) finns för ungdomar mellan 16-19 år som lämnat grundskolan, 
men som inte har påbörjat gymnasiet eller avbrutit en gymnasieutbildning. Inom KAA erbjuds 
ungdomar stöd om utbildning och arbetsmarknad. En utmaning inom KAA är att hitta bra aktiviteter 
för ungdomar med psykisk ohälsa. Ett utvecklingsarbete inom detta område är initierat mellan olika 
funktioner i kommunen för att skapa en bättre samverkan kring ungdomarna och för att kunna ge 
riktat stöd. Barn- och utbildningsnämnden har inte blivit kompenserade för denna utvecklingsinsats 
men bedömer att den ryms inom föreslagen budgetram.

Kulturskolan

Det finns en målsättning att sänka avgifterna i kulturskolan. En utredning som förvaltningen 
genomfört visar att Vaxholms stad har en hög andel elever som tar del av verksamhetens utbud. 
Utredningen visar även att en stegvis sänkning över en fyraårsperiod skulle innebära att vi närmar 
oss regionens genomsnittliga avgift. Den gradvisa sänkningen skulle innebära ett ökat anslag det 
första året på ca 114 tkr, vilket kompenserats i budgetram.

Mål för kulturskolan för ett fortsatt bra utvecklingsarbete för läsåret 2019/2020 är att:

 kulturskolan ska ha en konstnärlig och genremässig bredd med verksamhet inom flera 
konstuttryck,

 arbeta i bred samverkan och bedriva en utåtriktad verksamhet i olika kultur- och 
fritidsarrangemang i Vaxholm,

 att alla barn och unga känner till kulturskolan och känner sig välkomna.

Förvaltningsnivå

Ett nytt skolskjutsavtal är tecknat och börjar gälla från och med hösten 2019. Avtalet innebär 
fördyrande kostnader på ca 1,7 mkr vilket kompenserats i budgetram och väl täcker de utökade 
kostnaderna.

Eventuell påverkan av ny internhyresmodellen har inte beaktats i yttrandet. Kompletteringar 
gällande detta kommer att behövas om beslut om ny modell antas.

Under 2020 kommer en ny lärplattform att implementeras för våra skolor och förskolor. 
Utbildningsförvaltningen kommer även att byta verksamhetssystem 2021. Det innebär två stora 
systembyten under 2020-2021. Införandet av dessa system kommer inte ligga parallellt i tid. Att byta 
två så stora och viktiga system är både kostnadskrävande och resurskrävande. 
Utbildningsförvaltningen bedömer kostnaderna som okända under 2020 och har inte tagit hänsyn till 
dessa i yttrandet till budgetram. Den större kostnadsökningen bedöms dock beröra budget 2021 och 
behöver beaktas vidare inför kommande budgetarbete.

Ett arbete pågår att revidera de strategiska lokalplanerna för förskola och skola. 
Kapacitetsbedömningar och analyser av befolkningsprognoser är genomförda och vi får indikationer 
på att planerade byggnationer inom skola och förskola eventuellt inte behövs för att säkerställa 
platser för stadens barn och elever.
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Livsmiljö

Enheten Samverkan och stöd

Från och med den 1 september har utbildningsförvaltningen en ny enhet på plats, Enhet Samverkan 
och stöd. Två av socialtjänstens verksamheter, ungdomsstödet och skol- och familjestödet, slås 
samman med förvaltningens barn- och elevstöd där central studie- och yrkesvägledare, central 
specialpedagog samt kvalificerad handläggare ingår. Även ungdomsverksamheten (tidigare 
fritidsgården) kommer ingå i enheten. Enhetens uppdrag är att genom samverkan och stöd med 
verksamheter och andra aktörer bidra i arbete med att stärka skolnärvaro och kvalitetssäkra arbetet 
för barn och elever i behov av särskilt stöd och verksamheter såsom förberedelseklass, grundsärskola 
och modersmål. Enheten ansvarar även för uppföljning av samverkansavtalen gällande 
gymnasieskola och vuxenutbildning. Grundsärskolans organisation i Vaxholm stad samt utökad 
ungdomsverksamhet är projekt som är i fokus läsåret 2019/2020. Inom ramen finns utökade medel 
för att utöka ungdomsverksamheten med ytterligare en tjänst till 2020.

Måltidsenheten

Måltidsenheten arbetar för ekologisk hållbarhet i utbildningsverksamheterna med utgångspunkt i 
Agenda 2030 genom att minska matsvinn samt utsläpp av livsmedelsgaser; öka andel inköpta 
ekologiska livsmedel; närproducerade inköp och laga mat från grunden. Hållbarhetsbidraget på 
450 tkr som måltidsenheten erhållit de senaste åren ryms även inom ram 2020 vilket bidrar till 
måluppfyllelsen.

  

3.2 Driftbudget

 

Driftbudget (tkr) Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

Barn- och 
utbildningsnämnden -351 662 -359 370 -374 105 -390 463

Barn- och utbildningsnämndens budgetram kommer att justeras upp  för att täcka de tjänster som 
överförs från socialnämnden till den nya Enheten Samverkan och stöd inom utbildningsförvaltningen. 
Socialnämnden kommer fortsatt finansiera en tjänst för att möta behov av insatser från 
socialnämnden.

Budgetramen för 2020 innehåller en uppräkning på 2,5 procent, vilket beräknas på prisökning 2,4 
procent samt löneökning 2,6 procent (det centrala märket är satt till 2,4 procent) med en viktning av 
50 procent till vardera.

Budgetramen innehåller även ersättning för volymer, en satsning på digitalisering i grundskolan och 
förskola, en satsning för att sänka avgifterna i kulturskolan, en utökning av ungdomsverksamheten, 
kompensation för avskrivning av inventarier till Kronängsskolan, kompensation för ökade 
gymnasiekostnader, kompensation för ökade persontransportkostnader och ökade hyror samt ett 
effektiviseringskrav på 1 procent.

För att möta effektiviseringskravet kan verksamheterna och förvaltningen erhålla en uppräkning på 
1,5 procent av grundbeloppet och 1 procent till de anslagsfinansierade verksamheterna. De riktade 
satsningar som görs inom skola och förskola väger dock upp effektiviseringskravet och bidrar till en 
högre ökning till verksamheterna än den faktiska uppräkningen av grundbeloppet.

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att tilldelad budgetram, tillsammans med statliga bidrag, 
ger utrymme för verksamheternas arbete och planerade utvecklingsinsatser. Det som inte beaktats i 
yttrandet är eventuella kostnader för implementering av ny lärplattform och nytt 
verksamhetssystem, där kostnaden för 2020 är oklara. Hänsyn har inte heller tagits till hur en ny 
hyresmodell påverkar förvaltningen och verksamheterna.
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3.3 Volymavstämning

 

Verksamhet Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Förskola 1-2 218 199 210 223

Förskola 3-5 433 402 399 412

Ped omsorg 1-2

Ped omsorg 3-5

F-5 1026 1007 1007 1006

6 till 9 807 778 751 739

Fritids 637 630 612 621

Klubb 180 165 170 166

Gymnasiet 523 555 583 599

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att volym- och prisförändringar ryms inom föreslagen 
budgetram.

3.4 Investeringar

 

Investeringar Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Barn- och 
utbildningsnämnden

Inventarier -1500 -2500 -2500 -2500

Lärmiljö -500

Summa -2000 -2500 -2500 -2500

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att investeringsutrymmet täcker de inköp som behöver 
göras 2020.

3.5 Taxor och avgifter

Avgifter inom förskola och fritidshem styrs av att Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. 
Maxtaxan gäller förskolan och fritidshemmen och dess konstruktion styrs av "förordning (2001:160) 
om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet”. Det 
innebär att staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades 
maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas av regeringen. Skolverket anger de nya högsta 
avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med januari nästkommande år.

Nämnden för teknik och fritid ansvarar och beslutar om avgifter för att hyra aulan och andra lokaler i 
Kronängsskolan. Övriga lokaler inom utbildningsverksamheterna beslutas av barn- och 
utbildningsnämnden.
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1 Nämndens nyckeltal för uppföljning

Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning. Rader markerade i grönt är nämndens mål för 2020 och för 
dessa nyckeltal finns det målnivåer satta och benchmarkingvärden (BM). De övriga nyckeltalen följer 
utbildningsförvaltningen upp utan satta målnivåer. Däremot ingår en del av dem i olika rapporter 
under året inklusive jämförelser med Stockholms län och riket.

1.1 Kvalitetsnyckeltal

Mått Utfall 
2018

Utfall 
2019

BM-värde 
2018

Målnivå 2020

Avvikelse SALSA meritvärde åk 9 9

Avvikelse SALSA minst når betyget E åk 9 8

Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 97,7% 97,8% 90,5% 95%

Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning 
hemkommun (genomsnitt) 

14,9 14,3

Elever 16–18 år inskrivna i gymnasieskolan 
(gymnasiefrekvens), andel (%) 

95,3% 92,4%

Elever i egenregin åk 7–9, andel (%) 81% 84%

Elever i egenregin, åk F-6, andel (%) 88% 87%

Elever i åk 2 som känner sig trygga på fritids, andel (%). 97% 93%

Elever i åk 2 som är nöjda med skolan (%) 97 % 93 %

Elever i åk 2 som är nöjda med fritids, andel (%) 96% 93%

Elever i åk 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
andel (%) 

94,5 91,8 86 90%

NY! Elever åk 5 och 9 som känner sig trygga i skolan, 
andel (%) 

93%

NY! Elever åk 5 och 9 som är nöjda med skolan, andel 
(%) 

78%

Genomsnittligt meritvärde åk 9 256,9 257,4 248 250

Gymnasieelever med examen inom 3 år, andel (%) 83,8 66,9 79

Minst når betyg E åk 6, andel (%) 93,3% 95,7%

Minst når betyg E åk 9, andel (%) 94,5% 91,8%

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i matematik, 
andel (%) 

85% 78% 73%

NP åk 3, elever som klarat alla delprov i svenska, andel 
(%) 

85% 89% 77%

NY! Vårdnadshavare för elever i åk 2, 5 och 9 som är 
nöjda med skolan, andel (%) 

Vårdnadshavare som upplever att sitt barn känner sig 
tryggt i förskolan, andel (%). 

95% 98% 96% 98%

Vårdnadshavare som är nöjda med förskolan, andel (%). 96% 95% 93% 95%

Vårdnadshavare åk 2 som är nöjda med fritids, andel (%) 88% 85%
Benchmarking för förskolan görs mot Våga Visa-nätverket (ett tiotal kommuner som till exempel Danderyd, Vallentuna, Nacka). 
Benchmarking för kunskapsresultaten görs mot Skolverkets SALSA-värde alternativt resultatet för Stockholms län.
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1.2 Hållbarhetsnyckeltal

Mått Utfall 
2018

Utfall 
2019

BM-
värde 
2018

Målnivå 2020

Andel fritidspersonal med pedagogisk högskoleexamen, 
andel (%) 

15% 22%

Andel elever i åk 8 som är fysiskt aktiva (%) 72% 71 % -

NY! Andel elever i åk 9 som är fysiskt aktiva (%) -

NY! Andel fritidspersonal med lärarlegitimation och 
behörighet att undervisa i fritidshemmet (%)

Ekologiska inköp i kr, andel (%) 38,1% 37% 38 %

Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%), 60% 66% 63%

Förskollärare (heltidstjänster) med 
förskollärarlegitimation, andel (%) 

31% 28% 31%

Grad av god psykisk hälsa (index 0–100) årskurs 9 58 53 57

Personal (heltidstjänster) i förskolan med pedagogisk 
högskoleexamen, andel (%) 

34% 32%

Lärare med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) 81,9% 76,9%

Lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och 
behörighet i minst ett ämne, andel (%) 

73,5% 70% 74%

Benchmarking för lärar- och förskollärarlegitimation görs mot resultat för Stockholms län (Skolverket 2019). För ekologiska 
inköp i kronor (%) så jämförs Vaxholm med resultat för Stockholms län från Ekomatcentrum.
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1.3 Ekonominyckeltal

Mått Utfall 
2017

Utfall 
2018

Utfall 
2019

BM-
värde 
2018

Målnivå 2020

Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn (all 
regi)

32 396 kr 32 504 kr 30 083 kr

Kostnad förskola kr/inskrivet barn (all regi) 148 601 kr 153 705 kr 149 433 kr

Kostnad grundskola F-9 hemkommun 
kr/elev (all regi)

107 008 kr 111 210 kr 104 163 kr

Kostnad gymnasieskola hemkommun, 
kr/elev (all regi)

103 812 kr 104 137 kr 112 900 kr

Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) 0,7% 2,5% -4,3% 0%

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. 
öppen förskola, (%) 

3,5% 2,4% -8,2% 0%

Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. 
öppen fritidsverksamhet, (%) 

-9,2% -9,0% -12,3% 0%

Resultatavvikelse i procent (%) av budget 1,2% 2,3% 0%

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskolan 
(%) 

-14% -17,3% -6,5%

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet 
barn 

157 337 kr 162 282 kr 152 878 kr

Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev 105 922 kr 110 495 kr 105 951 kr

Kostnad kommunalt fritidshem, 
kr/inskrivet barn 

35 533 kr 36 260 kr 36 825 kr

Benchmarking för nettokostnadsavvikelser görs mot Stockholms län (RKA 2019).
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3 Barn- och utbildningsnämnden

3.1 Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år.

Vaxholms stad tillämpar den så kallade maxtaxan. Maxtaxan gäller förskolan och 
fritidshemmen och dess konstruktion styrs av ”förordning (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet”. Det innebär att 
staten fastställer ett tak för den avgift som kan tas ut. Från och med juli 2015 ändrades 
maxtaxan till att följa inkomstindex som beslutas av regeringen. Skolverket anger de nya 
högsta avgiftsnivåerna och avgiftshöjningarna gäller från och med januari 
nästkommande år.

Allmän förskola: Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år är förskola och 
pedagogisk omsorg avgiftsfri för de som endast deltar 15 timmar per vecka under 
läsåret. Avgiftsreducering för allmän förskola sker med 30 procent från och med augusti 
månad det år barnet fyller 3 år om platsbehovet överstiger 15 timmar per vecka.

Taxekategori Avgift per månad
Förvärvsarbete/studier/asylsökande  
Barn upp till 3 år 

Enligt index 

Förvärvsarbete/studier/asylsökande 
Barn 3 – 5 år

Enligt index 

Föräldraledig/arbetssökande 
15 tim/vecka inkl. lov 
eller 25 tim/vecka exkl. lov 
Barn upp till 3 år

Enligt index 

Föräldraledig/arbetssökande 
15 tim/vecka
Barn 3 – 5 år

Avgiftsfritt, debitering vid 
lov

Föräldraledig/arbetssökande 
25 tim/vecka exkl. lov 
Barn 3 – 5 år 

Enligt index 

Allmän förskola (15 tim/vecka)
Barn 3 – 5 år

Avgiftsfritt, debitering vid 
lov

Placering i förskola på grund av barnets behov av 
särskilt stöd i sin utveckling, 15 tim/vecka
Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år

Avgiftsfritt, debitering vid 
lov

Placering i förskola på grund av barnets behov av 
särskilt stöd i sin utveckling, mer än 15 tim/vecka
Barn upp till 3 år, barn 3 – 5 år

Enligt index 

Avgift under lov vid avgiftsfri placering
Barn 3 – 5 år

340 kr/vecka
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Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den 
högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för 
fritidshem (se punkt 3.3). Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande 
bidragsår. 

Antal placeringar Avgift per månad
Placering 1 = yngsta barnet 3% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Placering 2 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Placering 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Placering 4 och följande Ingen avgift

Avgiftsreducering:
Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om 
hushållets sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket. 

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste 
lämna inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste 
anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har 
vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En 
kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos 
Skatteverket. 

3.2 Annan pedagogisk verksamhet

Öppen förskola Materielkostnader tas ut

3.3 Fritidshem och fritidsklubb

Avgiften betalas månadsvis 12 månader per år.

Antal platser Avgift per månad
Plats 1 = yngsta barnet 2% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Plats 2 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Plats 3 1% av hushållets inkomster, dock högst x kr
Plats 4 och följande Ingen avgift

Avgiftsreducering:
Reducerad avgift kan erhållas efter anmälan om inkomstuppgift. Detta avser om 
hushållets sammanlagda bruttoinkomst understiger inkomsttaket. 

Platsinnehavare och till hushållet tillhörande make/maka, partner eller sambo måste 
lämna inkomstuppgifter innan en reducering kan träda i kraft. Förändrad inkomst måste 
anmälas. Ny inkomstuppgift gäller från och med nästkommande månad. Har 
vårdnadshavare betalt för hög avgift kan återbetalning ske högst en månad tillbaka. En 
kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske hos arbetsgivare eller hos 
Skatteverket. 
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3.4 Kulturskolan

Aktivitet Avgift per termin
Instrumentalelever (lektion 20 min)
Instrumentalelever (lektion 30 min)
Körelever
Ensemble/rockskola, enbart

1 525 kr 
2 290 kr  
600 kr
 810 kr

Instrumenthyra   400 kr

Drama 7–12 år (lektion 60 min)
Drama 13-19år (lektion 90 min)
Konst

1 035 kr
1 550 kr
1 035 kr

Avgift vid uppträdande 
Vid uppträdande som kulturskolans elever gör kan avgift om 2000 kr/tillfälle tas ut.

3.5 Studiebesök

Studiebesök i verksamheterna kan ske vid överenskommelse med förskolechef/rektor. I 
avgiften ingår fika.

Aktivitet Avgift
Studiebesök dagtid 2 timmar 1 200 kr/besök + 100kr/person
Studiebesök kvällstid 2 timmar (efter kl 17) 2 100 kr/besök + 100kr/person
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Tjänsteutlåtande
2019-09-11

Änr BUN 2019/191.042
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

Mål och budget 2020-2022

Förslag till beslut
Yttrande till mål och budget 2020-2022 samt förslag till taxor och avgifter 2020, antas som nämndens 
eget och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar Yttrande till mål och budget 2020-2022, innehållande mål- och 
nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2019-09-11
Yttrande till mål och budget 2020-2022 Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens nyckeltal, 2020
Taxor och avgifter, Barn- och utbildningsnämnden, 2020

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kommunstyrelsen

För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret

Utbildningsförvaltningen
Ulrika Strandberg
Utbildningschef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2019/205.104
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 164 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2020 ska utbetalas till partierna representerade i 

kommunfullmäktige. 
2. Redovisning avseende perioden inlämnas till kommunledningskontoret senast 30 juni 2021.

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 2018 ((KD) och (SD) endast för perioden 1 november – 31 december 
2018).

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-11-13/§ 72
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-10-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk

Ekonomienheten
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-13

Änr KS 2019/205.104
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 72 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2020 ska utbetalas till partierna representerade i 
kommunfullmäktige. 

2. Redovisning avseende perioden inlämnas till kommunledningskontoret senast 30 juni 2021.

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 2018 ((KD) och (SD) endast för perioden 1 november – 31 december 
2018).

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-10-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk

Ekonomienheten
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Tjänsteutlåtande
2019-10-28

Änr KS 2019/205.104
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 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2020 ska utbetalas till partierna representerade i 
kommunfullmäktige. 

2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2021.

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 2018 ((KD) och (SD) endast för perioden 1 november – 31 december 
2018).

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, 2019-10-28

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk

Ekonomienheten

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2019/221.759
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 146 Uppdrag angående förlängning av bostadskontrakt för 
nyanlända barnfamiljer

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Bostadskontrakten för nyanlända barnfamiljer ska under 2020 kunna förlängas till skolterminens slut i 
de fall barnfamiljerna enligt gällande bostadskontrakt ska avflytta under pågående skoltermin.

En utvärdering ska ske i slutet av 2020 för att kunna ta ett nytt beslut.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fått i uppdrag att utreda konsekvenserna och möjligheterna av att förlänga 
bostadskontrakten med sex månader åt gången upp till tre år för nyanlända barnfamiljer om det finns 
synnerliga skäl. Socialnämnden har vidare fått i uppdrag att utreda och föreslå vad som kan anses ingå i 
synnerliga skäl (KF 2019/§38 ).

Förvaltningen har fokuserat på att utreda under vilka omständigheter det är möjligt att förlänga 
bostadskontrakten utan att frångå principerna om likställighet, rättssäkerhet och förutsägbarhet. Detta 
innebär att man bör finna omständigheter som är tydligt definierade och som inte skapar utrymme för 
tolkning. Förvaltningen har även haft ett ekonomiskt perspektiv och ansett att det är av vikt att ett 
eventuellt beslut om förlängning av bostadskontrakten är långsiktigt hållbart. 

Utifrån angivet uppdrag och ovanstående förutsättningar som ram föreslår förvaltningen att; 
bostadskontrakten för nyanlända barnfamiljer ska kunna förlängas till skolterminens slut i de fall 
barnfamiljerna enligt gällande bostadskontrakt ska avflytta under pågående skoltermin. 

Yrkanden
Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till socialnämndens beslutsförslag med ett tillägg i första styckets 
första rad …….nyanlända barnfamiljer ska ”under 2020” kunna förlängas……

Malin Forsbrand (C), Adrian Brunkhorst (C) samt Sara Strandberg (V) instämmer i 
Michael Baumgartens (L) yrkande.

Moderaterna genom Lars Lindgren (M) yrkar:

 I första hand att ärendet återremitteras med motiveringen att de praktiska samt ekonomiska 
effekterna och konsekvenserna inte redovisats.

 I andra hand avslag på beslutsförslaget.

Ajournering kl. 18:34-18:40

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden konstaterar att Michael Baumgartens (L) yrkande samt avslagsyrkandet kvarstår och ställer 
proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till Michael Baumgartens (L) yrkande. 
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Protokoll
2019-11-21

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Reservationer
Lars Lindgren (M), Tina Runhem (M) samt Per-Eric Grön (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till 
förmån för eget yrkande (bilaga 1 till protokollet).

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2019-11-12/§ 96
Tjänsteutlåtande, Lorentz Ogebjer, 2019-09-02 
Protokollsutdrag med bilaga KF 2019-06-17/§ 38

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf

För kännedom: Agneta Franzén, sf
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Protokoll Socialnämnden
2019-11-12

Änr SN 2019/93.751
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 96 Uppdrag angående förlängning av bostadskontrakt för nyanlända 
barnfamiljer

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Bostadskontrakten för nyanlända barnfamiljer ska kunna förlängas till skolterminens slut i de fall 
barnfamiljerna enligt gällande bostadskontrakt ska avflytta under pågående skoltermin.

En utvärdering ska ske i slutet av 2020 för att kunna ta ett nytt beslut

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har fått i uppdrag att utreda konsekvenserna och möjligheterna av att förlänga 
bostadskontrakten med sex månader åt gången upp till tre år för nyanlända barnfamiljer om det finns 
synnerliga skäl. Socialnämnden har vidare fått i uppdrag att utreda och föreslå vad som kan anses ingå i 
synnerliga skäl (KF 2019/§38 ).

Förvaltningen har fokuserat på att utreda under vilka omständigheter det är möjligt att förlänga 
bostadskontrakten utan att frångå principerna om likställighet, rättssäkerhet och förutsägbarhet. Detta 
innebär att man bör finna omständigheter som är tydligt definierade och som inte skapar utrymme för 
tolkning. Förvaltningen har även haft ett ekonomiskt perspektiv och ansett att det är av vikt att ett 
eventuellt beslut om förlängning av bostadskontrakten är långsiktigt hållbart. 

Utifrån angivet uppdrag och ovanstående förutsättningar som ram föreslår förvaltningen att; 
bostadskontrakten för nyanlända barnfamiljer ska kunna förlängas till skolterminens slut i de fall 
barnfamiljerna enligt gällande bostadskontrakt ska avflytta under pågående skoltermin. 

Yrkanden
Leslie Öqvist (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar återremiss i enlighet med inlämnad bilaga. 

Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att en 
utvärdering ska ske i slutet av 2020 för att kunna ta ett nytt beslut. 

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att socialnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut kvarstår. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska beslutas i enlighet med förvaltningens 
beslutsförslag.

Ordföranden konstaterar att socialnämnden bifaller förvaltningens beslutsförslag.  
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Protokoll
2019-11-12

2 av 2

Socialnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Ordföranden frågar vidare om nämnden beslutar i enlighet med Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) 
tilläggsyrkande.

Ordföranden finner bifall till Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) tilläggsyrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Lorentz Ogebjer, 2019-09-02 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf

För kännedom: Agneta Franzén, sf
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Tjänsteutlåtande
2019-09-02

Änr SN 2019/93.751
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

Uppdrag angående förlängning av bostadskontrakt för nyanlända 
barnfamiljer 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Bostadskontrakten för nyanlända barnfamiljer ska kunna förlängas till skolterminens slut i de fall 
barnfamiljerna enligt gällande bostadskontrakt ska avflytta under pågående skoltermin.

Sammanfattning
Socialnämnden har fått i uppdrag att utreda konsekvenserna och möjligheterna av att förlänga 
bostadskontrakten med sex månader åt gången upp till tre år för nyanlända barnfamiljer om det finns 
synnerliga skäl. Socialnämnden har vidare fått i uppdrag att utreda och föreslå vad som kan anses ingå i 
synnerliga skäl (KF 2019/§38 ).

Förvaltningen har fokuserat på att utreda under vilka omständigheter det är möjligt att förlänga 
bostadskontrakten utan att frångå principerna om likställighet, rättssäkerhet och förutsägbarhet. Detta 
innebär att man bör finna omständigheter som är tydligt definierade och som inte skapar utrymme för 
tolkning. Förvaltningen har även haft ett ekonomiskt perspektiv och ansett att det är av vikt att ett 
eventuellt beslut om förlängning av bostadskontrakten är långsiktigt hållbart. 

Utifrån angivet uppdrag och ovanstående förutsättningar som ram föreslår förvaltningen att; 
bostadskontrakten för nyanlända barnfamiljer ska kunna förlängas till skolterminens slut i de fall 
barnfamiljerna enligt gällande bostadskontrakt ska avflytta under pågående skoltermin. 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har fått i uppdrag att utreda konsekvenserna och möjligheterna av att förlänga 
bostadskontrakten med sex månader åt gången upp till tre år för nyanlända barnfamiljer om det finns 
synnerliga skäl. Socialnämnden har vidare fått i uppdrag att utreda och föreslå vad som kan anses ingå i 
synnerliga skäl (KF 2019/§38 ). 

Socialförvaltningen
Lorentz Ogebjer
Enhetschef
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Tjänsteutlåtande
2019-09-02

Änr SN 2019/93.751
2 av 3

Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(bosättningslagen) i kraft och Migrationsverket började då anvisa nyanlända till landets kommuner, det 
rör personer med såväl tillfälligt som permanent uppehållstillstånd. Av förarbetena till bosättningslagen 
framgår att en kommun efter anvisning ska ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. 
Lagstiftaren har överlåtit åt de enskilda kommunerna att lösa bosättningsfrågan på bästa sätt efter 
lokala förhållanden. (prop. 2015/16:54) Kommunen har dock ett ansvar att lösa bostadsfrågan under 
den så kallade etableringstiden, vilken är 24 månader.

Kammarrätten fastställde i februari 2019 att med hänsyn till hur bosättningslagen är utformad 
tillsammans med det som anges i förarbetena så finns det inget hinder mot att en kommun endast 
erbjuder tillfälliga bostäder till nyanlända som anvisas till kommunen. (jfr. KST mål nr: 4155-18).

Vaxholms stad står likt många andra kommuner med en utmaning i att hitta passande bostäder för 
nyanlända, utmaningen kommer att kvarstå under 2020. Vaxholms stad tillhandahåller i dagsläget 
bostad under två år.  

Synnerliga skäl är ett vanligt förekommande uttryck som tillämpas i flera situationer och inom flera olika 
rättsområden. Begreppet används för att belysa att det finns särskilda omständigheter som gör att man 
beslutar att frångå en huvudregel. I praxis används begreppet restriktivt och endast i förhållande till 
enskilda fall/situationer där det finns unika omständigheter som motiverar att gå ifrån huvudregeln.  

Med andra ord går det inte att definiera vad som kan ingå i synnerliga skäl i en specifik beslutstyp. Att 
försöka skapa en sådan definition får konsekvenserna att det inte längre handlar om synnerliga skäl utan 
om att man har skapat en ny huvudregel. Förvaltningen anser därav att begreppet synnerliga skäl inte är 
lämpligt i sammanhanget. 

Förvaltningen har fokuserat på att utreda under vilka omständigheter det är möjligt att förlänga 
bostadskontrakten utan att frångå principerna om likställighet, rättssäkerhet och förutsägbarhet. Detta 
innebär att man bör finna omständigheter som är tydligt definierade och som inte skapar utrymme för 
tolkning. Förvaltningen har även haft ett ekonomiskt perspektiv med utgångspunkt i att ett eventuellt 
beslut om förlängning av bostadskontrakten ska vara långsiktigt hållbart. 

Utifrån angivet uppdrag och ovanstående förutsättningar som ram föreslår förvaltningen att; 
bostadskontrakten för nyanlända barnfamiljer ska kunna förlängas till skolterminens slut i de fall 
barnfamiljerna enligt gällande bostadskontrakt ska avflytta under pågående skoltermin. 

Under 2020 är det nio familjer med barn som skulle bli berörda av ett beslut om förlängning av 
bostadskontrakt. De nuvarande bostadskontrakten går ut löpande under 2020 så tiden på 
förlängningarna skulle variera. 

Förvaltningen bedömer att ett beslut om förlängning av bostadskontrakten för nyanlända barnfamiljer 
till skolterminens slut är gynnsamt ur ett barnperspektiv då de stärker barnens möjlighet till en trygg och 
fungerande skolgång. Detta både genom att barnen får möjlighet att avsluta pågående termin men även 
genom att det möjliggör en fungerande planering inför ett eventuellt skolbyte. 
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Tjänsteutlåtande
2019-09-02

Änr SN 2019/93.751
3 av 3

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Lorentz Ogebjer, 2019-09-02 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Mikael Landberg, sf

För kännedom: Agneta Franzén, sf
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Protokoll Kommunfullmäktige
2019-06-17

Änr KS 2018/75.008
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 38 Svar på motion från Vänsterpartiet (V): Förlängt kommunalt 
bostadsansvar för nyanlända barnfamiljer

Kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.

2. Socialnämnden får i uppdrag att utreda konsekvenserna och möjligheterna av att förlänga 
bostadskontrakten med sex månader åt gången upp till totalt tre år för nyanlända familjer med 
barn om det finns synnerliga skäl. Socialnämnden får vidare i uppdrag att utreda och föreslå vad 
som kan ingå i synnerliga skäl.

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att nyanlända familjer med minderåriga barn som anvisats 
till Vaxholm ska få behålla sitt bostadskontrakt med kommunen i minst fem år innan de avhyses. 

Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(bosättningslagen) i kraft och Migrationsverket började då anvisa nyanlända till landets kommuner, det 
rör personer med såväl tillfälligt som permanent uppehållstillstånd. Under år 2018 tog Vaxholms stad 
emot 37 personer och för år 2019 är siffran 33 personer. Eftersom det råder bostadsbrist samtidigt som 
kravet på att ta emot nyanlända finns kvar tillhandahåller Vaxholm stad bostad under två år, enligt 
nuvarande lagkrav.

Att gå från individuella bedömningar enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för nyanlända familjer med barn 
som inte har ordnat egen bostad efter etableringstiden till generella bestämmelser om rätt till 
bostadskontrakt i fem år skulle förutom ekonomiska konsekvenser även skapa svårigheter att fortsatt 
ordna bra bostäder till nya familjer med barn som anvisas till Vaxholm stad. Detta skulle vidare innebära 
ett avsteg från likabehandlingsprincipen då Vaxholm stad inte tillhandahåller motsvarande stöd för 
andra barnfamiljer.

Utifrån ovanstående förslår förvaltningen att motionen avslås.   

Yrkanden
Lena Hallberg (C), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) och Malin Forsbrand (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Sara Strandberg (V) yrkar bifall till motionen. 

Anne-Charlotte Eriksson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med ändring att ordet 
”nyanlända” ska tas bort i uppdraget till socialnämnden (punkt 2). 

Annicka Hörnsten Blommé (M), Klas Beskow (SD), Kjetil Rindal (KD), Lars Lindgren (M) och Tina Runhem 
(M) yrkar att motionen ska avslås samt avslag på kommunstyrelsens tilläggsförslag (punkt 2). 

Proposition 1
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till beslut. Ordföranden ställer först proposition på 
bifall till motionen mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår motionen.  
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Protokoll
2019-06-17

2 av 2

Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Proposition 2
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall till kommunstyrelsens tilläggsförslag (punkt 2) mot bifall 
till Anne-Charlotte Erikssons (MP) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
tilläggsförslag (punkt 2).  

Proposition 3
Ordföranden ställer sedan proposition på bifall till kommunstyrelsens tilläggsförslag (punkt 2) mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens tilläggsförslag (punkt 2).  

Voterings begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av fullmäktige:

Ja röstar: den som bifaller kommunstyrelsens tilläggsförslag (punkt 2). 

Nej röstar: den som avslår kommunstyrelsens tilläggsförslag (punkt 2). 

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 21 ja-röster mot 10 nej-röster bifaller 
kommunstyrelsens tilläggsförslag (punkt 2) i enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

Reservationer
Annicka Hörnsten Blommé anmäler för (M) och Kjetil Rindal för (KD) reservation mot beslutet i enlighet 
med bilaga 4 till protokollet. 

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2019-06-04 § 76
Protokollsutdrag SN § 31/2019-04-23
Tjänsteutlåtande, Lorentz Ogebjer, 2018-02-06 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf 

För kännedom: Agneta Franzén
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2019/122.790
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 148 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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 2019, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för LSS har tre beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice i hemmet inte verkställts. Detta med anledning av att den externa leverantören för 
verkställande har svårt att rekrytera lämpliga kontaktpersoner och avlösare. Den enskilde som har 
väntat på kontaktperson i 472 dagar har fått ett förslag på kontaktperson 190705, men har inte tagit 
kontakt på grund av sjukdom hos den enskilde. Den externa leverantören meddelade 190930 att de har 
rekryterat en kontaktperson till den enskilde som har väntat i 117 dagar, samt en avlösare till den 
enskilde som har väntat i 243 dagar. Dessa två beslut kommer att verkställas under oktober 2019. Den 
enskilde som har väntat på kontaktperson i 182 dagar har tidigare fått sitt beslut verkställt, men 
verkställigheten avslutades 190401 då den enskilde upplevde att han inte matchade med den dåvarande 
kontaktpersonen. Rekrytering av en ny kontaktperson pågår. 

Inom lagrummet för SoL har ett beslut om beviljande av särskilt boende inte verkställts inom tre 
månader efter beslut. Den enskilde är erbjuden insatsen inom kommunen på Vaxholms äldreboende vid 
två tillfällen, men den enskilde har tackat nej båda gångerna då han inte har varit redo för flytt. 
Handläggare följer upp beslutet under oktober 2019.

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 190930, lagrum LSS

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall kontaktperson  472 + 182 + 117  3  0

Bifall avlösarservice 243  0  1

Datum 190930, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende  96  1  0

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2019-11-12/§ 99
Tjänsteutlåtande 2019-09-30, Rebecca Borg.
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Protokoll
2019-11-21

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunstyrelsen
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Protokoll Socialnämnden
2019-11-12

Änr SN 2019/35.790
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 99 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2019

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 2019, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för LSS har tre beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice i hemmet inte verkställts. Detta med anledning av att den externa leverantören för 
verkställande har svårt att rekrytera lämpliga kontaktpersoner och avlösare. Den enskilde som har 
väntat på kontaktperson i 472 dagar har fått ett förslag på kontaktperson 190705, men har inte tagit 
kontakt på grund av sjukdom hos den enskilde. Den externa leverantören meddelade 190930 att de har 
rekryterat en kontaktperson till den enskilde som har väntat i 117 dagar, samt en avlösare till den 
enskilde som har väntat i 243 dagar. Dessa två beslut kommer att verkställas under oktober 2019. Den 
enskilde som har väntat på kontaktperson i 182 dagar har tidigare fått sitt beslut verkställt, men 
verkställigheten avslutades 190401 då den enskilde upplevde att han inte matchade med den dåvarande 
kontaktpersonen. Rekrytering av en ny kontaktperson pågår. 

Inom lagrummet för SoL har ett beslut om beviljande av särskilt boende inte verkställts inom tre 
månader efter beslut. Den enskilde är erbjuden insatsen inom kommunen på Vaxholms äldreboende vid 
två tillfällen, men den enskilde har tackat nej båda gångerna då han inte har varit redo för flytt. 
Handläggare följer upp beslutet under oktober 2019.

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 190930, lagrum LSS

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall kontaktperson  472 + 182 + 117  3  0

Bifall avlösarservice 243  0  1

Datum 190930, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende  96  1  0

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-09-30, Rebecca Borg.
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Protokoll
2019-11-12

2 av 2

Socialnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunstyrelsen
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Tjänsteutlåtande
2019-09-30

Änr SN 2019/35.790
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

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3 2019

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 2019, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för LSS har tre beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice i hemmet inte verkställts. Detta med anledning av att den externa leverantören för 
verkställande har svårt att rekrytera lämpliga kontaktpersoner och avlösare. Den enskilde som har 
väntat på kontaktperson i 472 dagar har fått ett förslag på kontaktperson 190705, men har inte tagit 
kontakt på grund av sjukdom hos den enskilde. Den externa leverantören meddelade 190930 att de har 
rekryterat en kontaktperson till den enskilde som har väntat i 117 dagar, samt en avlösare till den 
enskilde som har väntat i 243 dagar. Dessa två beslut kommer att verkställas under oktober 2019. Den 
enskilde som har väntat på kontaktperson i 182 dagar har tidigare fått sitt beslut verkställt, men 
verkställigheten avslutades 190401 då den enskilde upplevde att han inte matchade med den dåvarande 
kontaktpersonen. Rekrytering av en ny kontaktperson pågår. 

Inom lagrummet för SoL har ett beslut om beviljande av särskilt boende inte verkställts inom tre 
månader efter beslut. Den enskilde är erbjuden insatsen inom kommunen på Vaxholms äldreboende vid 
två tillfällen, men den enskilde har tackat nej båda gångerna då han inte har varit redo för flytt. 
Handläggare följer upp beslutet under oktober 2019. 

Socialförvaltningen
Rebecca Borg
Enhetschef
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Tjänsteutlåtande
2019-09-30

Änr SN 2019/35.790
2 av 2

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 190930, lagrum LSS

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall kontaktperson  472 + 182 + 117  3  0

Bifall avlösarservice 243  0  1

Datum 190930, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende  96  1  0

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2019-09-30, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Kommunstyrelsen.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2019/195.024
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 145 Svar på revisionsrapport - Granskning av löner och arvoden

Kommunstyrelsens beslut
Svar på revisionsrapport – Granskning av löner och arvoden – godkänns och överlämnas till revisionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av förtroenderevisorerna genomfört en revision inom området Granskning av 
stadens lön- och arvodesprocess. Ett uppdrag som ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns en tillräcklig internkontroll för att säkerställa 
att löner och arvoden utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda/uppdrags-
arvoderade  staden.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

 Finns ändamålsenliga styrande dokument som tydliggör ansvarsfördelningen och rutiner i lön- 
och arvodesprocessen.

 Finns systemmässiga och manuella kontroller föra att minska risken för fel i lön- och 
arvodesprocessen och är kontrollerna baserade på en riskbedömning. Är kontrollerna kända 
och sker uppföljning av att de är effektiva?

Revisionen sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen för att säkerställa att löner och 
arvoden utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda /uppdragsarvoderade i staden 
inte är helt tillräcklig och rekommenderar flera utvecklingsområden.

Svar på revisionens sammanfattande bedömning:

Ett arbete med en uppgradering av lönesystemet initierades, innan revisionens granskning, och 
inledande arbete påbörjades redan under våren 2019. Det uppdaterade systemet kommer att kunna 
klara många av de synpunkter som revisionen lämnat. 

Vaxholm stad. har tagit beslut att uppgradera nuvarande écompanion (KlientCobol) lön till en ny cloud 
baserad version écompanion Webb med funktioner för självservice, Drift/klient samt affärslogik och 
mobilitet. 

Den nya versionen av verksamhetssystemet stödjer och förutsätter en decentraliseringen av ansvar och 
arbetsuppgifter som bidrar till ett rationellt arbetssätt och effektivt informationsuttag. Vaxholm stads 
chefer och förvaltningar skall kunna använda verksamhetssystemet i sin vardagliga 
verksamhet/förvaltning, och själva kunna analysera data och fatta beslut. 

Kort summering av vad uppgradering av verksamhetssystem innebär:

 En självservice-del från lön kommer att inkluderas i webb-gränssnittet för Schema & Bemanning.
o Självservice innebär kort beskrivet en digitalisering av både chefens och medarbetarens 

funktioner vilket innefattar bl.a. anställningsförfarandet, LAS-hantering, bevakningar, 
rese- och traktamenteshantering.
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Protokoll
2019-11-21

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

 Schemahanteringen som tidigare fanns i BeSched-klienten flyttats över till ett webb-gränssnitt.
 écompanion kommer att uppgraderas till ny version vilket innebär att all funktionalitet som 

tidigare återfanns i écompanion klienten kommer att finnas i ett modernt webb-gränssnitt.
 En ny tidregistreringsmodul (iTid) kommer att införas där medarbetare direkt i den 

gemensamma webbapplikationen för självservice och schema & bemanning kan stämpla in och 
stämpla ut från sina arbetspass. 

 Med hjälp av en inloggningsserver så kommer användaren bara att behöva logga in på ett och 
samma ställe, dvs. ange användarnamn och lösenord endast en gång för att komma åt alla 
webbapplikationer.

HR enhetens löneadministration på 1,85 personer hanterar idag drygt 1100 löner per månad. 
Organisationen består av ca 50 chefer som kommer att ha tillgång till systemet för att bland annat 
kunna utföra anställning, bemanning, lönerevisioner samt kunna ta fram statistik för beslutsanalyser. 
Samtliga anställda skall ha tillgång till tidsrapportering och mina sidor.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-11-13/§ 66
Tjänsteutlåtande, Kristina Segerborg, 2019-10-30
Revisionsrapport, Granskning av löner och arvoden, 2019-10-04

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Anders Haglund, förtroendevald revisor Vaxholms stad

För kännedom: Kristina Segerborg, klk
Marie Wiklund, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-13

Änr KS 2019/195.024
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 66 Svar på revisionsrapport - Granskning av löner och arvoden

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Granskning av löner och arvoden – godkänns och 
överlämnas till revisionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av förtroenderevisorerna genomfört en revision inom området Granskning av 
stadens lön- och arvodesprocess. Ett uppdrag som ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns en tillräcklig internkontroll för att säkerställa 
att löner och arvoden utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda/uppdrags-
arvoderade  staden.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

 Finns ändamålsenliga styrande dokument som tydliggör ansvarsfördelningen och rutiner i lön- 
och arvodesprocessen.

 Finns systemmässiga och manuella kontroller föra att minska risken för fel i lön- och 
arvodesprocessen och är kontrollerna baserade på en riskbedömning. Är kontrollerna kända 
och sker uppföljning av att de är effektiva?

Revisionen sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen för att säkerställa att löner och 
arvoden utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda /uppdragsarvoderade i staden 
inte är helt tillräcklig och rekommenderar flera utvecklingsområden.

Svar på revisionens sammanfattande bedömning:

Ett arbete med en uppgradering av lönesystemet initierades, innan revisionens granskning, och 
inledande arbete påbörjades redan under våren 2019. Det uppdaterade systemet kommer att kunna 
klara många av de synpunkter som revisionen lämnat. 

Vaxholm stad. har tagit beslut att uppgradera nuvarande écompanion (KlientCobol) lön till en ny cloud 
baserad version écompanion Webb med funktioner för självservice, Drift/klient samt affärslogik och 
mobilitet. 

Den nya versionen av verksamhetssystemet stödjer och förutsätter en decentraliseringen av ansvar och 
arbetsuppgifter som bidrar till ett rationellt arbetssätt och effektivt informationsuttag. Vaxholm stads 
chefer och förvaltningar skall kunna använda verksamhetssystemet i sin vardagliga 
verksamhet/förvaltning, och själva kunna analysera data och fatta beslut. 

Kort summering av vad uppgradering av verksamhetssystem innebär:

 En självservice-del från lön kommer att inkluderas i webb-gränssnittet för Schema & Bemanning.
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Protokoll
2019-11-13

2 av 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

o Självservice innebär kort beskrivet en digitalisering av både chefens och medarbetarens 
funktioner vilket innefattar bl.a. anställningsförfarandet, LAS-hantering, bevakningar, 
rese- och traktamenteshantering.

 Schemahanteringen som tidigare fanns i BeSched-klienten flyttats över till ett webb-gränssnitt.
 écompanion kommer att uppgraderas till ny version vilket innebär att all funktionalitet som 

tidigare återfanns i écompanion klienten kommer att finnas i ett modernt webb-gränssnitt.
 En ny tidregistreringsmodul (iTid) kommer att införas där medarbetare direkt i den 

gemensamma webbapplikationen för självservice och schema & bemanning kan stämpla in och 
stämpla ut från sina arbetspass. 

 Med hjälp av en inloggningsserver så kommer användaren bara att behöva logga in på ett och 
samma ställe, dvs. ange användarnamn och lösenord endast en gång för att komma åt alla 
webbapplikationer.

HR enhetens löneadministration på 1,85 personer hanterar idag drygt 1100 löner per månad. 
Organisationen består av ca 50 chefer som kommer att ha tillgång till systemet för att bland annat 
kunna utföra anställning, bemanning, lönerevisioner samt kunna ta fram statistik för beslutsanalyser. 
Samtliga anställda skall ha tillgång till tidsrapportering och mina sidor.

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Kristina Segerborg, 2019-10-30
Revisionsrapport, Granskning av löner och arvoden, 2019-10-04

Kopia på beslutet till (Tjänsteutlåtande, Kristina Segerborg, 2019-10-30 ska bifogas beslutet)

För åtgärd: Anders Haglund, förtroendevald revisor Vaxholms stad

För kännedom: Kristina Segerborg, klk
Marie Wiklund, 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

Svar på revisionsrapport - Granskning av löner och arvoden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Granskning av löner och arvoden – godkänns och 
överlämnas till revisionen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av förtroenderevisorerna genomfört en revision inom området Granskning av 
stadens lön- och arvodesprocess. Ett uppdrag som ingår i revisionsplanen för år 2019.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om det finns en tillräcklig internkontroll för att säkerställa 
att löner och arvoden utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda/uppdrags-
arvoderade  staden.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

 Finns ändamålsenliga styrande dokument som tydliggör ansvarsfördelningen och rutiner i lön- 
och arvodesprocessen.

 Finns systemmässiga och manuella kontroller föra att minska risken för fel i lön- och 
arvodesprocessen och är kontrollerna baserade på en riskbedömning. Är kontrollerna kända 
och sker uppföljning av att de är effektiva?

Revisionen sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen för att säkerställa att löner och 
arvoden utbetalas med rätt belopp och att detta endast sker till anställda /uppdragsarvoderade i staden 
inte är helt tillräcklig och rekommenderar flera utvecklingsområden.

Kommunledningskontoret
Kristina Segerborg
HR-chef
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Svar på revisionens sammanfattande bedömning:

Ett arbete med en uppgradering av lönesystemet initierades, innan revisionens granskning, och 
inledande arbete påbörjades redan under våren 2019. Det uppdaterade systemet kommer att kunna 
klara många av de synpunkter som revisionen lämnat. 

Vaxholm stad. har tagit beslut att uppgradera nuvarande écompanion (KlientCobol) lön till en ny cloud 
baserad version écompanion Webb med funktioner för självservice, Drift/klient samt affärslogik och 
mobilitet. 

Den nya versionen av verksamhetssystemet stödjer och förutsätter en decentraliseringen av ansvar och 
arbetsuppgifter som bidrar till ett rationellt arbetssätt och effektivt informationsuttag. Vaxholm stads 
chefer och förvaltningar skall kunna använda verksamhetssystemet i sin vardagliga 
verksamhet/förvaltning, och själva kunna analysera data och fatta beslut. 

Kort summering av vad uppgradering av verksamhetssystem innebär:

 En självservice-del från lön kommer att inkluderas i webb-gränssnittet för Schema & Bemanning.
o Självservice innebär kort beskrivet en digitalisering av både chefens och medarbetarens 

funktioner vilket innefattar bl.a. anställningsförfarandet, LAS-hantering, bevakningar, 
rese- och traktamenteshantering.

 Schemahanteringen som tidigare fanns i BeSched-klienten flyttats över till ett webb-gränssnitt.
 écompanion kommer att uppgraderas till ny version vilket innebär att all funktionalitet som 

tidigare återfanns i écompanion klienten kommer att finnas i ett modernt webb-gränssnitt.
 En ny tidregistreringsmodul (iTid) kommer att införas där medarbetare direkt i den 

gemensamma webbapplikationen för självservice och schema & bemanning kan stämpla in och 
stämpla ut från sina arbetspass. 

 Med hjälp av en inloggningsserver så kommer användaren bara att behöva logga in på ett och 
samma ställe, dvs. ange användarnamn och lösenord endast en gång för att komma åt alla 
webbapplikationer.

HR enhetens löneadministration på 1,85 personer hanterar idag drygt 1100 löner per månad. 
Organisationen består av ca 50 chefer som kommer att ha tillgång till systemet för att bland annat 
kunna utföra anställning, bemanning, lönerevisioner samt kunna ta fram statistik för beslutsanalyser. 
Samtliga anställda skall ha tillgång till tidsrapportering och mina sidor.

Revisionens rekommendationer samt kommunstyrelsens svar:

1. Införa ett eller flera internkontrollområden kopplat till lönehantering/arvodesprocess

Svar: Kontroller och avstämningar sker idag av löne/ arvodesprocessen. Dessa utförs till stor del av 
HR enheten för att säkerställa att processerna utförs korrekt. Exempelvis rimlighets bedömer 
löneadministratör löne/arvodesfil som därefter attesteras av HR chef och Kommunchef innan 
utbetalning. 

Utformning av internkontroller kommer att göras i  samband med uppgradering av 
verksamhetssystemet. Detta kommer att ske via ex. stickprovskontroller ,via signallistor och via 
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automatiserade felrapporter om avvikelser. Chefer kommer månatligen att följa upp sina anställdas 
löner, ledigheter, sjukskrivningar och semester.

Kontroller kommer att införas i internkontrollsplanen under 2021. Dock kommer arbetet med 
kontrollerna att påbörjas så fort nytt system är på plats.

2. Säkerställa att uppgradering av verksamhetssystem för lön sker skyndsamt

Svar: Uppgradering av écompanion har redan påbörjats och full uppgradering och plattformbyte 
förväntas vara klar till kvartal 4/2020.

3. Ta fram tillämpningsanvisningar eller dyl. för samtliga delmoment i lönehantering/ 
arvodesprocessen

Svar: I samband med byte av verksamhetssystem kommer nya rutiner och anvisningar att tas fram då 
själva förfarandet kommer att ändras från en ren administrativ hantering till en självservice funktion där 
cheferna direkt hanterar personaldata i systemet.

4. Se över möjligheterna att hantera frånvarorapportering digitalt

Svar: Idag sker redan frånvarorapporteringen digitalt via rapportering in i schema och 
bemanningssystemet, av medarbetaren själv. Dock sker i undantagsfall manuell rapportering via HR 
enheten då korrigeringar kan göras.

Schema och bemanningssystemet kommer att integreras i ny versionen av verksamhetssystemet vilket 
innebär at det ingår som en del av självservice.

5. Se över möjligheterna att införa ett verksamhetssystem som kan hantera traktamenten, 
kvitton etc. digitalt

Svar: Hanteras i nytt verksamhetssystem via självservice.

6. Se över möjligheter att lägga in fler automatiserade kontrollmoment

Svar: Ny uppgraderad version av verksamhetssystemet kommer att ge större möjligheter för kontroller 
som kan göras på enhetsnivå direkt av chef eller centralt via HR enheten.

7. Följa upp att samtliga ansvariga chefer månatligen kontrollerat att korrekt lön utbetalas 
samt att avvikelser i form av uttagna semesterdagar, över/fyllnadstid etc. hanteras korrekt

Svar: I ny version av verksamhetssystemet kommer också en ny modul kallat ”beslutsstöd” att 
implementeras vilket ger cheferna möjlighet att följa sina medarbetares arbetstid, och ev. avvikelser 
såsom ledighet och sjukdomar i realtid. 

8. Säkerställa att verksamhetssystemet eCompanion och rapportsystemet Qlickview visar 
samma utdata

Svar: I uppgraderad version av verksamhetssystemet är Qlickview och eCompanion integrerat i systemet 
vilket gör att all data hanteras från samma databas vilket skall säkerställa att verksamhetssystem och 
rapportsystem visar samma utdata i realtid. Detta till skillnad från nuvarande system där Qlickview data 
har en månads eftersläpning.
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Handlingar i ärendet (Tjänsteutlåtande, Kristina Segerborg, 2019-10-30 ska bifogas beslutet)

Tjänsteutlåtande, Kristina Segerborg, 2019-10-30
Revisionsrapport, Granskning av löner och arvoden, 2019-10-04

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Anders Haglund, förtroendevald revisor Vaxholms stad

För kännedom: Kristina Segerborg, klk
Marie Wiklund, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 159 Motion (V): Detaljplanernas läsbarhet och detaljeringsgrad

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion om detaljplanernas läsbarhet och detaljeringsgrad avslås.

Ärendebeskrivning
Motionen från Sara Strandberg/Vänsterpartiet gällande detaljplaners läsbarhet och detaljeringsgrad 
yrkar:

-att detaljplaner ska bli så tydliga i alla olika skeden fram till antagandet, att allmänheten
utan specialkunskaper ska kunna utläsa hur bebyggelsen kommer att se ut. Nya hus
och befintliga hus som finns i närheten ska finnas med för jämförelse liksom träd och
annan växtlighet.

-att detaljeringsgraden ska vara så hög att takutformningar med takkupors storlek och
utbredning, fasadmaterialens variationer, färgskala och färgtyp framgår. Även fönstersättning, t.ex. 
fönsterband eller separata fönster med fönsteromfattningar ska vara bestämda. 

Förvaltningens svar:

-Detaljplaner ska vara förståeliga för allmänheten, detta är lagstadgat i 4 kap PBL, plan- och bygglagen, 
och är något som förvaltningen arbetar med. Det är även viktigt att ha en förståelse för begränsningarna 
i detaljplaneinstrumentet och förstå att husen inte ritas i detaljplanen utan i bygglovsskedet. 
Detaljplanen ska sätta ramarna men inte rita själva huset. 

Den första attsatsen avslås då det är lagstadgat i 4 kap av PBL och förvaltningen arbetar i enlighet 
med det. 

-Den andra attsatsen finns det inte lagstöd för, bedömningen av vilken detaljeringsgrad en detaljplan ska 
ha är beroende på det enskilda fallet. Att ha en generell bestämmelse om att alltid styra fönsterband 
eller liknande finns det inte lagstöd för. Ibland kan det vara av viktigt att styra väldigt mycket detaljer 
och ibland behöver en flexibilitet finnas för att detaljplanerna ska kunna vara användbara under längre 
tid med förändrade förutsättningar. Det finns inte heller några garantier för att en mer detaljerad plan 
ger ett bättre slutresultat. Många av Vaxholms finaste hus har byggts inom väldigt flexibla detaljplaner. 

Den andra attsatsen avslås eftersom den saknar lagstöd. 

Yrkanden
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till Lars Lindgrens (M) yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2019-11-13/§ 56
Tjänsteutlåtande, 2019-08-13 
Motion från Sara Strandberg (V) om detaljplaners läsbarhet och detaljeringsgrad, 2019-06-02

Kopia på beslutet till
För kännedom: Gunnar Lunnergård, gunnar.lunnergard@vaxholm.se                                     

Kristina Henschen, kristina.henschen@vaxholm.se
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 56 Motion (V): Detaljplanernas läsbarhet och detaljeringsgrad

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

Motion om detaljplanernas läsbarhet och detaljeringsgrad avslås.

Ärendebeskrivning
Motionen från Sara Strandberg/Vänsterpartiet gällande detaljplaners läsbarhet och detaljeringsgrad 
yrkar:

-att detaljplaner ska bli så tydliga i alla olika skeden fram till antagandet, att allmänheten
utan specialkunskaper ska kunna utläsa hur bebyggelsen kommer att se ut. Nya hus
och befintliga hus som finns i närheten ska finnas med för jämförelse liksom träd och
annan växtlighet.

-att detaljeringsgraden ska vara så hög att takutformningar med takkupors storlek och
utbredning, fasadmaterialens variationer, färgskala och färgtyp framgår. Även fönstersättning, t.ex. 
fönsterband eller separata fönster med fönsteromfattningar ska vara bestämda. 

Förvaltningens svar:

-Detaljplaner ska vara förståeliga för allmänheten, detta är lagstadgat i 4 kap PBL, plan- och bygglagen, 
och är något som förvaltningen arbetar med. Det är även viktigt att ha en förståelse för begränsningarna 
i detaljplaneinstrumentet och förstå att husen inte ritas i detaljplanen utan i bygglovsskedet. 
Detaljplanen ska sätta ramarna men inte rita själva huset. 

Den första attsatsen avslås då det är lagstadgat i 4 kap av PBL och förvaltningen arbetar i enlighet 
med det. 

-Den andra attsatsen finns det inte lagstöd för, bedömningen av vilken detaljeringsgrad en detaljplan ska 
ha är beroende på det enskilda fallet. Att ha en generell bestämmelse om att alltid styra fönsterband 
eller liknande finns det inte lagstöd för. Ibland kan det vara av viktigt att styra väldigt mycket detaljer 
och ibland behöver en flexibilitet finnas för att detaljplanerna ska kunna vara användbara under längre 
tid med förändrade förutsättningar. Det finns inte heller några garantier för att en mer detaljerad plan 
ger ett bättre slutresultat. Många av Vaxholms finaste hus har byggts inom väldigt flexibla detaljplaner. 

Den andra attsatsen avslås eftersom den saknar lagstöd. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-08-13 
Motion från Sara Strandberg (V) om detaljplaners läsbarhet och detaljeringsgrad, 2019-06-02

Kopia på beslutet till
För kännedom: Gunnar Lunnergård, gunnar.lunnergard@vaxholm.se                                     

Kristina Henschen, kristina.henschen@vaxholm.se
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion (V) om detaljplanernas läsbarhet och detaljeringsgrad

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta:

 Motion om detaljplanernas läsbarhet och detaljeringsgrad avslås.

Sammanfattning
Motionen från Sara Strandberg/ Vänsterpartiet gällande detaljplaners läsbarhet och detaljeringsgrad 
yrkar:

-att detaljplaner ska bli så tydliga i alla olika skeden fram till antagandet, att allmänheten
utan specialkunskaper ska kunna utläsa hur bebyggelsen kommer att se ut. Nya hus
och befintliga hus som finns i närheten ska finnas med för jämförelse liksom träd och
annan växtlighet.

-att detaljeringsgraden ska vara så hög att takutformningar med takkupors storlek och
utbredning, fasadmaterialens variationer, färgskala och färgtyp framgår. Även fönstersättning, t ex 
fönsterband eller separata fönster med fönsteromfattningar ska vara
bestämda.

Förvaltningens svar:

-Detaljplaner ska vara förståeliga för allmänheten, detta är lagstadgat i 4 kap PBL, plan- och bygglagen, 
och är något som förvaltningen arbetar med. Det är även viktigt att ha en förståelse för begränsningarna 
i detaljplaneinstrumentet och förstå att husen inte ritas i detaljplanen utan i bygglovsskedet. 
Detaljplanen ska sätta ramarna men inte rita själva huset. 

Den första attsatsen avslås då det är lagstadgat i 4 kap av PBL och förvaltningen arbetar i enlighet med 
det. 

-Den andra attsatsen finns det inte lagstöd för, bedömningen av vilken detaljeringsgrad en detaljplan ska 
ha är beroende på det enskilda fallet. Att ha en generell bestämmelse om att alltid styra fönsterband 

Kommunledningskontoret
Gunnar Lunnergård
Sakansvarig planarkitekt
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eller liknande finns det inte lagstöd för. Ibland kan det vara av viktigt att styra väldigt mycket detaljer 
och ibland behöver en flexibilitet finnas för att detaljplanerna ska kunna vara användbara under längre 
tid med förändrade förutsättningar. Det finns inte heller några garantier för att en mer detaljerad plan 
ger ett bättre slutresultat. Många av Vaxholms finaste hus har byggts inom väldigt flexibla detaljplaner. 

Den andra attsatsen avslås eftersom den saknar lagstöd. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen delar uppfattningen att detaljplanerna ska göras tydliga under hela planprocessen, 
framförallt under samråd och granskning när de ställs ut till allmänheten. Detaljeringsgraden bör 
anpassas till det faktum att detaljplanen sätter ramarna för hur planområdet ska användas och att det är 
i bygglovsskedet som husen ritas. 

Mycket av det som nämns i motionen är redan lagstadgat i PBL:s 4 kap. För att få en bredare förståelse 
för vilka möjligheter som finns med planbestämmelser och detaljplan beskrivs lite bakgrund här nedan.

Detaljeringsgrad i detaljplaner

Minsta krav på innehåll i en detaljplan

Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat 
bebyggelse. Det gäller till exempel både när det ska byggas nytt och när bebyggelse ska förändras eller 
bevaras. Detaljplanen ska redovisa allmänna platser, kvartersmark och vattenområden och gränserna 
för dessa. 

Planbestämmelserna måste ha lagstöd

De planbestämmelser som används i en detaljplan måste ha ett lagstöd i PBL. Lagens 4 kapitel anger 
uttömmande vad som kan regleras. Boverket har tolkat detta och anger i en generell rekommendation, 
allmänna råd (BFS 2014:5 DPB 1), vilka bestämmelser som kan och bör användas. I 
Planbestämmelsekatalogen ger Boverket exempel på bestämmelseformuleringar som har stöd i det 
allmänna rådet. 

Undvika verkningslösa planbestämmelser

Om en planbestämmelse ska få avsett resultat måste byggnadsnämnden eller annan tillståndsmyndighet 
kunna neka lov eller tillstånd om en sökt åtgärd strider mot bestämmelsen. Det måste även finnas en 
möjlighet för byggnadsnämnden att ingripa om bestämmelsen inte följs. Detta innebär att det måste 
finnas en kännbar sanktionsmöjlighet och vara möjligt att avgöra om en bestämmelse överträds. Det är 
alltså ingen mening med att införa planbestämmelser som inte får någon verkan eller inte kan följas 
upp. 
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Exempel på planbestämmelser som är saknar lagstöd.

Krav på vidare utredningar

Undersökning av markföroreningar ska genomföras 
innan byggnation påbörjas.

Krav på ytterligare prövningar

Bilverkstad förutsätter tillstånd för oljeavskiljare

Prövningen är beroende av någon annan

Bygglov förutsätter tillstånd hos länsstyrelsen på 
grund av skyddade fornlämningar på fastigheten.

Villkor för lov

Bygglov får inte medges förrän staket har uppförts 
mot gränsen till fastighet XX

Otillåtna krav på lovplikt

Bygglov krävs även för skärmtak under 15 m2.

Ändra bygglovsprocessen

Godkännande av bygglov som rör förändringar av 
byggnadens exteriör ska föregås av samråd med 
antikvarisk expertis.

Upplysningar

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på 
varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder 
åligger den som ska bygga.

Upplåtelseform och ägande

Minst 60 % av bostäderna inom planområdet ska 
upplåtas med hyresrätt.

Fastigheter får inte säljas till privatpersoner.

Krav utanför planområdet

Dagvatten ska omhändertas lokalt i en damm på 
fastigheten XX (utanför planområdet).

Otydliga planbestämmelser

I plan- och bygglagen ställs också krav på tydlighet. 

Vedeldning är ej lämpligt inom planområdet.

Otydliga åtgärder

Verksamheten får ej vara störande.

Bestämmelser som inte går att följa upp

Vedeldning får endast ske för trivselbehov.

Hänvisningar till andra dokument eller lagar

Antaget utformningsprogram för XX ska vara 
vägledande för utformning mm.

Detaljeringsgrad

Det kan göras många olika preciseringar i en detaljplan, men detaljplanen inte får vara mer detaljerad än 
vad som behövs med hänsyn till planens syfte.
Det är alltså av flera skäl nödvändigt att kartan och planbestämmelserna i övrigt utformas på ett så 
entydigt och klart sätt som möjligt. Av planen ska tydligt framgå “den avsedda regleringen av 
bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt.”

Planens materiella innehåll innebär att planen inte får innehålla flera och mer detaljerade bestämmelser 
än vad som behövs i varje enskilt fall. Detta hindrar inte att mycket precisa bestämmelser meddelas, om 
regleringsbehovet är stort, t.ex. i komplicerade centrala tätortsområden eller när en kulturhistoriskt 
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värdefull miljö ska bevaras (se Lars Uno Didón m.fl. Plan- och bygglagen [5 december 2018, Zeteo], 
kommentaren till 4 kap. 32 § andra och tredje stycket PBL).
Bestämmelsernas omfattning avgörs med hänsyn både till de åtgärder som detaljplanen ska reglera 
inom planområdet och till förhållandena i planområdets omgivning. De bestämmelser som används i 
planen måste alltid ha sin grund i att de ska medverka till att göra planområdet lämpligt för den form av 
användning eller bebyggelse som planen reglerar.

Bestämmelserna får inte vara för detaljerade

I PBL framgår att det bara är de planbestämmelser som verkligen behövs som ska tas med i planen. 
Därför är det viktigt att i varje planeringsfråga omsorgsfullt välja ut och ta med endast de 
planbestämmelser som behövs i varje särskilt fall för att uppnå syftet med detaljplanen.

Det är vanligt att detaljplaner anpassas till ett pågående projekt. Den typen av detaljplaner innehåller 
ofta så detaljerade planbestämmelser att detaljplanen riskerar att bli oanvändbar om projektet 
förändras. Detaljplaner gäller även efter att genomförandetiden gått ut; tills den ersätts, ändras eller 
upphävs, och bör därför inte ha alltför detaljerade och projektanpassade planbestämmelser. Det kan 
även hindra framtida goda idéer och teknik.

I vissa situationer är det nödvändigt med detaljerade bestämmelser för att det ska vara möjligt att 
garantera att planens syfte uppnås. Exempel på det kan vara när en befintlig miljö behöver skyddas, 
exempelvis detaljplaner inom riksintresse för kulturmiljövård.

Fler krav kan ställas vid lovprövning

Många krav som gäller placering, utformning och utförande samt skydd av befintlig miljö med mera kan 
ställas vid lovprövningen, även om planbestämmelse saknas. En planbestämmelse kan dock underlätta 
bygglovsgivningen eftersom förutsättningarna då är kända när man gör en ansökan om lov.

Handlingar i ärendet
Motion från Sara Strandberg (V) om detaljplaners läsbarhet och detaljeringsgrad, 2019-06-02

Tjänsteutlåtande, 2019-08-13

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Gunnar Lunnergård gunnar.lunnergard@vaxholm.se                                     

Kristina Henschen kristina.henschen@vaxholm.se
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Vänsterpartiet i Vaxholm

Motion gällande detaljplanernas läsbarhet och detaljeringsgrad

Helt nyligen har vi sett hur detaljplanen för Rindö Hamn gav bygglov till hus som ingen uppskattade,

men där bygglovet var tvunget att godkännas eftersom husen var planenliga. Uppgifterna i detaljplanen

hade inte förorsakat den åsiktsstorm som senare de godkända husen gjorde. Detta sannolikt för att ingen

förstod att detaljplanen skulle kunna tolkas p̊a det här torftiga sättet.

Under de olika tillfällen när en detaljplan visas för allmänheten - programsamr̊ad, samr̊ad och granskning

– måste b̊ade det nya och den befintliga omgivningen visas p̊a ett mycket tydligt sätt. Detaljeringsgraden

ska vara hög: fasadmaterial, v̊aningshöjd, antal v̊aningar, krav p̊a volymförskjutningar, takutformning,

färger, samt detaljer som fönster och fönsteromfattningar ska visas. Variationsmöjligheterna ska framg̊a

och p̊a vilket sätt den arkitektoniska utformningen av planen ska t̊ala ”ögats slitage” under många år.

Det finns olika sätt att göra en detaljplan lätt att avläsa: ett är att göra en skalmodell som ställs ut, ett

annat är digitala promenader i den tänkta miljön. I b̊ada fallen ska den omgivande miljön finnas med

för jämförelse liksom befintliga träd. Ingen tveksamhet ska behöva r̊ada om vad som kan bli byggt. En

nyanserad och välgjord plan ska kunna st̊a emot tillfälliga modesvängningar, och om den är tillräckligt

”vaxholmsk” klarar den det under planens giltighetstid.

Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar p̊a att:

• Detaljplaner ska bli s̊a tydliga i alla olika skeden fram till antagandet, att allmänheten

utan specialkunskaper ska kunna utläsa hur bebyggelsen kommer att se ut. Nya hus

och befintliga hus som finns i närheten ska finnas med för jämförelse liksom träd och

annan växtlighet.

• Detaljeringsgraden ska vara s̊a hög att takutformningar med takkupors storlek och

utbredning, fasadmaterialens variationer, färgskala och färgtyp framg̊ar. Även fönster-

sättning, t ex fönsterband eller separata fönster med fönsteromfattningar ska vara

bestämda.

Sara Strandberg för Vänsterpartiet

Vaxholm 2019-06-02

846



Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2019/206.006
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 167 Sammanträdestider år 2020 för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens sammanträdestider för år 2020 fastställs till:
6 februari, 2 april, 7 maj, 4 juni, 10 september, 29 oktober och 26 november.

Sammanträdena fastställs att starta kl. 17:30.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för år 2020 fastställs till:
17 februari, 20 april, 15 juni, 21 september, 16 november och 14 december.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider m.m. för 2020. Styrande datum 
för beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. 
för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och 
bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc. 

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret 
även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. 
Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive 
utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent 
informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budget- 
och bokslutsprocessen innebär tidsmässigt för övriga nämnder.

Sammanträdena för nämnderna samt kommunstyrelsen föreslås börja kl. 17:00 och 
kommunfullmäktiges sammanträden att börja kl. 18:00 i enlighet med kommunstyrelsens beredning.

Yrkanden
Adrian Brunkhorst (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med tillägg om att sammanträdena 
ska starta kl. 18:00.

Tina Runhem (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med tillägg om att sammanträdena ska 
starta kl. 17:30.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till 
Tina Runhems (M) yrkande. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller Tina Runhems (M) yrkande. 
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Protokoll
2019-11-21

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Nej röstar: den som bifaller Adrian Brunkhorst (C) yrkande. 

Omröstningsresultat
Ja= Lars Lindgren (M), Michael Baumgarten (L), Tina Runhem (M), Per-Eric Grön (M), Peter Lindqvist (-) 
samt Sara Strandberg (V).

Nej= Anders Garstål (S), Adrian Brunkhorst (C), Anna-Lena Nordén (WP), 
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt Malin Forsbrand (C).

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 6 ja-röster mot 5 nej-röster bifaller 
Tina Runhems (M) yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2019-11-13/§ 74
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2019-10-28
Sammanträdesschema 2020 - förslag

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kanslichef

Nämndsekreterare
Ylva Rasch, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-11-13

Änr KS 2019/206.006
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 74 Sammanträdestider år 2020 för arbetsutskottet, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Sammanträdestider för år 2020 fastställs till:
22 januari, 18 mars, 22 april, 27 maj, 26 augusti, 14 oktober och 11 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunstyrelsens sammanträdestider för år 2020 fastställs till:
6 februari, 2 april, 7 maj, 4 juni, 10 september, 29 oktober och 26 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för år 2020 fastställs till:
17 februari, 20 april, 15 juni, 21 september, 16 november och 14 december.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider m.m. för 2020. Styrande datum 
för beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. 
för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och 
bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc. 

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret 
även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. 
Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive 
utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent 
informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budget- 
och bokslutsprocessen innebär tidsmässigt för övriga nämnder.

Sammanträdena för nämnderna samt kommunstyrelsen börjar kl. 17:00 och kommunfullmäktiges 
sammanträden börjar kl. 18:00 i enlighet med kommunstyrelsens beredning.

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2019-10-28
Sammanträdesschema 2020 - förslag

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kanslichef

Nämndsekreterare
Ylva Rasch, klk
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Tjänsteutlåtande
2019-10-28

Änr KS 2019/206.006
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

Sammanträdestider år 2020 för arbetsutskottet, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:

Sammanträdestider för år 2020 fastställs till:
22 januari, 18 mars, 22 april, 27 maj, 26 augusti, 14 oktober och 11 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:

Kommunstyrelsens sammanträdestider för år 2020 fastställs till:
6 februari, 2 april, 7 maj, 4 juni, 10 september, 29 oktober och 26 november.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för år 2020 fastställs till:
17 februari, 20 april, 15 juni, 21 september, 16 november och 14 december.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider m.m. för 2020. Styrande datum 
för beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. 
för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och 
bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc. 

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret 
även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. 
Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive 
utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent 
informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budget- 
och bokslutsprocessen innebär tidsmässigt för övriga nämnder.

Sammanträdena för nämnderna samt kommunstyrelsen börjar kl. 17:00 och kommunfullmäktiges 
sammanträden börjar kl. 18:00 i enlighet med kommunstyrelsens beredning.

Kommunledningskontoret
Anette Lingesund
Nämndsekreterare
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Tjänsteutlåtande
2019-10-28

Änr KS 2019/206.006
2 av 2

Handlingar i ärendet

Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2019-10-28
Sammanträdesschema 2020 - förslag

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kanslichef

Nämndsekreterare
Ylva Rasch, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-11-21

Änr KS 2018/183.110
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 170 Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier i nämnder 
samt för presidiet i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Mandattider för ledamöter, ersättare och presidier i nämnderna (Barn- och utbildningsnämnd, 
Socialnämnd, Stadsbyggnadsnämnd, Nämnd för teknik, fritid och kultur) samt presidiet i 
kommunstyrelsen ska vara 2020-01-01-2022-12-31 (3 år). 

Noteras till protokollet att Peter Lindqvist (-) samt Sara Strandberg (V) inte deltar i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att välja kommunstyrelsen med 11 ledamöter och 
11 ersättare med mandattid 2019-01-01 – 2022-12-31 (4 år). Kommunstyrelsens presidium valdes 
med mandattid 2019-01-01 – 2019-12-31 (1 år). Kommunfullmäktige valde vid samma sammanträde 
11 ledamöter och 11 ersättare samt presidium i nämnderna (Barn- och utbildningsnämnd, Socialnämnd, 
Stadsbyggnadsnämnd, Nämnd för teknik, fritid och kultur)  med mandattid 2019-01-01 – 2019-12-31 
(1 år). Med anledning av detta ska kommunfullmäktige vid sammanträde 9 december 2019 välja 
ledamöter, ersättare och presidier i nämnderna samt presidium i kommunstyrelsen för ny mandattid 
från och med 2020-01-01. Om en majoritet i kommunfullmäktige vill välja dessa platser med en 
annan mandattid än 1 år måste ett sådant ärende beredas av kommunstyrelsen inför beslut i 
kommunfullmäktige.

Yrkanden
Mittalliansen genom Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till beslutsförslaget.

Lars Lindgren (M) yrkar att mandattiden ska fastställas till 1 år.

Anna-Lena Nordén (WP) instämmer i Lars Lindgrens (M) yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till 
Mittalliansens yrkande. 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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