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1 A Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden 

2 B Resultatrapport Modellkommuner – utvecklingsarbete för 
jämställd välfärd 

Madeleine Larsson 

3 B Internhyresmodell för Socialnämndens lokaler 
(kompletteras) 

Alexander Wahlstedt/ 
Agneta Franzén 

4 A Rekommendation att anta HÖK gällande samverkan kring 
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Marie Wiklund 

5 A Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 
2022 

Marie Wiklund 

6 B Lokalförsörjningsplan skolor Vaxholms stad 2022-2032 Anders Roxström 

7 B Lokalförsörjningsplan förskolor 2022-2032 Anders Roxström 

8 B Behovsutredning lokaler Resarö skola 2022 Anders Roxström 

9 A Lokalprogram för ishallen Marie Wiklund 
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Lars-Inge Littlewood Larsson 

12 B Godkänna samt teckna exploateringsavtal för Domaren 
15, Dp 416 

Richard Hallman 

13 B Detaljplan för Domaren 15 Dp416 - ANTAGANDE Kristina Henschen 

14 B SÄBO Norrberget – Återrapportering Lars-Inge Littlewood Larsson 

15 A Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen- status 
pågående arbete med handlingsplan 

Lars-Inge Littlewood Larsson 

16 A Reservera mark för brandstation på Kullön Marie Wiklund 

17 A Genomförande av kajprojektet Lars-Inge Littlewood Larsson 

18 A Godkännande upphandlingsdirektiv för etapp 2 och 3 
inom investeringsprojektet för Vaxholms kajer 

Lars-Inge Littlewood Larsson 

19 A Utbredning av kajområdet Vaxholms kajer Lars-Inge Littlewood Larsson 

20 A Remissvar Regional masshanteringsplan Stockholms län Lars-Inge Littlewood Larsson 

21 A Antagande, Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms 
stad 2022-2024 

Lars-Inge Littlewood Larsson 

22 A Ändring av detaljplanen Tullbommen, Dp164 Lars-Inge Littlewood Larsson 

23 A Detaljplan för Del av Lägret, Dp 422 – Antagande Lars-Inge Littlewood Larsson 

24 A Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 
2022/2023 (T23) 

Lars-Inge Littlewood Larsson 

25 A Start-PM för Hastighetsplan Lars-Inge Littlewood Larsson 

26 A Lokala åtgärdsprogram Vaxholm Lars-Inge Littlewood Larsson 

27 A Medverkan i Leader Stockholmsbygd 2023-2027 Marie Wiklund 

28 A Samverkansprojekt Hållbart båtliv 2022-2024 Marie Wiklund 

29 A Svar till förtroendevalda revisorer på frågor rörande 
hantering och kontroll av bisysslor 

Marie Wiklund 

30 A Tertialbokslut 1 2022 Kommunstyrelsen Marie Wiklund 

31 B Tertialbokslut 1 2022 Vaxholms stad Koray Kahruman 

32 A Ramärende 2023-2025 Marie Wiklund 
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42 B Förvaltningen informerar Marie Wiklund 

 

Malin Forsbrand (C)  Anette Lingesund 
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Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 33 Resultatrapport Modellkommuner – utvecklingsarbete för 
jämställd välfärd 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Informationen noteras till protokollet.  
2. Noteras till protokollet att nämnden tagit del av film om jämställt bemötandet 

Ärendebeskrivning 
Modellkommuner bygger på ett koncept av Sveriges kommuner och regioner - för ömsesidigt lärande 
och utbyte av erfarenheter (benchmarking, BM) som pågår under drygt ett och ett halvt års tid med 
fokus på jämställdhetsintegrering. Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster 
med ett förväntat resultat på bland annat; konkreta förbättringar i verksamhetens styrning och ledning, 
könsuppdelad statistik med tillhörande analys samt ett eller ett par utvecklingsområden där ett nytt 
eller ändrat arbetssätt genomförts inom någon verksamhet. 
Under projekttiden har kommunen: 

• Kommunen har genomfört konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och 
ledning. 

• Kommunen har indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor 
och män, flickor och pojkar.  

• Kommunen har prövat ett nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande Resultatrapport Modellkommuner – utvecklingsarbete för jämställd välfärd ,  
2022-05-10 
Resultatrapport Modellkommuner och Modellregioner – utvecklingsarbete för jämställd välfärd  
2022-03-15, 2022-05-04 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Madeleine Larsson, kommunledningskontoret 
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Resultatrapport Modellkommuner – utvecklingsarbete för jämställd 
välfärd  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Informationen noteras till protokollet.  
2. Noteras till protokollet att nämnden tagit del av film om jämställt bemötandet 

Sammanfattning 
Modellkommuner bygger på ett koncept av Sveriges kommuner och regioner - för ömsesidigt lärande 
och utbyte av erfarenheter (benchmarking, BM) som pågår under drygt ett och ett halvt års tid med 
fokus på jämställdhetsintegrering. Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster 
med ett förväntat resultat på bland annat; konkreta förbättringar i verksamhetens styrning och ledning, 
könsuppdelad statistik med tillhörande analys samt ett eller ett par utvecklingsområden där ett nytt 
eller ändrat arbetssätt genomförts inom någon verksamhet. 
Under projekttiden har kommunen: 

• Kommunen har genomfört konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och 
ledning. 

• Kommunen har indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor 
och män, flickor och pojkar.  

• Kommunen har prövat ett nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet. 

Bakgrund 
Deltagare i Modellkonceptet jämställdhetsintegrerar sina system och processer för ledning och styrning. 
Tillvägagångssättet för förbättringsarbetet ska senare kunna systematiseras och överföras till andra 
kommuner eller regioner.  

Modellen bygger på beprövade framgångsfaktorer för hållbart förbättringsarbete, bland annat att 
personer från olika organisatoriska nivåer som har mandat att fatta beslut om och sätta i gång ett 
förbättringsarbete behöver delta. Ansvariga politiker, höga chefer och nyckelpersoner med ansvar för 
genomförandet av förbättringsåtgärder har därför deltagit under arbetets gång. 

Kommunledningskontoret 
Madeleine Larsson 
Hållbarhetschef 
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Konceptet bygger på att jämställdhet är en kvalitetsfaktor och arbetssättet är hämtat från det 
systematiska kvalitetsarbetet. Deltagarna jämför arbetssätt och utbyter konkreta exempel genom 
benchmarking. Fokus är på systematiskt lärande som tas tillvara i respektive organisation genom att 
förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan i kommunens ordinarie styr- och 
ledningssystem. Deltagarna går igenom ett strukturerat koncept där SKR bidrar med uppstartsträff, 
regelbundna träffar för nyckelpersoner/strateger, processtöd samt ett metodmaterial som består av 
verktyg, mallar och checklistor på SKR:s hemsida. Vaxholms stad har varit lärandegrupp med kommunen 
Kramfors och mentorskommun Örnsköldsvik. Den andra lärandegruppen bestod av modellkommunerna 
Karlstad och Karlskrona med mentorskommun Kalmar. 

Det övergripande syftet med deltagandet i modellkommuner är att säkerställa likvärdig och bra 
verksamhet för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.  

Ärendebeskrivning 
Utgångsläget i Vaxholm var att det saknades direktiv, mål och indikatorer i mål och budget, det saknades 
övergripande styrdokument som integrerade jämställdhetsperspektivet, och struktur för hur arbetet 
skulle följas upp. Det saknades även ett utpekat ansvar inom organisationen för frågorna. Styrgruppen 
identifierade i ett tidigt skede organisationens styrkor och svagheter. Tidigt ansågs att det behövdes mer 
kunskap inom området jämställdhet och även att bli bättre på att utvärdera och följa upp det vi gör. 
Styrgruppen bestod av kommunalråd, kommunchef, hållbarhetschef (strateg) och, under en period, 
verksamhetskontroller för kommunledningskontoret. Gruppen identifierade mål, både på kort och på 
lång sikt. Det övergripande målet var att Vaxholms stad ska erbjuda en jämställd offentlig service. 

Mål på kort sikt 
• Kompetens och kunskap kring jämställdhet och analys 
• Lyfta lärande exempel i organisationen - kommunikation 
• Följa upp arbetet i tertialrapporter 
• Redovisa könsuppdelad statistik 

Mål på lång sikt 
• Integrera, än mer, jämställdhet i vår styrning 
• Genom analys - upptäcka och åtgärda ojämnställda förutsättningar  
• Fatta jämställda beslut 
• Erbjuda invånarna en jämställd service 

 
Förbättringsarbete som skett på övergripande nivå 

- Beslut för genomförande i nämnder och i Kommunfullmäktige.  
- Modellkommuner finns med i mål och budget 2021 och 2022 
- Kommunstyrelsen uppdrog, samtliga nämnder år 2021, att redovisa könsuppdelad statistik där 

så är möjligt och år 2022 att även analysera och åtgärda eventuella omotiverade könsskillnader 
- Från och med år 2021 finns mål och indikatorer på nämndnivå och verksamhetsnivå inom flera 

verksamheter som sedan utökas år 2022 
- Struktur för uppföljning av utvecklingsarbetet i bokslut 
- Kompetensutveckling och tematiska möten med ledningsgrupp och verksamhetskontrollers bla 

Basutbildning jämställdhetsintegrering 
- Marknadsföringsinsatser kring jämställdhet och projektet i lokaltidningar, via sociala media, 

hemsida och intranät. 
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- Deltagande i tematiska seminarium med SKR kring kommunikation samt kring 
jämställdhetsanalys  

- Kommunchef integrerar modellkommuner i ledningsgruppens mål- och resultatsamtal 
- Samtliga förvaltningar har under en planeringsdag eller vid ett arbetsplatsmöte arbetat med 

jämställt bemötande genom en inspirationsföreläsning och tillhörande workshop. 
 

Utvecklingsområden inom kommunledningskontoret och dess status: 
1. Arbeta fram en checklista och ett stödmaterial för att integrera jämställdhetsperspektivet i 

beslutsunderlag för att möjliggöra jämställda beslut (på sikt integrera fler horisontella perspektiv 
kopplat till hållbarhetsstrategin; barnrätt, klimat, jämlikhet, trygghet osv). En ny mall för 
tjänsteutlåtande har arbetats fram och lanserats. Fortsatt arbete med genomförande och 
uppföljning under 2022 

2. Jämställd bemötande (inspirationsföreläsning och workshop). Under hösten fick samtliga 
förvaltningar under en planeringsdag eller arbetsplatsträff lyssna till en förinspelad föreläsning med 
jämställdhetskonsult Stina Haglund kring jämställt bemötande. I samband med föreläsningen 
genomfördes en workshop med dialogfrågor och reflektioner kring föreläsningen. Samtliga fick 
möjlighet att fylla i en utvärdering och en kort uppföljning skall ske under 2022. 

3. Jämställdhetsanalys: Under året deltog verksamhetscontroller från samtliga förvaltningar på 
tematiskt seminarium med SKR kring jämställdhetsanalys. Fortsatt kompetensutveckling behövs 
inom analys generellt. Arbetet fortskrider under 2022. 

4. Fördjupningsstudie psykisk ohälsa bland pojkar och flickor: Täby, Vaxholm, Vallentuna och 
Danderyd vill få en ökad förståelse kring de resultat i Stockholmsenkäten som handlar om psykisk 
ohälsa. Även belysa vad skillnaderna mellan pojkar och flickor består i. Uppdraget syftade till att ge 
en sådan ökad förståelse och innefattar både en kartläggning med datainsamling, djupintervjuer 
med ungdomar samt förslag på konkreta förebyggande och främjande verksamheter. Preliminära 
resultat visar att den psykiska ohälsan bland flickor ökat något i årskurs 9 i Vaxholm mellan åren 
2016–2020.Framförallt när det gäller välbefinnandebesvär men också till viss del i utagerande 
besvär. För pojkarna har nivåerna legat på relativt stabila nivåer. Gapet i psykisk ohälsa mellan 
flickor och pojkar tycks således ha ökat över tid. Analyserna av kopplingen mellan olika risk- och 
skyddsfaktorer och de olika måtten på psykisk ohälsa visar att skolmiljön tycks ha störst betydelse 
bland flickorna. För pojkarna är föräldraskapet av störst betydelse, följt av skolmiljön. Till detta ska 
läggas föräldrarnas stora betydelse och vikten av kompisrelationer. Det är kring dessa tre risk- och 
skyddsfaktorer som mer förebyggande insatser mot psykisk ohälsa bland ungdomar skulle vara 
mest verkningsfulla.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Det övergripande syftet med deltagandet i modellkommuner är att säkerställa likvärdig och bra 
verksamhet för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar. Flera utredningsområden har 
identifierats under projekttiden med målgruppen barn såsom psykisk ohälsa, meritvärde och jämställd 
idrott. 

Jämställdhetsperspektivet 
Syftet med satsningen är att säkerställa att jämställdhetsperspektivet integreras i välfärdstjänster med 
ett förväntat resultat på bland annat; konkreta förbättringar i verksamhetens styrning och ledning, 

7



Tjänsteutlåtande 
2022-05-04 

Änr KS 2020/146.106 
4 av 4 

 
 
 

 

könsuppdelad statistik med tillhörande analys samt ett eller ett par utvecklingsområden där ett nytt 
eller ändrat arbetssätt genomförts inom någon verksamhet. En nackdel med projektet lokalt är att 
styrgruppen bara bestått av kvinnor. 
 

Måluppfyllelse 
Arbetet med jämställda välfärdstjänster är i linje med det globala hållbarhetsmålet 5.Jämställdhet och 
våra nationella jämställdhetspolitiska mål vilka är integrerade i kommunens Hållbarhetsstrategi 2021-
2030. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål i sig liksom en förutsättning för en hållbar och 
fredlig utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av 
våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som 
samhället. Ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet. Arbetet bidrar 
till måluppfyllelse inom våra övergripande målområden genom: 

Kvalitet – förbättrad samverkan och gemensam struktur för styrning och ledning inom området 
Livsmiljö – en jämlik och jämställd offentlig service 
Ekonomi – effektivt arbete och samhällsekonomiska vinster 
 

Finansiering 
Finansiering ligger inom ramärendet. 

Bedömning 
Sammanfattningsvis har kommunen, under relativt kort och under en tid som präglats av pandemi, 
kommit en bra bit i förbättringsarbetet för jämställdhetsintegrering. Inte minst i styrning och ledning där 
kommunen tagit ett steg framåt. Detta tack vare att det finns kunskap, vilja och engagemang från högsta 
beslutande instans inom politiken och kommunledningen samt att det finns strategisk samordning för 
jämställdhetsfrågorna. Arbetet stannar inte här. Kommunen har ett antal mål på lång sikt vilka nu ligger 
som fortsatta utmaningar framåt för att säkerställa att den service vi levererar invånarna är jämställd: 

• Integrera, än mer, jämställdhet i vår styrning 
• Genom analys - upptäcka och åtgärda ojämnställda förutsättningar  
• Fatta jämställda beslut 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Resultatrapport Modellkommuner – utvecklingsarbete för jämställd välfärd , 2022-05-
10 
Resultatrapport Modellkommuner och Modellregioner – utvecklingsarbete för jämställd välfärd 2022-
03-15, 2022-05-04 
 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Madeleine Larsson, kommunledningskontoret 
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Förord 

Vaxholm ska vara en jämställd stad, där alla oavsett kön har samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. Därför beslutade kommunstyrelsen den 10 september 2020 att Vaxholms stad ska 
arbeta med strategin jämställdhetsintegrering för att säkerställa en jämställd offentlig service till 
alla invånare.  

Kommunens antagna Hållbarhetsstrategi 2021-2030 visar och anger riktning för hur Vaxholms stad 
ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm där jämställdhet ingår. Genom att knyta ihop de 
globala målen med nationella och regionala mål samt med kommunens vision får vi fram ett lokalt 
perspektiv som beskriver vad vi menar med hållbar utveckling samt vad kommunen har för 
rådighet, möjlighet och ansvar för hållbarhetsarbetet. Jämställdhet ingår i strategin som ett utvalt 
globalt mål och är en självklar del av det kommunala uppdraget – kommunen ska ge medborgarna 
likvärdig service oavsett kön. Det är inte bara en fråga om rättigheter, utan handlar också om 
kvalitet och effektivitet i verksamheten. Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantör har 
kommunen därför en viktig roll för att alla ska få lika makt, inflytande och möjligheter oavsett kön. 
Det är i vardagen som jämställdhet kan förverkligas.   

Sveriges kommuner och regioners projekt Modellkommuner för jämställdhetsintegrering hjälpte 
kommunen att jämställdhetsintegrera övergripande mål, styrdokument och arbetsprocesser för att 
kunna säkerställa likvärdig och god verksamhet. Kommunfullmäktige antog mål och budget 2021 
med mål och indikatorer inom jämställdhet för att visa och ange riktning för arbetet och förväntan 
på resultat. Under projekttiden har en rad olika resultat uppnåtts; konkreta förbättringar i 
verksamhetens system för ledning och styrning, indikatorer för att följa upp resultat med 
indelningsgrund kön och identifierade förbättringsområden inom flera kärnverksamheter. 

Det här är projektets resultatrapport och är en sammanställning av Vaxholms stads syfte, 
målsättningar, resultat och lärdomar av projektet modellkommuner för jämställdhetsintegrering. 
Resan har börjat! 

Vaxholm mars 2022 

 

 

 

 

 

 

Malin Forsbrand 

Kommunalråd Vaxholms stad  
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1. Sammanfattning 

Vaxholm stad deltar under 2020–2022 i SKR:s utvecklingsarbete Modellkoncept för jämställdhet, en 
satsning som bygger på erfarenheter från Program för hållbar jämställdhet (2008–2013). Satsningen 
har gjorts möjlig genom stöd från staten.  

Modellkonceptet handlar om att jämställdhetsintegrera övergripande mål, styrdokument och 
arbetsprocesser för att kunna säkerställa likvärdig och god verksamhet för olika grupper av kvinnor, 
män, flickor och pojkar. Det kan också vara ett sätt att stärka jämställdhetsperspektivet i arbetet 
med Agenda 2030. Deltagarna samarbetar med varandra i en strukturerad process för 
erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande (så kallad benchmarking). De förväntade resultaten av 
utvecklingsarbetet är: 

• Kommunen har genomfört konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning. 

• Kommunen har indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor och 

män, flickor och pojkar.  

• Kommunen har prövat ett nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet. 

Vaxholms stad har genomfört lärandeprocess med kommunerna Kramfors och mentorn 
Örnsköldsvik. Målet för projekttiden är att närma sig det övergripande målet att erbjuda en 
jämställd offentlig service. På kort sikt har det handlat om att integrera jämställdhet i styrning och 
ledning, få in perspektivet när vi samlar in statistik och kunna analysera omotiverade könsskillnader 
och hitta förbättringsåtgärder ute i verksamheterna. En stor del har även handlat om att öka 
kunskapen och utbilda medarbetare.  

I modellkonceptet har vi använt oss av en checklista för jämställdhetsintegrering med 10 punkter 
där vi kontinuerligt gjort en självskattning av poäng över tid. Punkterna har inneburit allt från att 
politiken har tagit beslut om att vi ska arbeta med jämställdhet till förväntningar på resultat, 
könsuppdelad statistik och hållbarhet över tid. Vaxholms stad har under projekttiden klättrat från 
10 till 31 poäng i SKR:s checklista vilken har varit ett uppskattat benchmarkingverktyg för att följa 
förbättringsarbetet. Planen nu är att fortsätta utvecklingsarbetet, många av förutsättningarna har 
kommit på plats inom styrning och ledning, nu är det dags att leverera över tid.  
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2. Bakgrund 

Deltagare i Modellkonceptet jämställdhetsintegrerar sina system och processer för ledning och 
styrning. Tillvägagångssättet för förbättringsarbetet ska senare kunna systematiseras och överföras 
till andra kommuner eller regioner.  

Modellen bygger på beprövade framgångsfaktorer för hållbart förbättringsarbete, bland annat att 
personer från olika organisatoriska nivåer som har mandat att fatta beslut om och sätta i gång ett 
förbättringsarbete behöver delta. Ansvariga politiker, höga chefer och nyckelpersoner med ansvar 
för genomförandet av förbättringsåtgärder har därför deltagit under arbetets gång. 

Konceptet bygger på att jämställdhet är en kvalitetsfaktor och arbetssättet är hämtat från det 
systematiska kvalitetsarbetet. Deltagarna jämför arbetssätt och utbyter konkreta exempel genom 
benchmarking. Fokus är på systematiskt lärande som tas tillvara i respektive organisation genom att 
förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan i kommunens ordinarie 
styr- och ledningssystem. Deltagarna går igenom ett strukturerat koncept där SKR bidrar med 
uppstartsträff, regelbundna träffar för nyckelpersoner/strateger, processtöd samt ett 
metodmaterial som består av verktyg, mallar och checklistor på SKR:s hemsida. Vaxholms stad har 
varit lärandegrupp med kommunen Kramfors och mentorskommun Örnsköldsvik. Den andra 
lärandegruppen bestod av modellkommunerna Karlstad och Karlskrona med mentorskommun 
Kalmar. 

Det övergripande syftet med deltagandet i modellkommuner är att säkerställa likvärdig och bra 
verksamhet för olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.  

2.1 Utgångspunkt och mål   
Vårt utgångsläge var att det saknades direktiv, mål och indikatorer i mål och budget, det saknades 
övergripande styrdokument som integrerade jämställdhetsperspektivet, och struktur för hur 
arbetet skulle följas upp. Det saknades även ett utpekat ansvar inom organisationen för frågorna. 
 
Styrgruppen identifierade i ett tidigt skede organisationens styrkor och svagheter enligt schematisk 
bild nedan. Tidigt ansågs att det behövdes mer kunskap inom området jämställdhet och även att bli 
bättre på att utvärdera och följa upp det vi gör. 
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Styrgruppen, som bestod av kommunalråd, kommunchef, hållbarhetschef (strateg) och 
verksamhetskontroller för kommunledningskontoret, identifierade mål, både på kort och på lång 
sikt. Det övergripande målet var att Vaxholms stad ska erbjuda en jämställd offentlig service. 

Mål på kort sikt 
• Kompetens och kunskap kring jämställdhet och analys 
• Lyfta lärande exempel i organisationen - kommunikation 
• Följa upp arbetet i tertialrapporter 
• Redovisa könsuppdelad statistik 

Mål på lång sikt 
• Integrera, än mer, jämställdhet i vår styrning 
• Genom analys - upptäcka och åtgärda ojämnställda förutsättningar  
• Fatta jämställda beslut 
• Erbjuda invånarna en jämställd service 

 
Kommunen hade även statistik som visade på ojämställdhet. Några exempel: 

• Fler kvinnor än män drabbas av fallskador 
• Fler unga flickor rapporterar om oro, stress och huvudvärk 
• Färre nyanlända kvinnor än män får jobb efter etableringsuppdraget 
• Färre flickor än pojkar nås via stöd till idrottsföreningar 
• Fler kvinnor än män känner sig otrygga när de går ut på kvällen 
• Ohälsotal och sjukskrivningar, fler kvinnor än män 
• Föräldraledighet och VAB är inte jämställd 

 

2.2 Organisation av utvecklingsarbetet 
Ansvaret för att säkerställa att jämställdhet är integrerat i ledning och styrning ligger i kommunen i 
första hand på politiken. Då politiken beslutat om uppdraget förväntas förvaltningen leverera 
resultat. Det ligger därefter på kommunledningen att säkerställa måluppfyllelse. 
Jämställdhetsarbetet ingår i arbetet med Agenda 2030 under arbetet med social hållbarhet. 
Hållbarhetsenheten på kommunledningskontoret ansvarar för samordning och uppföljningen av 
arbetet med Agenda 2030.  

Sedan 2021 redovisar samtliga nämnder statistik könsuppdelat där så är möjligt. Uppföljning av 
arbetet sker kontinuerligt och redovisas i tertialrapporter, årsredovisning och 
hållbarhetsredovisning. 

Från kommunen har följande personer/funktioner deltagit i styrgruppen för projektet 
modellkommun:  

- Malin Forsbrand, kommunalråd  

- Marie Wiklund, kommunchef   

- Madeleine Larsson, hållbarhetschef 

- Jennie Falk Eriksson, verksamhetskontroller (avslutade sin tjänst okt 2021) 

- Emma Mattsson, Hållbarhetsenheten (stand-in för Jennie) 
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Bild 1. Målstyrningen med tydliggörande hur hållbarhetsstrategin 

integreras i processen 

Bild 2. Hur hållbarhetsstrategin hänger ihop med 

kommunens övergripande målområden och vår 

värdegrund SER. 

Utöver styrgruppen har en rad andra tjänstepersoner varit delaktiga i arbetet där kommunens 
verksamhetskontrollers identifierades som nyckelpersoner redan i ett tidigt skede. Utöver den tid 
som avsatts för deltagande har resurser tillsatts med koppling till kommunens deltagande i 
modellkommun för: 

- Kompetensutveckling inom jämställt bemötande för medarbetare där konsult köptes in 

- Seminariekostnad för deltagande i SKR webbinarium kring analys  

 

 
  
  
 
 
Bild 1 och 2 illustrerar Vaxholms modell för hur mål sätts och följs upp i organisationen. Sommaren 
2021 antogs Hållbarhetsstrategi 2021-2030 med det global målet jämställdhet inkluderad.  
Tre övergripande målområden (Kvalitet, Livsmiljö, Ekonomi) beslutade av Kommunfullmäktige 
anger ramarna för de mål som gäller för respektive nämnd. Nämndmålen är övergripande och hur 
väl dessa uppnås mäts genom målvärden för en eller flera indikatorer. Verksamheten (enheterna) 
planerar vad som behöver utvecklas för att nå nämndens mål och gör en verksamhetsplanering med 
verksamhetsmål och insatser. Utifrån enhetens planering sätts medarbetarens individuella mål och 
aktiviteter. Uppföljning sker utifrån vad som genomförts och vilket resultat som har uppnåtts på 
respektive nivå. In i denna process är målet att inom projekttiden integrera jämställdhet. 
 
 

3. Genomförande  

3.1 Benchmarkingträffar 
Benchmarkning/lärandeträffarnas innehåll, instruktioner och förberedelser fanns tydligt redovisade 
på SKR’s hemsida. Dessa gicks igenom först på en strategträff där möjlighet fanns för gemensam 
reflektera och diskussion tillsammans med projektets strateger i de andra deltagande kommunerna 
inför kommande lärandeträff. Det här var ett viktigt inslag i projektet. Det tydliggjordes vilka 
förväntningar och förberedelser som krävdes på hemmaplan innan lärandeträffen och vad som 
förväntades av strategen att förbereda. Eventuella frågetecken och funderingar kunde bollas med 
både SKR och mentorkommun. 
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Vid samtliga lärandetillfällen har det funnits inslag av var och ens nuläge, goda exempel, 
diskussioner, kritiska vänner och planeringstid. Samtliga träffar genomfördes digitalt och 
modererades av vår mentorskommun Örnsköldsvik. 

Teman var Ledning och styrning, Systematiskt förbättringsarbete och Följa upp och analysera 
resultaten. Medskick från lärandeträffarna var att det var mycket givande att få ta del av andra 
framgångsrika exempel, träffarna blev än bättre när mentorskommun vågade gå ifrån mallarna 
(mindre redovisning från kommunerna, mer tid för tema och dialog) och tid för att diskutera 
värdefulla tips om möjligheter men också varning för fallgropar som vi kan hamna in. 

Lärandeträffarna var ett tillfälle att fånga in goda exempel på konkreta insatser som Vaxholm kunde 
ta med sig hem och utföra lokalt. Ett exempel på det var arbete med jämställd bemötande bland 
medarbetare och en kortfilm kring varför kommunen ska arbeta med jämställdhet. 

3.2 Förbättringsarbete  
Initiativet att delta i projektet Modellkommuner kom från politiken och bollades med förvaltningen. 
Därefter togs beslutet inom politiken som uppdrog förvaltningen att ansöka om deltagande. En 
framgång i arbetet var att politiken direkt integrerade mål och indikatorer för arbetet i mål och 
budget 2021 som sedan antogs i Kommunfullmäktige. 
 
Styrgruppen identifierade tidigt i projektet kommunens verksamhetskontrollers som 
nyckelpersoner.  Med denna grupp har förbättringsarbete inom jämställdhet regelbundet tagits upp 
på kvalitetsmöten och ”uppdrag” från projektets styrgrupp har arbetats igenom. 
 
Förbättringsarbete på övergripande nivå 

- Beslut för genomförande i Kommunfullmäktige.  

- Modellkommuner finns med i mål och budget 2021 och 2022 

- Kommunstyrelsen uppdrog, samtliga nämnder år 2021, att redovisa könsuppdelad statistik där så är 

möjligt och år 2022 att även analysera och åtgärda eventuella omotiverade könsskillnader. 

- Infodragning om projektet på nämndsammanträden  

- Från och med år 2021 finns mål och indikatorer på nämndnivå och verksamhetsnivå inom flera 

verksamheter som sedan utökas år 2022. 

- Presentationer och tematiska möten har skett med ledningsgrupp och verksamhetskontrollers 

- Kommunikation kring jämställdhet och projektet i lokaltidningar, via sociala media, hemsida och 

intranät. 

- Basutbildning jämställdhetsintegrering har genomförts av verksamhetskontrollers, och erbjudits 

andra tjänstepersoner och politiker. 

- Tematiska seminarium inom SKR kring kommunikation (med kommunikatör) samt kring 

jämställdhetsanalys (med verksamhetskontrollers). 

- Kommunchef integrerar modellkommuner i ledningsgruppens mål- och resultatsamtal from 2021. 

- Samtliga förvaltningar har under en planeringsdag eller vid ett arbetsplatsmöte arbetat med 

jämställt bemötande genom en inspirationsföreläsning och tillhörande workshop. 

- Erfarenhetsutbyte mellan verksamhetskontrollers med de andra deltagarna i projektet.  
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Workshop med fokus på förbättringsåtgärder 
I slutet av våren 2021 genomfördes en workshop med syfte att förankra projektet, ge tillfälle till 
dialog, tydliggöra ansvar och förväntningar och diskutera möjligheter/förbättringsområden. Deltog 
gjorde nämndsordförandena, presidierna, förvaltningschefer och verksamhetskontrollerna. Målet 
var att lägga en grund för vidare arbete med jämställdhetsintegrering och förslag till utrednings-
/förbättringsområden inom varje verksamhet. Inför workshopen skickade strategen ut material och 
specifika verksamhetsexempel som inspiration. 
 
I mindre verksamhetsspecifika grupper diskuterades förbättringsområden, förväntningar på vad 
som är rimligt att åstadkomma, uppföljning och hur framgång mäts. Att mäta och följa upp 
genomförd aktivitet ansågs vara mer realistiskt än att försöka mäta effekter vilka troligtvis inte blir 
synliga förrän på lång sikt.  
 
Workshopen resulterade i en rad för verksamheterna identifierade förbättrings-
/utredningsområden. Nedan presenteras dem utifrån aktuell nämnd och hur långt kommunen har 
kommit inom respektive område fram tom december 2021. 
 
Kommunstyrelsen 

1. Arbeta fram en checklista och ett stödmaterial för att integrera jämställdhetsperspektivet i 
beslutsunderlag för att möjliggöra jämställda beslut (på sikt integrera fler horisontella perspektiv 
kopplat till hållbarhetsstrategin; barnrätt, klimat, jämlikhet, trygghet osv). En arbetsgrupp har 
träffats och sett över mall för tjänsteutlåtande och ett förslag på en ny mall har tagits fram. Fortsatt 
arbete med genomförande och implementering under 2022 

2. Jämställt bemötande (inspirationsföreläsning och workshop). Under hösten fick samtliga 
förvaltningar under en planeringsdag eller arbetsplatsträff ta del av en förinspelad föreläsning med 
jämställdhetskonsult Stina Haglund kring jämställt bemötande. I samband med föreläsningen 
genomfördes en workshop med dialogfrågor och reflektioner kring föreläsningen. Samtliga fick 
möjlighet att fylla i en utvärdering och en kort uppföljning sker under våren 2022. 

3. Jämställdhetsanalys: Under året deltog verksamhetskontroller från samtliga förvaltningar på 
tematiskt seminarium med SKR kring jämställdhetsanalys. Det finns mycket att efterfråga inom 
området och kompetensutveckling behövs inom analys generellt. Arbetet fortskrider under 2022. 

4. Fördjupningsstudie psykisk ohälsa bland pojkar och flickor: Täby, Vaxholm, Vallentuna och 
Danderyd ville få en ökad förståelse kring de resultat i Stockholmsenkäten1 som handlar om psykisk 
ohälsa. Även belysa vad skillnaderna mellan pojkar och flickor består i. Uppdraget syftar till att ge en 
sådan ökad förståelse och innefattar både en kartläggning med datainsamling, analyser av data, 
fokusgruppssamtal med unga i våra kommuner, rapportering samt förslag på hur denna ökade 
förståelse ska kunna realiseras i termer av konkreta förebyggande och främjande verksamheter.  

Preliminära resultat visar att det mesta talar för att den psykiska ohälsan bland flickor ökat något i 
årskurs 9 i Vaxholm mellan åren 2016–2020.Framförallt när det gäller välbefinnandebesvär men 

 
1 Regional brukarundersökning i åk 9 och år 2 på gymnasiet. Enkäten genomförs vartannat år. 
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också till viss del i utagerande besvär. För pojkarna har nivåerna legat på relativt stabila nivåer 
under hela perioden men med en tendens till en minskning i utagerande besvär från 2018 till 2020. 
Gapet i psykisk ohälsa mellan flickor och pojkar tycks således ha ökat över tid. Vaxholm är den enda 
kommunen (av de fyra deltagande) där de utagerande besvären är högre bland flickor än bland 
pojkar 2020.  

Analyserna av kopplingen mellan olika risk- och skyddsfaktorer och de olika måtten på psykisk 
ohälsa visar att skolmiljön tycks ha störst betydelse bland flickorna vilket inte är fallet i övriga tre 
kommuner. För pojkarna är föräldraskapet av störst betydelse, följt av skolmiljön. Både de 
kvantitativa och kvalitativa data pekar på skolmiljöns stora betydelse. Till detta ska läggas 
föräldrarnas stora betydelse (enligt de kvantitativa data) och vikten av kompisrelationer (enligt båda 
datakällorna men mest tydligt enligt intervjudata). Det är kring dessa tre risk- och skyddsfaktorer 
som mer förebyggande (kontextuella) insatser mot psykisk ohälsa bland ungdomar skulle vara mest 
verkningsfulla. För Vaxholm som endast har en större högstadieskola i kommuner förefaller det som 
synnerligen logiskt att utgå från skolan som arena på olika sätt arbete för att förebygga psykisk 
ohälsa. Detta gäller både insatser som riktas mot elever eller till lärare och annan skolperson och 
insatser som på olika sätt försöker nå ut till föräldrar. 

Barn- och utbildningsnämnden 
1. Djupare analyser och uppföljningar av betyg utifrån de två ämnen som har störst differens 
mellan kön: I samband med rektorernas analys av betyg i det ordinarie systematiska analysarbetet 
har respektive rektor gjort en djupare analys av de två ämnen som har störst differens mellan könen 
och föreslagit arbetssätt framåt. Störst skillnad i betygspoäng för årskurs 9 finns i ämnena bild 
(flickor 16,9, pojkar 14,8) och idrott- och hälsa (flickor 15,7 och pojkar 17,1). Flickorna når högre 
betygspoäng än pojkarna vilket kan ha en förklaring i att flickor generellt är mer motiverade att 
utveckla sina bilder på ett mer genomarbetat sätt än pojkarna. Skolan planerar att arbeta mer 
medvetet med att stärka alla elevers tilltro till sin egen förmåga att skapa bilder. Undervisningen i 
idrott och hälsa är allsidig och varierad och några tydliga "pojk- och flickaktiviteter" har inte 
identifierats. För att eleverna ska få stöd och inte känna sig pressade är samarbetet med 
elevhälsoteamet och hemmet tätt inom ämnet. Skolan skalar av i momenten genom att 
förenkla och ge tydliga instruktioner. De elever som inte kan vara med på ordinarie 
bedömningstillfällen ges möjlighet att visa sina kunskaper genom videoklipp eller skriftlig 
inlämning.  

På aggregerad nivå för årskurs 6 i de kommunala skolorna har flickorna högre poängsnitt än 
pojkarna i alla ämnen förutom matematik. I bild och slöjd har flickorna mer än 2,5 poäng (ett helt 
betygssteg) högre snitt än pojkarna. En förklaring till pojkarnas höga resultat i matematik kan vara 
att mängden skriftlig dokumentation inte är lika stor som i exempelvis svenska. En annan tes är att 
matematik oftare har ett rätt svar där ordförråd och textanalys initialt inte är lika viktiga 
förutsättningar för att få en positiv start i ämnet. Inom slöjd och bild lyckades inte lärarna 
tillgängliggöra undervisningen för alla elever och framför allt pojkarnas resultat påverkades 
negativt.  
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För att säkerställa bedömarkompetensen kommer skolorna göra satsningar på 
kompetensutveckling inom området samt utveckla sambedömning över skolgränserna. Jämförelser 
kommer också göras med ämnen där betygsskillnaden mellan könen är låg. 

2. Genomföra djupintervjuer utifrån utfall på trygghetsenkäter för att förstå olikheter i utfall 
mellan könen och utveckla relevanta åtgärder: Analyserna av trygghetsenkäterna visar att det i 
första hand är de elever som inte identifierar sig som hon eller han som har sämre utfall på 
enkäterna. Djupintervjuer kommer att genomföras på Kronängsskolan för att fånga upp elevgrupper 
som haft avvikande resultat på trygghetsenkäterna.  
 
3. Utveckla en tillgänglig och inkluderande fritidsgård med syfte att attrahera fler ungdomar. 
Besöksstatistiken ska följas upp utifrån ålder och kön och verksamhetens upplägg och innehåll 
ska utvecklas utifrån ungdomarna behov: Besökarna på fritidsgården har visat blandat intresse för 
att påverka aktiviteter och inköp. Under året har fritidsgården prövat olika metoder för att få 
ungdomarna delaktiga och ge möjligheter till inflytande och påverkan på sin fritid. Från och med 
nästa läsår kommer utbildningar och arbete för att ungdomarna ska få mera inflytande över 
fritidsgården att påbörjas. 
 
En app som möjliggör och underlättar kommunikationen med ungdomarna är upphandlad. I appen 
kommer det bli enklare att föra statistik över besöksantal, ålder och uppdelning mellan kön. Appen 
kommer även fungera som ett digitalt komplement till den fysiska fritidsgården. 
 
4.Inspirationsföreläsning kring jämställt bemötande: Samtliga av förvaltningskontorets 
medarbetare har sett inspirationsföreläsningen och haft efterföljande diskussioner. Under 2022 
kommer föreläsningen visas för personalen på skolorna och förskolorna.  
 

Socialnämnden 
Socialnämndens åtgärder under året har varit: 
1. Uppdaterade riktlinjer våld i nära relationer och implementering av dessa. 
2. Kompetensutbildningsinsatser; Heder, Samtal med barn, Utbildning våld i nära relationer för 

hemtjänstpersonal och inspirationsföreläsning och workshop kring jämställt bemötande på 
planeringsdag med förvaltningen. 

3. Genomfört enkäter inom biståndsbedömning vid funktionshinder och ekonomiskt bistånd ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Resultatet kommer att utvärderas tillsammans med medarbetarna 
under 2022.  
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Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden har en indikator, NKI Bygglov, för vilken könsuppdelad statistik finns att 
tillgå. Analysen baseras på utfallet från de senaste 2 åren.  
 
Det statistiska underlaget utifrån kön är litet i Vaxholm och tidsserien är kort. Detta innebär att det 
är svårt att dra några samband i analysen utan indikatorn behöver följas över längre tid för att se 
utveckling och möjliggöra statistiskt underbyggda slutsatser. Det finns heller inte könsuppdelad 
statistik per serviceaspekt (tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och 
effektivitet) vilket skulle vara värdefullt att ta del av. 
 
Andel svaranden per kön visar att Vaxholm har en högre andel kvinnor som söker bygglov än 
benchmarkingvärdet (BM) vilket ses som väldigt positivt. Dock är andelen män som ansöker om 
bygglov fortfarande betydligt högre än kvinnor. 
  Andel kvinnor BM andel kvinnor Andel män BM andel män 
2020 års ärenden 31% 16% 69% 84% 
2019 års ärenden 24% 15% 76% 85% 

Utfallet för NKI Bygglov privatperson har stigit från 2019 till 2020 för både män och kvinnor. Dock 
visar benchmarkingvärdet att nöjdheten ligger lägre i Vaxholm inom båda könen. Därav kommer 
fortsatt arbete genomföras för att öka nöjdheten i stort och hos båda könen. 

Nöjdhet Kvinna BM kvinna Man BM man 
2020 års ärenden 54 68 61 66 
2019 års ärenden 53 67 44 64 
 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Könsredovisad statistik finns för 75% av Nämnden för teknik, fritid och kulturs indikatorer och 
nyckeltal och kommer huvudsakligen från SCBs enkät medborgarundersökning. Enkätens upplägg 
och struktur är helt ny varför utfall från tidigare år saknas och i några fall är antal svarande för lågt 
för att utfall ska redovisas. Vaxholms utfall per kön varierar och likaså hur de står sig i förhållande 
till jämförelsevärdet (BM, benchmarking) för Stockholms läns kommuner. Utfallen kommer att 
studeras över tid för att statistiskt kunna säkerställa underlaget inför analys och slutsatser. 
 
Föreläsning och enkät kring jämställt idrottande: Tekniska enhetens planerade föreläsning och 
enkät gällande jämställt och jämlikt idrottande för stadens idrottsföreningar kunde inte genomföras 
på grund av covid-19 utan skjuts upp till 2022. Arbetet förväntas att bidra till årets nämndmål 
"Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter" och det föreslagna nämndmålet för 
2022 ”Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla”. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Kompetensutveckling inom jämställt bemötande: Under hösten har samtliga medarbetare på 
stadsbyggnadsförvaltningen genom kommunledningskontoret genomfört en utbildning inom 
jämställt bemötande. Utbildningen syftade till att bygga kunskap, engagemang och intresse hos all 
personal och visade även på olika exempel på normstrukturer som finns i samhället och hur man 
kan uppmärksamma dessa. Genom att uppmärksamma normer så kan man välja vilka man vill 
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stärka och vilka man vill arbeta bort. Föreläsningen kopplade även till värdegrundsarbetet med 
begreppen: Samspel, respekt och engagemang. Uppföljande aktivitet planeras genom 
kommunledningskontoret under 2022. 

Ökad samverkan med näringslivet: Stadsbyggnadsförvaltningen har vid arbetsplatsmöte även 
arbetat med samspelet med det lokala näringslivet och hur det kan stärkas utifrån kommunikation, 
ökad förståelse för företagarens perspektiv och till exempel kunskap om Vaxholms typiske 
företagare utifrån perspektivet kön, ålder, inkomst och bransch. 

Arbetet med förbättringsområden inom respektive verksamhet har följts upp på kvalitetsmöten 
tillsammans med verksamhetskontrollers och i tertrialbokslut och årsbokslut.  

1.3 Fördjupningsmoduler 
Som en del i modellkonceptet erbjöd SKR möjlighet för fördjupning i kommunikation i 
förändringsledning samt analys och uppföljning.  

På båda dessa deltog Vaxholms stad med tjänstepersoner från organisationen. En kommunikatör 
deltog tillsammans med strateg på fördjupningsmodulen inom kommunikation och samtliga 
verksamhetskontrollers deltog på modulen kring analys. Utvärderingen var dock att kvalitén på 
modulerna behöver höjas och fler konkreta verktyg som leder till resultat behöver synliggöras för 
att de ska bidra till arbetet lokalt. 

4. Resultat 

Som en del av metoden genomförs löpande en självskattning enligt Checklista för 
jämställdhetsintegrering, där varje moment betygssätts. Checklistan utgår från framgångsfaktorer 
som identifieras av organisationer som har lyckats med jämställdhetsintegrering av styrning och 
ledning. Checklistan används både som agenda för förbättringsåtgärder och för att visa förflyttning. 
Genom att räkna samman poängen får deltagarna en indikation på hur långt arbetet har kommit.  

Nedan redovisas, för Vaxholms stad, resultaten enligt checklistans tio punkter till och med mars 
2022.  
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1. Den politiska församlingen har tagit beslut om jämställdhetsintegrering 
Första skattning: 4 Sista skattning:4 
 
Kommunen har haft 4 poäng sedan uppstart i och med att kommunfullmäktige fattat beslut om 
Modellkommuner för jämställdhetsintegrering och mål och indikatorer i mål och budget 
dokumenten. Att det syns i mål och budget är en förutsättning för att området ska prioriteras 
framåt (se målformuleringar under punkt 5). 
 
2. Den politiska ledningen efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering. 
Första skattning: 2 Sista skattning:4 
 
I och med att beslut har tagits krävs att förvaltningen levererar resultat då förväntad finns inom 
politiken. Diskussioner hölls på inledande workshop kring vilka former av resultat som kan förväntas 
av arbetet. Att mäta och följa upp och beskriva genomförda aktiviteter ansågs vara mer realistiskt 
genomförbart än att försöka mäta effekter vilka troligtvis inte blir synliga förrän på lång sikt i 
exempelvis statistiken i Kolada. Antal utbildade medarbetare, en ny implementerad arbetsmetod 
eller nya antagna riktlinjer skulle anses vara resultat som i sin tur förhoppningsvis ledde till effekter 
på sikt.  Att politiken efterfrågar resultat förutsätter arbete framåt med jämställdhet. Redan i 
tertialrapport 1 2021 började utvecklingsarbetet med jämställdhet att redovisas (se formulering av 
anvisningar under punkt 5). 
 
3. Högsta cheferna tar ansvar för att politikernas jämställdhetsbeslut genomförs.  
Första skattning: 2 Sista skattning: 3 
 
Förankringsresan och att implementera nya strategier tar ofta tid och faller olika ut beroende på 
verksamheter. Detta kan under året ha berott på svårigheter att omsätta teori i praktik, andra stora 
pågående projekt, brist på kunskap eller personalomsättningar. Inför 2021 integrerade 

Checklista för jämställdhetsintegrering
1 = Ej påbörjat/finns inte
2 = Utveckling startat
3 = Utveckling pågår
4 = Genomfört, det finns 
Organisation: 

Uppstart BM1 BM2 BM3 Avslutningskonferens 

Datum: 

Poäng Poäng Poäng Poäng Poäng Kommentar

1. Den politiska församlingen har tagit beslut om jämställdhetsintegrering 4 4 4 4 4 Beslut har tagits

2. Den politiska ledningen efterfrågar resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering 2 2 3 4 4 KS uppdragit de andra nämnderna. 

3. Högsta cheferna tar ansvar för att politikernas jämställdhetsbeslut genomförs 2 2 3 3 3 Integrerat i målstyrning

4. Ledningen ger organisationen förutsättningar för kompetens och lärande 2 2 3 4 4 Kan variera beroende på verksamhet

5. Jämställdhetsperspektivet är synligt i hela styrkedjan från styrning till uppföljning 0 2 2 3 4 Är det tydligt i alla led?

6. Organisationen redovisar och analyserar all individbaserad statistik med kön som indelningsgrund 3 2 2 3 3 Där så är möjligt. Analys behöver förbättras.

7. I beslutsunderlag finns en beskrivning av konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar 0 1 1 2 2 Arbete pågår. Utmanade.

8. Organisationen bedriver ett systematiskt förbättringsarbete 0 1 1,5 2 2 Systematik möjliigt först på sikt

9. Jämställdhetsintegreringen leder till konkreta och hållbara förbättringar i verksamheterna 0 1 1 2 3 Påbörjat, finns förutsättningarna?

10. Struktur och kultur stöder fortsatt utveckling 0 1 1 2 2 Tiden får utvisa

Summa poäng 10 18 21,5 29 31
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kommunchef modellkommunsarbetet i ledningsgruppens resultat- och målsamtal med förväntan 
att alla chefer planerar, genomför och följer upp arbetet med jämställdhetsintegrering under året. 
Vi uppföljande samtal ansåg kommunchef god måluppfyllelse och att samtliga chefer integrerat 
arbetet utefter sin verksamhets förutsättningar. 
 
4. Ledningen ger organisationen förutsättningar för kompetens och lärande. 
Första skattning: 2 Sista skattning: 4 
 
Organisationen startade på en 2a då kompetensutveckling och lärande ofta välkomnas oavsett 
områden. Även här kunde tajmingen och arbetsbelastningen inom de olika verksamheterna påverka 
graden av möjligheter för organisationen att ta del av ny kompetens och lärande. I ett tidigt skede 
identifierades och spreds information om basutbildning för jämställdhetsintegrering på intranätet, 
verksamhetskontrollers tog del av utbildningen och politik erbjöds ta del av den inför workshop. 
Samtliga medarbetare i kommunhuset på förvaltningarna tog del av utbildning inom jämställt 
bemötande på arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Utvärderingen visade att; 
- 94% ansåg att jämställt bemötande var viktigt i sin verksamhet och angav som anledning att det 
handlar om att säkerställa likartade förutsättningar för alla människor som kommer i kontakt med 
oss 
- 84% ansåg att det var viktigt i sitt eget dagliga arbete, viktiga lärdomar var att reflektera kring 
normer och automatikbeteenden, uppmärksamma perspektivet i sin verksamhet och att 
jämställdhet handlar om fler valmöjligheter - för alla! (insatsen följs upp under våren 2022). 
Kommunikationsutrymme i lokalmedia, utrymme på personalinfomöten och i ledningsgrupper gavs 
med tiden allt större utrymme. Dessa insatser ledde till en utveckling från en skattad 2a till en 4a. 
 
5. Jämställdhetsperspektivet är synligt i hela styrkedjan, från styrning till uppföljning 
Första skattning: 0 Sista skattning: 4 
 
Till en början skattade kommunen 0 poäng då jämställdhetsperspektivet inte var synligt i 
målstyrningen. Det fanns inga mål och ingen struktur för uppföljning. Under året höjdes poängen då 
mål och indikatorer blev synliga i mål och budgetdokument, i resultat- och målsamtal, i 
tertrialbokslut och i årsbokslut och genom en antagen hållbarhetsstrategi. I vårt 
målstyrningsverktyg är Agenda 2030 implementerat med möjlighet att ”tagga” mål och indikator 
med respektive globalt måls logotyp. Skattningen höjdes därmed från 0 poäng till 4 då det numera 
är synligt i hela styrkedjan.  
 
Beslutade mål sedan tidigare vilka underlättade implementeringen av jämställdhetsintegrering; 
2017 – Politiskt beslut om att integrera Agenda 2030 i all verksamhet.  
2021 – Antagen Hållbarhetsstrategi 2021-2030 
 
Mål på nämndnivå 2021 och 2022 

‒ Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor (KS) 
‒ Kvinnor och män/flickor och pojkar erbjuds lika god service (KS) 2021. Vaxholm 

erbjuder en jämställd offentlig service (KS) 2022 
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• Samtliga nämnder skall redovisa könsuppdelad statistik där så är möjligt 
(2021) Och analys och åtgärder vid könsskillnader i nyckeltal görs av alla 
nämnder (2022).   

‒ Utbildningsverksamheterna har en likvärdig utbildning som bedrivs i 
hälsofrämjande och trygga utbildningsmiljöer (BUN).  

‒ Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i idrottsaktiviteter (TFK) 2021. Vaxholms 
stad främjar idrottsaktiviteter för alla (TFK) 2022 

 

Under rubriken Utveckling inom jämställdhet finns följande anvisningar i kommunens bokslut; 

Anvisning årsbokslut 2021 
Sammanfatta er analys av er verksamhet eller del av er verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Underlag kan vara nyckeltal där resultatet är könsuppdelat, men det kan också vara andra typer av 
uppföljningar eller utvärderingar. 

Sammanfatta också vilka åtgärder eller fortsatt arbete era slutsatser kommer att leda till… 

Anvisningar Tertrialbokslut 2021 
Vilket utvecklingsområde har ni valt att arbeta med för att säkerställa en jämställd offentlig 
service/verksamhet inom nämndens ansvarområde? (området kan ha prioriterats utifrån olika 
grunder, exempelvis statistik, egna observationer, uppföljningar mm) 
Utgå från det område ni har valt och besvara sedan i den mån det är möjligt nedanstående frågor 
som en grund/analys för ert utvecklingsarbete. 

- Ser vi skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar i statistik/uppföljningar som vi gör/har 
gjort inom det område vi har valt att förbättra? 

- Skiftar dessa skillnader över tid eller är de bestående? 
- Är skillnaderna små eller stora? (För ett resonemang) 
- Finns dessa skillnader även i andra kommuner, nationellt osv? 
- Finns det rimliga förklaringar till könsskillnaderna, eller är de ett uttryck för ojämställdhet? 
- Ser vi mönster i våra arbetssätt, bemötande etc. som bidrar till ojämställdhet? Vilka 

konsekvenser/effekter får detta i så fall? 
- Beskriv kortfattat vad forskning, studier mm visar om hur olika faktorer bidrar till ojämställdhet inom 

området? (Om området är stort välj en avgränsad del. Den här delen får anpassas efter hur mycket 
tid som rimligen kan läggas på detta). 

 

6. Organisationen redovisar och analyserar all individbaserad statistik med kön som 
indelningsgrund 
Första skattning: 3 Sista skattning: 3 
 
Sedan tidigare redovisade och till viss del analyserade vissa verksamheter tillgänglig statistik med 
kön som indelningsgrund. Upplever att vi skattade oss lite högt inledningsvis, nu har vi 
kvalitetssäkrat att samtliga verksamheter lever upp till statistikmålet. All statistik har dock inte kön 
som indelningsgrund. I nyckeltalslistorna för nämnderna 2021 kunde följande utrönas; TFK 75%, 
SBN 12,5%, BUN 45%, KS 37 % och SN 42%. Enligt bedömning har all statistik som kan redovisas per 
kön gjort så. Till i år har vi kopplat på att även analys skall ingå. Det finns redan nu verksamheter 
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som analyserar statistiken för att finna omotiverade könsskillnader. Men för att det ska ske 
övergripande och på bred front behövs det en gemensam systematik, struktur och mer kompetens. 
Därav har vi stannat på 3 poäng.  
 
7. I beslutsunderlag finns en beskrivning av konsekvenser för kvinnor och män, flickor och pojkar 
Första skattning: 0 Sista skattning: 2 
 
Vid uppstart hade kommunen 0 poäng och inget sådant arbete pågick. Arbetet med att inkludera 
jämställdhet i våra beslutsunderlag har valts ut som ett förbättringsområde under 
Kommunstyrelsen. En arbetsgrupp har träffats och sett över mall för tjänsteutlåtande och ett 
förslag på en ny mall har tagits fram. Fortsatt arbete med genomförande och implementering 
kommer att ske under 2022. 
 
8. Organisationen använder metoder för systematiskt förbättringsarbete. 
Första skattning: 0 Sista skattning: 2 
 
Arbetet har påbörjats men vi är inte i mål med denna del. Till en början fanns ingen gemensam 
systematik att hitta, analysera och eventuellt åtgärda omotiverade könsskillnader. Här behöver vi 
hitta former för ett övergripande arbetssätt för analys och förbättringsarbete oavsett 
arbetsområde. Kompetensutveckling behövs inom analysområdet och samverkan kan bli bättre 
mellan förvaltningarna. Barn- och utbildningsverksamheterna har exempelvis arbetat med analys 
och tittat på indelningsgrund kön sedan lång tid tillbaka. Här kan vi utnyttja kompetens som redan 
finns. Idag har vi förutsättningar för att påbörja arbetet, vi har mål, vi har uppdrag att analysera, vi 
har struktur för att redovisa och följa upp.  
 
Kommunens samtliga verksamhetskontrollers är anmälda till SKR’s kommande analysseminarium 
mars 2022. 

9. Jämställdhetsintegreringen leder till konkreta och hållbara förbättringar i verksamheterna 

Första skattning: 0 Sista skattning: 3 

Vi har påbörjat arbetet med och kommit en bit på vägen med att identifiera förbättrings- 
/utredningsområden inom de olika verksamheterna. Vi får utvärdera framåt om dessa leder till 
hållbara förbättringar. Förutsättningarna för att vi ska lyckas finns nu i stor utsträckning och därav 
har vi höjt poängen. Se förbättringsområden under respektive nämnd under 3.2. 

10. Det finns både struktur och kultur som stöder långsiktigt hållbara förbättringar 

Första skattning: 0 Sista skattning: 2 

Vi har numera strukturen och vi har jämställdhetsintegrerat styrning och ledning. I och med att 
Vaxholms stad har implementerat en ny värdegrund med värdeorden SER – samspel, engagemang 
och respekt har jämställdhetsarbete åkt med på den resan av implementeringen av vår värdegrund. 
Vi har spelat in en film som vi spridit via sociala medier och på hemsidan där kommunalråd och 
kommunchef förklarar varför vi ska arbeta med jämställdhet samt vilken vikt det har. Denna kan 
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hjälpa oss framåt i arbetet med kulturen. Fortsatt för ett långsiktigt och hållbart arbete krävs både 
en politisk enighet och att ledningsgruppen stödjer arbetet framåt. 
 

4.1 Resultat av utvecklingsarbetet, sammanfattning  
Kommunens övergripande mål är att leverera en jämställd service. En självklarhet och ett lagkrav 
men inte helt lätt att definiera och följa upp. Vid projektets start syntes inte frågan i styrning och 
ledning nämnvärt. Barn- och utbildningsförvaltningen hade sedan tidigare integrerat jämställdhet 
men andra verksamheter låg efter. Det övergripande målet bröts ned till ett antal mål på kort sikt 
för att underlätta uppföljning och resultatredovisning. 

Mål 1 - Kompetens och kunskap kring jämställdhet och analys. Måluppfyllelsen är god. Utökad 
kompetens och kunskap har skett. Fortsatt arbete med analys behövs. 
 
Mål 2 - Lyfta lärande exempel i organisationen – kommunikation. Måluppfyllelse mycket god. 
Mycket fokus har lagt på kommunikation med reportage i lokalmedia, i lokaltidning, via sociala 
medier och på hemsida. Medarbetare och verksamheter som arbetar jämställt har lyfts fram. 
 
Mål 3 - Följa upp arbetet i tertialrapporter (ordinarie strukturer). Måluppfyllelse mycket god. 
Anvisningar och utrymme är implementerat i kommunens alla bokslut. 
 
Mål 4 - Redovisa könsuppdelad statistik. Måluppfyllelse mycket god. All statistik redovisas med kön 
som indelningsbakgrund där så är möjligt.  
 
Utifrån resultatkedjan har kommunen genomfört aktiviteter och skapat nya produkter, dvs. 
ändringar i processer, mål och planer, m.m. Vi har integrerat nya arbetssätt genom att ha 
implementerat jämställdhet i resultat- och målsamtal, i strukturen för uppföljning av våra bokslut 
och har numera medarbetare som tack vara utbildning inom jämställt bemötande kan se och välja 
bort normativt beteende. 

 
Sammanfattningsvis har kommunen, under relativt kort och under en tid som präglats av pandemi, 
kommit en bra bit i förbättringsarbetet för jämställdhetsintegrering. Inte minst i styrning och 
ledning där kommunen tagit ett steg framåt enligt resultat/-effektkedjan. Detta tack vare att det 
finns kunskap, vilja och engagemang från högsta beslutande instans inom politiken och 
kommunledningen samt att det finns strategisk samordning för jämställdhetsfrågorna. Arbetet 
stannar inte här. Kommunen har ett antal mål på lång sikt vilka nu ligger som fortsatta utmaningar 
framåt för att säkerställa att den service vi levererar invånarna är jämställd: 
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• Integrera, än mer, jämställdhet i vår styrning 
• Genom analys - upptäcka och åtgärda ojämnställda förutsättningar  
• Fatta jämställda beslut 

 
 

5. Hållbarhet 

5.1 Fortsatt förbättringsarbete  
Det fortsätta arbetet kommer att ske i enlighet med kommunens antagna Hållbarhetsstrategi 2021-
2030. Syftet med strategin är att visa och ange riktning för hur Vaxholms stad ska arbeta för att nå 
framtidens hållbara Vaxholm. Genom att knyta ihop de globala målen med nationella och regionala 
mål samt med kommunens vision får vi fram ett lokalt perspektiv som beskriver vad vi menar med 
hållbar utveckling samt vad kommunen har för rådighet, möjlighet och ansvar för 
hållbarhetsarbetet. Jämställdhet ingår i strategin som ett utvalt globalt mål och är en självklar del av 
det kommunala uppdraget – kommunen ska ge medborgarna likvärdig service oavsett kön. Det är 
inte bara en fråga om rättigheter, utan handlar också om kvalitet och effektivitet i verksamheten. 
Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantör har kommunen därför en viktig roll för att 
alla ska få lika makt, inflytande och möjligheter oavsett kön. Det är i vardagen som jämställdhet kan 
förverkligas.   

Att följa upp jämställdhetsarbetet är således integrerat i kommunens systematik och struktur för 
planerande, genomförande och uppföljning av det ordinarie hållbarhetsarbetet. 

Den nuvarande organisationen kommer att fortsätta i samma form, med en styrgrupp som ses med 
jämna mellanrum. Jämställdhet finns även med på agendan på kvalitetsmöten med kommunens 
verksamhetskontrollers. Detta för att arbeta in och säkerställa att beslut som tagits och 
förbättringar som påbörjats blir hållbara och en del av det ordinarie arbetet med ledning, styrning 
och verksamhetsutveckling. Varje förvaltnings prioriterade verksamhetsförbättringar 2021/2022 ska 
genomföras och följas upp vid årets slut.  

5.2 Mentor för nya verksamheter? 
Då konceptet för modellkommuner är under utveckling och upplägget håller på att arbetats om har 
inte kommunen landat i ett eventuellt framtida mentorskap. Dialog får föras tillsammans med SKR 
om hur vi går vidare. Ett mentorskap skulle innebära fortsatt starkt fokus på frågan vilket välkomnas 
samtidigt som förbättringsarbetet lokalt är i full gång oavsett.     

Sveriges kommuner och regioner har startat upp ett modellnätverk. Modellnätverket är en 
möjlighet för kommuner och regioner som deltagit i konceptet att fortsätta utveckla arbetet med 
jämställdhetsintegrering. Vaxholms stad har beslutat att delta i nätverket för att som tidigare 
deltagare i modellkonceptet få möjlighet till erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande för att 
vidareutveckla och fördjupa arbetet som har påbörjats genom deltagande i modellkonceptet.  

Genom nätverket får vi som deltagare möjlighet att stärka jämställdhetsperspektivet i Agenda 2030-
arbetet. Lärdomar och resultat från modellnätverket bidrar till kommunens fortsatta utveckling av 
jämställdhetsintegrering på lokal nivå.  
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6. Lärdomar   

6.1 Lärdomar av benchmarkingprocessen 
Det var varit tryggt att ha en mentorkommun under projekttiden som vi har kunnat vända oss till i 
stort och smått. Till en början kändes mycket oklart och svårt att greppa. Mentorn manade till lugn 
och att vila i projektuppläget. Det är lätt att snabbt försöka springa till åtgärder och insatser innan 
grundförutsättningarna sitter.  

Lärandeträffarna tillsammans med modellkommun och mentor har pushat oss framåt i 
jämställdhetsarbetet. Att få sitt arbete speglat av kommunkollegor har varit värdefullt och metoden 
”Kritiska vänner” har varit uppskattat.  Det hade dock varit bra att lägga mer tid på gemensam 
diskussion/reflektion/erfarenhetsutbyten och mindre på de ibland lite fyrkantiga presentationerna 
som varje kommun skulle hålla vid träffarna. 

Arbetet på hemmaplan har fortgått mellan träffarna och en lärdom har varit att hitta en 
återkommande struktur, exempelvis att boka in förberedelsetid för styrgrupp innan 
lärandeträffarna. På så sätt blir upplägget återkommande och igenkännande.  

Strategträffarna som SKR hållit i har varit mycket värdefulla och en önskan hade varit att det även 
hade funnits ”rena” träffar för reflektion och erfarenhetsutbyte om hur arbetet fortgår på 
hemmaplan.  

Kommunalråd – ”Det har varit väldigt bra att få prata med politiska kollegor för att hitta konkreta 
vägar fram. Vi delar i mångt och mycket utmaningar och har tagit intryck av varandra. Delat tips på 
saker som fungerat väl. Bland annat så gjorde vi en film för sociala medier, såsom Kramfors hade 
gjort. Jag har bland annat delat med mig om hur jag har förankrat projektet också hos oppositionen 
och om hur vi metodiskt arbetat för att förankra projektet i nämnder och få nämnder att jobba 
konkret med åtgärder”.  

6.2 Lärdomar av förbättringsarbete för jämställdhet  
En lärdom är att det är av största vikt att det finns en politik och en ledning som kontinuerligt 
driver/efterfrågar resultat och anger ambition i mål och budget. På så sätt är manegen krattad på 
strateg/verksamhetsnivå för att implementera, genomföra och följa upp jämställdhetsarbetet.  

Ytterligare en lärdom har varit att det är personer med mandat på varje nivå som sitter med i 
styrgruppen. Det gör att styrgruppen har möjlighet att genomföra och implementera arbetet på 
samtliga nivåer vilket underlättar arbetet. Att tidigt identifiera nyckelpersoner för arbetet, 
exempelvis verksamhetskontrollers, och tidigt engagera dem i projektet visade sig vara en 
framgångsfaktor. Kommunikation, utbildning, information och förankring är viktigt och att låta det 
ta tid för att få projektet att landa innan det är dags för nästa steg.  

Kommunalråd – ”Viktiga förutsättningar är att projektet är förankrat bland de som styr. Alltså hela 
styret, inte bara en enskild person. Vi har också fattat aktiva beslut om vårt deltagande i bland 
annat kommunstyrelsen, så att alla har involverats och har kännedom om vårt deltagande. Vi har 
också tagit med opposition i workshops med mera, för att få ett brett kunnande. En tydlig 
framgångsfaktor har varit att få in hela projektet i vår styrkedja där våra controllers utgör 
nyckelpersoner för att följa upp det konkreta arbetet och utvärdera det i delårsbokslut och bokslut”.  
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6.3 Metodens användbarhet för andra tvärsektoriella perspektiv samt Agenda 
2030 
Vaxholms stad kommer sannolikt att kunna använda checklistan för jämställdhetsintegrering och 
lärandemodellen för att integrera andra tvärsektoriella frågor i arbetet med ledning och styrning. 
Framförallt är strategiska träffar likt den workshop vi genomförde inom modellkommuner på 
hemmaplan ett bra tillvägagångssätt för förbättringsarbete. 

Politiken beslutade redan 2017 att integrera Agenda 2030 i all kommunal verksamhet. I somras 
antogs Hållbarhetsstrategi 2021-2030 som visar och anger riktning för hållbarhetsarbetet framåt. 
Vaxholms hållbarhetsredovisning kompletterar stadens årsbokslut, som en separat del. Vi har 
redovisat stadens hållbarhetsarbete sedan 2014. Redovisningen utgör ett led i ett systematiskt 
arbete med styrning mot ett attraktivt och hållbart Vaxholm. Avsikten med rapporten är att fler ska 
kunna ta del av vad som genomförts, vart vi står idag och vilka utmaningar vi står inför i arbetet 
med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Jämställdhetsarbetet, globalt mål nummer 5, är en 
del av hållbarhetsarbetet och ingår således i arbetet med strategin och redovisas i kommunens 
hållbarhetsredovisning.  

Det har varit bra att jämställdhetsarbetet även har varit förankrat i arbetet med agendan. 
Hållbarhetsarbetet är inte självklart kontinuerligt pågående arbete. Strategin syftar till att visa 
riktning över lång tid och tanken är att se den som ett smörgåsbord med möjlighet att djupdyka i 
områden för att kvalitetshöja arbetet. Nu har politiken pekat ut detta område, när strukturen och 
systematiken är hållbart implementerad kan vi gå vidare till nästa område där behov finns. 
Modellkommuner har visat på ett framgångsrikt arbetssätt för att djupdyka inom ett område.    

Kommunalråd – ”Styrkan med vårt arbete med modellkonceptet är att vi inte har jobbat med det i 
stuprör utan tvärtom tagit in jämställdhet i alla nämnder och efterfrågat konkret arbete i alla 
nämnder. Synergierna till Agenda 2030 är såklart stora, och arbetet i modellkonceptet är en del av 
vårt hållbarhetsarbete och utvärderas i vår hållbarhetsredovisning”.  

6.4 Råd till andra kommuner eller regioner som vill delta i modellkonceptet  
Ge projektet ordentligt med tid i början för förankring och utbildningsinsatser för beslutsfattare och 
nyckelpersoner. Det är viktigt att få med nyckelpersoner i utvecklingsarbetet tidigt. Under den 
inledande tiden tog styrgruppen del av många andra olika exempel på vad som skulle kunna vara 
konkreta åtgärder och insatser inom projektet. Dessa åtgärder var inte självklara från början och 
inte helt lätt att förstå. Genomför aktiviteter på alla nivåer. Vad behöver politiken? Vad förväntas av 
chefer? Och vad kan tjänstepersoner bidra med?  

Använd checklistan även som en åtgärdslista. Vad behövs under steg 1 för att vi ska höja oss, och så 
vidare. Skriv ned, delegera ansvar och följ upp på kommande möte. 

Kommunalråd – ”Se till att högsta politiska ledning äger och driver projektet. Ytterst KSO. Lägg in 
tydliga mål i mål och budget, se till att arbetet utvärderas utifrån era vanliga sätt att utvärdera. 
Bygg ingen parallell organisation utan driv arbetet genom den organisation ni har och det sätt som 
ni brukar jobba med att driva frågor och utvärdera framgången i dem. Efterfråga resultat, både från 
andra politiker och förvaltning”.  
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6.5 Förbättringsförslag till SKR  
Ett medskick är att underlätta med en extra flik el liknande i checklistan för jämställdhetsintegrering 
så att det lätt går att koppla på konkreta åtgärder som krävs kopplat till respektive 10punkt för att 
höja sin poäng. Konkreta exempel på vad andra kommuner gjort för att höja sig inom respektive 
punkt skulle tillföra mycket hjälp och stöd. Det skulle göra det lättare att greppa förbättringsarbetet 
i ett tidigt skede. 

Modellkonceptets upplägg verkar i nuläget utvecklas och att fokus under det första året skall ligga 
på styrning och ledning och år två på förbättringsarbete ute i verksamheterna. Tror att det kan vara 
bra. Det krävs dock mod och tålamod att våga stanna vid styrning och ledning och inte snabbt 
hoppa in i konkreta verksamhetsnära förbättringsområden. Där behövs stöd och guidning från SKR. 

De digitala lärandeträffarna har fungerat mycket bra. Kanske att uppstart- och 
resultatkonferenserna kan vara fysiska medan lärandeträffarna fortsättningsvis kan vara digitala för 
att effektivisera och spara tid. 

Kommunalråd – ”Jag tycker det fungerar väldigt väl att ha digitala möten. Så fortsätt gärna med 
det. Bra att vi får ett nätverk också efter att själva modellkoncept-delen avslutas, så vi fortsatt kan 
utbyta idéer med varandra”. 
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Protokoll Socialnämnden 
2022-05-24 

Änr SN 2021/64.282 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 41 Internhyresmodell för Socialnämndens lokaler 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
Föreslagen internhyresmodell för socialförvaltningens lokaler antas.  

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i § 42 2021-05-27 i Nämnden för teknik, fritid och kultur har ett förslag på 
internhyresmodell för Socialnämndens lokaler lämnats på remiss till Socialnämnden för att säkerställa 
att synpunkter kommer fram inför kommunstyrelsens slutgiltiga beslut. 

Socialnämnden föreslås godta förslaget eftersom modellen ger en tydligare överblick av faktiska 
lokalkostnader och därmed ökad förmåga att effektivt resursplanera lokaler efter behov.   

Detaljer i hur beräkningen förslås fungera finns i bilagan Tjänsteutlåtandet om Förslag på 
internhyresmodell, Ärn TFK 2020/69.280. 

Förslaget är baserat på tre varianter av hyresberäkningar: 

- Inhyrda lokaler betalas enligt den faktiska hyran samt med en schablonkostnad för 
Fastighetsenhetens övergripande kostnader fördelat per kvadratmeter. 

- Inhyrda moduler betalas enligt faktisk hyra till modulleverantörerna samt avskrivningskostnader 
och en schablonkostnad för Fastighetsenhetens övergripande kostnader fördelat per 
kvadratmeter. 

- Ägda lokaler betalas enligt en genomsnittskostnad för lokaler som disponeras av den 
verksamheten samt med en schablonkostnad för Fastighetsenhetens övergripande kostnader 
fördelat per kvadratmeter.  

Snittkostnad har valts för att de flesta lokaler inom respektive verksamhetsområde är relativt likvärdiga. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
- Tjänsteutlåtande, Förslag på internhyresmodell, Ärn TFK 2020/69.280, Alexander Wahlstedt 
- Beslut TFK 2021-05-27 Socialförvaltningens internhyresmodell 
- Tjänsteutlåtande, Internhyresmodell för Socialnämndens lokaler, 2022-05-10 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Koray Kahruman, KLK 
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur 
2021-05-27 

Änr TFK 2020/69.280 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 42 Socialförvaltningens internhyresmodell 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut 
Nämnden beslutar vidare att skicka ärendet på remissförfarande till socialnämnden för att säkerställa 
att deras synpunkter kommer fram inför kommunstyrelsens slutgiltiga beslut samt att förvaltningen ska 
återrapportera om barn- och utbildningsnämndens internhyresmodell. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta 
Nedan beskriven internhyresmodell för socialförvaltningens lokaler antas.  

Ärendebeskrivning 
Enligt tidigare beslut har Fastighetsenheten tillsammans med Ekonomienheten och Socialförvaltningen 
arbetat fram ett förslag till internhyra för Socialförvaltningens lokaler. 

Förslaget är baserat på tre varianter av hyresberäkningar: 

- Inhyrda lokaler betalas enligt den faktiska hyran samt med en schablonkostnad för Fastighetsenhetens 
övergripande kostnader fördelat per kvadratmeter. 

- Inhyrda moduler betalas enligt faktisk hyra till modulleverantörerna samt avskrivningskostnader och en 
schablonkostnad för Fastighetsenhetens övergripande kostnader fördelat per kvadratmeter. 

- Ägda lokaler betalas enligt en genomsnittskostnad för lokaler som disponeras av den verksamheten 
samt med en schablonkostnad för Fastighetsenhetens övergripande kostnader fördelat per 
kvadratmeter.  

Snittkostnad har valts för att de flesta lokaler inom respektive verksamhetsområde är relativt likvärdiga. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att förvaltningen ska 
återrapportera om barn- och utbildningsnämndens internhyresmodell. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande med Anna-Lena Nordéns (WP) tilläggsyrkande.  

Handlingar 
Förslag på internhyresmodell, tjänsteutlåtande 2021-05-10 

Projektdirektiv framtagande av internhyresmodell för socialförvaltningen 2020-04-28 

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

För kännedom: Koray Kahruman, klk   
 Marie Wiklund, klk    
 Agneta Franzén, sf 
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Internhyresmodell för Socialnämndens lokaler 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
Föreslagen internhyresmodell för socialförvaltningens lokaler antas.  

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i § 42 2021-05-27 i Nämnden för teknik, fritid och kultur har ett förslag på 
internhyresmodell för Socialnämndens lokaler lämnats på remiss till Socialnämnden för att säkerställa 
att synpunkter kommer fram inför kommunstyrelsens slutgiltiga beslut. 

Socialnämnden föreslås godta förslaget eftersom modellen ger en tydligare överblick av faktiska 
lokalkostnader och därmed ökad förmåga att effektivt resursplanera lokaler efter behov.   

Detaljer i hur beräkningen förslås fungera finns i bilagan Tjänsteutlåtandet om Förslag på 
internhyresmodell, Ärn TFK 2020/69.280. 

Förslaget är baserat på tre varianter av hyresberäkningar: 

- Inhyrda lokaler betalas enligt den faktiska hyran samt med en schablonkostnad för 
Fastighetsenhetens övergripande kostnader fördelat per kvadratmeter. 

- Inhyrda moduler betalas enligt faktisk hyra till modulleverantörerna samt avskrivningskostnader 
och en schablonkostnad för Fastighetsenhetens övergripande kostnader fördelat per 
kvadratmeter. 

- Ägda lokaler betalas enligt en genomsnittskostnad för lokaler som disponeras av den 
verksamheten samt med en schablonkostnad för Fastighetsenhetens övergripande kostnader 
fördelat per kvadratmeter.  

Snittkostnad har valts för att de flesta lokaler inom respektive verksamhetsområde är relativt likvärdiga. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Socialförvaltningen 
Jan Sjöström 
Verksamhetsutvecklare 
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Finansiering 
Förslaget kan innebära en justering av ramtilldelning mellan TFK och SN.  

Handlingar i ärendet 
- Tjänsteutlåtande, Förslag på internhyresmodell, Ärn TFK 2020/69.280, Alexander Wahlstedt 
- Beslut TFK 2021-05-27 Socialförvaltningens internhyresmodell 
- Tjänsteutlåtande, Internhyresmodell för Socialnämndens lokaler, 2022-05-10 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kommunstyrelsen 

För kännedom: Koray Kahruman, KLK 
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Förslag på internhyresmodell 

Förslag till beslut 
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta att anta nedan beskriven 
internhyresmodell för socialförvaltningens lokaler.  

Nämnden beslutar också att skicka ärendet på remissförfarande till socialnämnden för att säkerställa att 
deras synpunkter kommer fram inför kommunstyrelsens slutgiltiga beslut.  

Sammanfattning 
Enligt tidigare beslut har Fastighetsenheten tillsammans med Ekonomienheten och Socialförvaltningen 
arbetat fram ett förslag till internhyra för Socialförvaltningens lokaler. 

Förslaget är baserat på tre varianter av hyresberäkningar: 

- Inhyrda lokaler betalas enligt den faktiska hyran samt med en schablonkostnad för Fastighetsenhetens 
övergripande kostnader fördelat per kvadratmeter. 

- Inhyrda moduler betalas enligt faktisk hyra till modulleverantörerna samt avskrivningskostnader och en 
schablonkostnad för Fastighetsenhetens övergripande kostnader fördelat per kvadratmeter. 

- Ägda lokaler betalas enligt en genomsnittskostnad för lokaler som disponeras av den verksamheten 
samt med en schablonkostnad för Fastighetsenhetens övergripande kostnader fördelat per 
kvadratmeter.  

Snittkostnad har valts för att de flesta lokaler inom respektive verksamhetsområde är relativt likvärdiga. 

Ärendebeskrivning 
Enligt tidigare beslut har Fastighetsenheten tillsammans med Ekonomienheten och Socialförvaltningen 
arbetat fram ett förslag till internhyra för Socialförvaltningens lokaler. 

Förslaget är baserat på tre varianter av hyresberäkningar: 

- Inhyrda lokaler betalas enligt den faktiska hyran samt med en schablonkostnad för Fastighetsenhetens 
övergripande kostnader fördelat per kvadratmeter. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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- Inhyrda moduler betalas enligt faktisk hyra till modulleverantörerna samt avskrivningskostnader och en 
schablonkostnad för Fastighetsenhetens övergripande kostnader fördelat per kvadratmeter. 

- Ägda lokaler betalas enligt en genomsnittskostnad för lokaler som disponeras av den verksamheten 
samt med en schablonkostnad för Fastighetsenhetens övergripande kostnader fördelat per 
kvadratmeter.  

Snittkostnad har valts för att de flesta lokaler inom respektive verksamhetsområde är relativt likvärdiga. 

 

Två exempel på vad detta förslag skulle innebära konkret: 

Hemtjänstens lokaler om ca 200 kvm hyrs in av en privat hyresvärd. Hyran till Socialförvaltningen följer 
då hyreskostnaden inklusive indexuppräkningar enligt kontraktet med den privata hyresvärden plus 
fastighetsenheten OH-kostnader. Dessa har hämtats ur ekonomisystemet och fördelas ut så att 
snittkostnaden fås fram per verksamhet, och sedan fördelas per kvadratmeter, i detta fall ca 100 kronor 
per kvm och år, dvs 20 000 per år. Hyran blir då avtalad hyreskostnad för inhyrd lokal plus 20 000 på 
årsbasis. 

SÄBO disponerar lokaler omfattande 8 025 kvm som ägs av Staden. Snittkostnaden för dessa per 
kvadratmeter, beräknat genom jämförelse av utfall från 2018 -2020 är 1300 per kvadratmeter. 
Fastighetsenhetens övergripande kostnader är i dessa fall något annorlunda än för de inhyrda objekten 
då fler kostnader redan ingår i snittkostnaden.  Undantaget är personalkostnader och vissa typer av 
konsult och utvecklingstjänster. Genom att fördela ut dessa kostnader per kvm ges en summa om 50 
kronor per kvadratmeter. Det skulle innebära att t.ex Borgmästargården som är 3 525 kvm skulle kosta 4 
500 tkr plus 176 tkr i hyra på årsbasis.  

Hyreskostnaden kommer att redovisas per objekt, och ett internhyresavtal kommer att upprättas för 
alla objekt.  

En relativt stor förändring är att bostäder för nyanlända kommer att flyttas över till internhyran. Det 
innebär en förflyttning av kostnader från Fastighetsenheten till Socialförvaltningen, som tidigare inte 
ingått i interhyran. Hyresintäkterna för dessa har också legat hos Fastighetsenheten och skall i den nya 
modellen flyttas över så att Socialförvaltningen får intäkterna, på samma sätt som t.ex SÄBO och LSS 

Det kommer att vara möjligt för Socialförvaltningen att säga upp kontrakt för lokaler de vill lämna. Om 
lokalen hyrs in av privat hyresvärd skall uppsägningen följa uppsägningstider och kostnader enligt det 
externa hyresavtalet. Om det är en lokal som ägs av Staden är kravet att lokalen som sägs upp är 
uthyrningsbar ut till annan verksamhet i bemärkelsen att den är tydligt avskiljbar från lokaler som är 
fortsatt förhyrda av Socialförvaltningen.  Det kan innebära att lokaler står tomma om ingen annan 
lämplig hyresgäst anmäler intresse. Sådana lokaler bör läggas i en lokalbank tillsammans med övriga 
vakanta lokaler. 

De övergripande kostnaderna (OH-kostnader) är kostnader som normalt inte delas ut på objekt, t.ex 
personalkostnader, konsult -och utvecklingskostnader, IT-kostnader etc. För att visa att dessa kostnader 
är relaterade till förvaltningen av de lokaler och byggnader som används av kommunens verksamheter 
är det lämpligt att lägga dessa kostnader på internhyran. 
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I förslaget ingår också att för tillkommande objekt, även de som byggs och ägs direkt av Staden, så ska 
hyran alltid beräknas på de faktiska kostnaderna, inkl avskrivningskostnader. Detta för att inte driva upp 
hyran för befintliga objekt på ett sätt som inte motsvarar standard, samt att inte skapa missvisande 
kostnader för ett nytt objekt. 

För att säkerställa utrymme för underhållsåtgärder samt pris och löneindex räknas internhyran upp i 
enlighet med kommunens generella pris och löneuppräkning varje år.  

Var femte år skall internhyresnivån räknas om för att säkerställa att internhyran ligger i fas med 
kostnaderna.  

Bedömning 
Förslaget skulle innebära att fler kostnader som i dagsläget inte ingått i internhyran flyttas över, tex 
modulbyggnadskostnader. Detsamma gäller intäkter avseende uthyrning av bostäder. I övrigt bedöms 
förslaget vara genomförbart till budgetåret 2022. 

Finansiering 
Ingen särskild finansiering krävs då det enbart handlar om en förflyttning av redan befintliga kostnader 
och intäkter. 

Förslagets konsekvenser 
En väl genomarbetad internhyressättning bör leda till tydligare ansvarsfördelning och säkerställande av 
effektivt nyttjandet av lokal- och bostadsbeståndet. En reglering av tilldelade rammedel måste göras 
mellan Socialförvaltningen och Fastighetsenheten/Stadsbyggnadsförvaltningen. 

Beslut måste också tas i Socialnämnden. 

Uppföljning och utvärdering 
Ärendet följs upp i samband med yttrande till mål och budget för 2022-2024. 

Handlingar i ärendet 
Förslag på internhyresmodell, tjänsteutlåtande 2021-05-10 

Projektdirektiv framtagande av internhyresmodell för socialförvaltningen 2020-04-28 

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

 Alexander Erichsen, klk 

För kännedom: Koray Kahruman, klk   
 Marie Wiklund, klk    
 Agneta Franzén, socialförvaltningen 
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1. Projektägare  

Alexander Wahlstedt  

2. Bakgrund och förutsättningar 

Nämnden för teknik, fritid och kultur har givit fastighetsenheten i uppdrag att ta fram en ny 
internhyresmodell för socialförvaltningens lokal- och bostadsbestånd. Se beslut §2020/24-TFK   

3. Syfte 

Syftet är att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan hyresgäst (HG) och hyresvärd (HV) samt att 
möjliggöra ett effektivt nyttjande av lokal- och bostadsbeståndet. 

4. Mål och projektresultat 

Målområden är både kvalitet och ekonomi.  

Konkreta efterfrågade projektresultat: 

• Inventerade ytor per objekt 
• Beräknad självkostnad per kvm 
• Uppdaterad gränsdragningslista mellan HG och HV 
• Internhyresavtal med tydlig fördelning av HG-ansvar och villkor för uppsägning 
• Forum för protokollförd dialog mellan HG och HV 

6. Projektorganisation och bemanning 

Styrgrupp: Marie Wiklund, Agneta Franzén, Koray Kahruman, Alexander Wahlstedt 

Projektgrupp: Elisabeth Gustafsson, Alexander Erichsen, Michael Holmström, Lorentz Ogebjer 

7. Prioriteringar  

Främsta prioritet är kvalitet och ett genomarbetat material. Tidsplan är lägre prioriterat och då arbetet 
sköts av intern personal bör kostnaderna kunna hållas till ett minimum. 

8. Omfattning, avgränsningar och samband med andra projekt 

Projektet omfattar hyresförhållandet mellan Fastighetsenheten och Socialförvaltningen.  
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9. Tidplan och beslutsprocess 

2020 April-24 TFK ger i uppdrag att ta fram ny modell 

2021 Maj-27 Godkännande från TFK av modell 

 Juni 15 SN yttrar sig kring modellen 

 Sept 9 KS beslutar om implementering av ny modell 

 

10. Resursbehov, budget och finansiering 

Projektet tar enbart projektmedlemmarnas tid i anspråk, ingen annan finansiering krävs. Förändringar i 
hyreskostnader medföra sannolikt behov av ramförändringar varför modellen måste implementeras i 
samband med beslut av ram.  

11. Kritiska framgångsfaktorer 

Styrkan i projektet är att det finns beslut, tydlig ansvarsfördelning med utpekad projektgrupp, styrgrupp 
och projektledare.  
 
Svaghet kan vara för snabba beslut då modellen omfattar komplicerade processer vars effekter kan vara 
svåra att överblicka.  
 
En möjlighet är att det går att dra lärdomar från framtagande av internhyresmodell för 
utbildningsförvaltningen. Dessutom har ett stort arbete med inventering av fastighetsbeståndet nyligen 
utförts varför basdata finns framtagen. 
 
Faran i projektet är att vissa principfrågor inte förankras tillräckligt tydligt i organisationen.  
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Protokoll Socialnämnden 
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 48 Rekommendation att anta HÖK gällande samverkan kring vård 
och omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region 
Stockholm 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
Huvudöverenskommelsen för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län, HÖK antas.  

Ärendebeskrivning 
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till Huvudöverenskommelse för 
samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län (HÖK).  

Storsthlms styrelse beslutade 2021-10-14 att rekommendera kommunerna i länet att anta 
överenskommelsen.  

Förslaget till huvudöverenskommelse bygger vidare på de arbetssätt och samverkansformer som hittills 
fungerat väl, och ska samtidigt ge förutsättningar för fortsatt utveckling och förändring av samverkan. 
Sakkunskap inhämtades från tjänstemän, jurister, ekonomer, kommunikatörer och e-strateger från 
kommun och region.  

Kommunerna i länet har under våren år 2021 getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
överenskommelse genom en tjänstemannaremiss. Synpunkter har även inhämtats från tjänstepersoner 
inom i Region Stockholm.  

Förslaget till huvudöverenskommelse fastställer principer för:   

● parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god, delaktig och effektiv vård 
och omsorg 

● struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och regionen  
● hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt.  
● hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och följas upp 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
- Tjänsteutlåtande 2022-04-27 
- Riktlinje enligt huvudöverenskommelse (HÖK) 
- Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kommunstyrelsen  

För kännedom: Akten  
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Rekommendation att anta HÖK gällande samverkan kring vård och 
omsorg mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
Huvudöverenskommelsen för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län, HÖK antas.  

Sammanfattning 
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till Huvudöverenskommelse för 
samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län (HÖK).  

Storsthlms styrelse beslutade 2021-10-14 att rekommendera kommunerna i länet att anta 
överenskommelsen.  

Förslaget till huvudöverenskommelse bygger vidare på de arbetssätt och samverkansformer som hittills 
fungerat väl, och ska samtidigt ge förutsättningar för fortsatt utveckling och förändring av samverkan. 
Sakkunskap inhämtades från tjänstemän, jurister, ekonomer, kommunikatörer och e-strateger från 
kommun och region.  

Kommunerna i länet har under våren år 2021 getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till 
överenskommelse genom en tjänstemannaremiss. Synpunkter har även inhämtats från tjänstepersoner 
inom i Region Stockholm.  

Förslaget till huvudöverenskommelse fastställer principer för:   

● parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god, delaktig och effektiv vård 
och omsorg 

● struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och regionen  
● hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt.  
● hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och följas upp 

Socialförvaltningen 
Kristina Mårtensson 
MAS/Kvalitetsstrateg 
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Bakgrund 
Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig grund för samverkan. Det fortsatta 
utvecklingsarbetet behöver stödjas genom en samordningsstruktur för hur kommunerna och Regionen 
organiserar sitt gemensamma arbete ännu tydligare.  

För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade, finns idag ett stort antal 
länsövergripande överenskommelser. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse mellan 
kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för att 
främja samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda sammanhållna och 
samordnade insatser på bästa sätt. 

Till huvudöverenskommelsen finns en riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och 
omsorg. Den beskriver bland annat organisation, processer och arbetssätt kring samverkan.  

Tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg beslutar om revideringar av riktlinjen. 
Kommunerna i länet har involverats i framtagandet av riktlinjen.  

Riktlinjen är fastställd av tjänstemannastyrguppen Sammanhållen vård och omsorg i februari 2022. 

Bedömning 
Vaxholms stad har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter avseende riktlinjen och även 
överenskommelsen. Den antagna riktlinjen samt överenskommelsen bedöms vara av stor nytta för 
kommande samverkan och bör antas.  

Handlingar i ärendet 
- Tjänsteutlåtande 2022-04-27 
- Riktlinje enligt huvudöverenskommelse (HÖK) 
- Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kommunstyrelsen  

För kännedom: Akten  
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43



 

2 (10) 

Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................................... 3 

2. Prioriterade områden för länsövergripande samverkan ....................................................... 3 

3. Processer för länsövergripande samverkan ......................................................................... 4 

4. Avgränsning mellan HÖK och länsövergripande överenskommelser inom sakområden  ... 4 

5. Organisation av länsövergripande och lokal samverkan ..................................................... 4 

5.1 Gemensamt sekretariat ................................................................................................... 5 

5.2 Länsövergripande samrådsgrupper och arbetsgrupper .................................................. 5 

5.3 Länsgemensamma medel som beslutas av regeringen ................................................. 6 

5.4 Lokal samverkan med aktörer utanför HÖK .................................................................... 6 

6. Organisation för kunskapsstyrning ....................................................................................... 6 

7. Lokal samverkan som omfattas av HÖK .............................................................................. 7 

7.1 Samordnande funktioner i den lokala samverkan ........................................................... 7 

8. Uppföljning av länsövergripande och lokal samverkan ........................................................ 8 

8.1 Årshjul för uppföljningsprocessen ................................................................................... 9 

8.2 Uppföljningsdialog om länsövergripande samverkan ..................................................... 9 

8.3 Uppföljning av lokal samverkan ...................................................................................... 9 

8.4 Uppföljning av överenskommelser inom sakområden .................................................... 9 

8.5 Process för länsövergripande utvecklingsfrågor ........................................................... 10 

8.6 Uppföljning av problem i samverkan ............................................................................. 10 

 

 

44



 

3 (10) 

1. Inledning 
Mellan kommunerna i Stockholms län (nedan kallade kommunerna) och Region Stockholm 
(nedan kallad regionen) finns en huvudöverenskommelse (nedan kallad HÖK) om samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg. Med hälsa, vård och omsorg avses samlat alla de insatser som 
ges av kommunerna och regionen enligt det lagreglerade ansvaret (se punkt 2.3 i HÖK). 

Med hälso- och sjukvård avses insatser som ges av antingen kommunen eller regionen enligt 
hälso- och sjukvårdslagen eller tandvårdslagen. Med socialtjänst respektive omsorg avses 
insatser som ges av kommunen enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, eller annan relevant lagstiftning. 

Syftet med HÖK är att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan parternas 
verksamheter och bidra till det övergripande målet för samverkan. HÖK reglerar principer 
och former för samverkan mellan kommunerna och regionen på en övergripande 
länsövergripande nivå (ibland kallad regional nivå) samt lokal nivå. Med lokal nivå avses det 
geografiska områden som utgörs av en enskild kommun, eller respektive stadsdel i Stockholm 
stad. 

Med kommunernas respektive regionens verksamhetsområden avses de verksamheter 
(oavsett driftsform) och ansvarsområden som åligger respektive part genom lagstiftning eller 
överenskommelser.  

Denna länsövergripande riktlinje för samverkan mellan regionen beskriver organisation och 
processer för samverkan på tjänstemannanivå mellan kommunerna och regionen kring HÖK. 
Parterna förbinder sig genom HÖK att samverka i enlighet med riktlinjen.  

Riktlinjen ska kunna utvecklas och revideras för att möta förändrade behov. Det är 
tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg som fastställer riktlinjen (nedan 
kallad tjänstemannastyrgruppen). Gällande riktlinje publiceras på www.storsthlm.se 

2. Prioriterade områden för länsövergripande 
samverkan 
En prioritering av områden för länsövergripande samverkan fastställs av den politiska 
styrgruppen för vård i samverkan (nedan kallad VIS) för aktuell mandatperiod. Vid behov kan 
områdena kompletteras med ytterligare prioriteringar som sträcker sig under ett år. Förslag 
till prioriterade områden för samverkan tas fram av tjänstemannastyrgruppen. 

De prioriterade områdena är fokus för den länsövergripande samverkan mellan kommunerna 
och regionen och är grund för länsövergripande handlingsplaner och liknande. 
Prioriteringarna är vägledande för den lokala samverkan mellan enskild kommun och 
regionen.  

En viktig del i den länsövergripande samverkan och lokala samverkan är omställningen till 
god nära vård. I enlighet med det nationella arbetet kring god och nära vård ska regioner och 
kommuner arbeta för att utveckla samverkan, eftersom det är en förutsättning för att ställa 
om till nära vård. Från nationell nivå uppmanas kommunerna och regionen att tillsammans 
upprätta gemensam målbild och struktur för att driva omställningen med utgångspunkt i 
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lokala förutsättningar och behov. Det övergripande målet i HÖK utgör en sådan målbild. Med 
utgångspunkt från denna målbild och VIS prioriterade områden påbörjas arbetet under år 
2022 med att ta fram en långsiktig länsövergripande handlingsplan för god och nära vård.   

3. Processer för länsövergripande samverkan  
Det länsövergripande utvecklingsarbetet kring, och uppföljning av samverkan om hälsa, vård 
och omsorg sker med utgångspunkt från VIS och tjänstemannastyrguppen. 
Utvecklingsarbetet och utarbetande av länsövergripande överenskommelser inom 
sakområden, riktlinjer och rutiner och andra samverkansdokument, är en gemensam process 
mellan parterna. Funktioner med sakkunskap och nödvändig kompetens deltar i arbetet. Vid 
behov sker samråd med brukarorganisationer och utförarverksamheter.  

Kommunerna (genom Storsthlm) och regionen har var för sig dokumenterade processer, som 
är anpassade till varandra, för att ta fram och revidera länsövergripande 
samverkansöverenskommelser och liknande utifrån fastställda mallar. 

4. Avgränsning mellan HÖK och 
länsövergripande överenskommelser inom 
sakområden  
Mellan kommunerna och regionen finns flera överenskommelser inom sakområden inom 
hälsa, vård och omsorg. Dessa omfattar även samverkan i sakfrågor på länsövergripande och 
lokal nivå för vissa målgrupper och verksamhetsområden. HÖK med tillhörande riktlinje 
ersätter inte det som överenskommits i dessa överenskommelser med tillhörande 
länsövergripande riktlinjer, rutiner eller anvisningar. HÖK ska inte utgöra hinder för den 
samverkan som bedrivs inom ramen för dessa överenskommelser utan ska ses som ett 
komplement som övergripande samordnar och säkerställer de olika samverkansprocesserna. 
Parterna har ett gemensamt ansvar för att överenskommelserna inom sakområden 
regelbundet följs upp och uppföljningen av dessa regleras i respektive överenskommelse.   

Gällande länsövergripande överenskommelser med tillhörande länsövergripande riktlinjer 
och likande finns publicerat på Storsthlms webbplats, www.storsthlm.se. 

5. Organisation av länsövergripande och lokal 
samverkan 
Nedan beskrivs organisation för samrådsgrupper och kunskapsstyrning. Uppdrag och 
organisation för VIS och tjänstemannastyrgruppen beskrivs i HÖK. 
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5.1 Gemensamt sekretariat 
Som stöd i sitt arbete har VIS och tjänstemannastyrgruppen ett sammanhållande sekretariat 
bestående av ordinarie resurser från regionen och Storsthlm. Det sammanhållande 
sekretariatet bereder ärenden till, och följer upp prioriterade områden för samverkan i VIS.  

Sekretariatet ansvarar för: 

• en sammanhållande årsplanering av den länsövergripande samverkan 
• sammanhållande uppföljning av prioriterade områden för länsövergripande 

samverkan 
• bereda underlag till tjänstemannastyrgrupp och VIS 
• att det utarbetas förslag till uppdrag för och bemanning av samrådsgrupper och 

arbetsgrupper 
• samordning av uppdragen till samrådsgrupper och arbetsgrupper. 

Samrådsgrupper och arbetsgrupper rapporterar till tjänstemannastyrgruppen genom det 
gemensamma sekretariatet under tjänstemannastyrgruppen. 

Vid behov inhämtar det gemensamma sekretariatet sakkunskap från deltagare i 
samrådsgrupper och arbetsgrupper. 

5.2 Länsövergripande samrådsgrupper och arbetsgrupper 
Till stöd för tjänstemannastyrgruppen finns samrådsgrupper för prioriterade målgrupper och 
sakområden. Samrådsgruppernas syfte är att  

• förvalta och följa upp länsövergripande överenskommelser inom samrådsgruppens 
sakområde  

• identifiera relevanta utvecklingsfrågor för den länsövergripande samverkan  
• utgöra arena för dialog och samverkan kring kunskapsstyrningen som rör 

samrådsgruppens sakområde 
• bidra i omställningen till God och nära vård.     

Samrådsgrupperna utses av tjänstemannastyrgruppen och bemannas av representanter för 
kommunerna, regionen och vid behov från utförarverksamheter och andra aktörer, 
exempelvis patient-, brukar- och anhörigorganisationer så att samrådsgruppen har den 
kompetens som krävs för uppdraget. Vid behov kan särskilda tillfälliga arbetsgrupper utses. 
Varje samrådsgrupp och arbetsgrupp har ett tydligt uppdrag som beslutas av 
tjänstemannastyrgruppen. Samrådsgruppernas eller arbetsgruppernas uppdrag är bland 
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annat att inom sitt område ansvara för att utarbeta, förvalta och följa upp 
samverkansöverenskommelser samt framtagande och revidering av kunskaps- och 
beslutsstöd som rör samverkan. Skillnaden mellan samrådsgrupp och arbetsgrupp är främst 
att arbetsgruppens uppdrag är begränsad i omfattning eller tid.  

Samrådsgrupper och arbetsgrupper har en bred representation av kompetenser och 
sakkunskap inom verksamhetsområdet. Personer med verksamhetskunskap och medicinsk 
sakkunskap inom kommunernas respektive regionens berörda verksamhetsområden ingår i, 
eller finns att tillgå som stöd till, respektive samrådsgrupp och arbetsgrupp. Kommunernas 
representanter utses av Storsthlms socialtjänstnätverk (nedan kallad socialtjänstnätverket). 
Regionens representanter utses av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).  

Arbetet i samrådsgrupper och arbetsgrupper sker så ändamålsenligt som möjligt och ska vara 
ett komplement till eventuella andra grupperingar och utvecklingsarbeten i länet. 

Vid tidpunkten när denna riktlinje börjar gälla finns följande samrådsgrupper: 

• Länsövergripande samverkan om barn och ungas hälsa 
• Länsövergripande samverkan om äldres hälsa, äldreomsorg och kommunal hälso- 

och sjukvård 
• Länssamverkan om psykisk ohälsa, beroendefrågor och psykiatrisk hälso- och 

sjukvård 
• Länssamverkan om digitalisering av hälso- och sjukvård och omsorg. 

 

5.3 Länsgemensamma medel som beslutas av regeringen 
Tjänstemannastyrgruppen fattar beslut om planering och fördelning av statliga 
stimulansmedel från regeringen som tilldelas kommunerna och regionen gemensamt. 
Tjänstemannastyrgruppen kan uppdra åt samrådsgrupp eller arbetsgrupp att planera, 
genomföra samt följa upp länsgemensamma insatser. 

Statliga stimulansmedel som enbart riktas till kommunerna eller regionen omfattas inte av 
denna riktlinje och beslutas på annat sätt.  

5.4  Lokal samverkan med aktörer utanför HÖK 
Parterna i den lokala samverkan avgör tillsammans vilka övriga aktörer som ingår i 
samverkan som omfattas av HÖK. Parterna har ett gemensamt ansvar för att lokala 
samverkansfrågor är förankrade med andra berörda samverkansaktörer utanför 
kommunernas respektive regionens verksamhetsområden. 

6. Organisation för kunskapsstyrning 
Samverkan mellan den länsövergripande nivån av kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård 
respektive socialtjänst bör initieras  

• när vården och omsorgen är ojämlikt fördelad för gemensamma behovs- och 
patientgrupper  

• när det är mer effektivt att arbeta tillsammans med exempelvis innehåll i 
kunskapsstöd  
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• vid prioritering av gemensamma insatsområden för att sätta upp gemensamma mål 
för uppföljning  

• när uppföljning har visat att det finns förbättringsområden. 

Samverkan kan initieras av kommunerna eller regionen och beslut fattas av 
tjänstemannastyrgruppen. 

Kunskapsstyrningen inom regionens hälso- och sjukvård och socialtjänst och kommunal 
hälso- och sjukvård syftar till att 

• bästa kunskap är tillgänglig och används vid varje möte med patienter, besökare och 
brukare  

• resultat följs upp och analyseras 
• verka för förbättringar i verksamheter. 

Sammanhållen kunskapsstyrning omfattar kunskapsstöd, stöd till uppföljning och analys, 
stöd till verksamhetsutveckling samt stöd till ledarskapet. Kunskapsstyrningen bygger på 
samspel mellan nationell, länsövergripande och lokal nivå för att uppnå en mer jämlik och 
resurseffektiv vård och omsorg. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) samordnar de två nationella systemen för 
kunskapsstyrning: nationell kunskapsstyrning för socialtjänst och nationellt system för 
kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.  

Kunskapsstyrningen som omfattas av HÖK avser den kunskapsstyrning som berör 
gemensamma behovsgrupper och där kommunerna och regionen på lokal nivå eller 
länsövergripande nivå ser gemensam nytta av att samverka.  

Kommunen och regionen ansvarar på lokal nivå för lokal kunskapsstyrning, utveckling och 
uppföljning. Tjänstemannastyrgruppen initierar, beslutar och följer upp kunskapsstyrning 
som är länsövergripande. Detta omfattar länsövergripande kunskapsstyrning: 

• riktlinjer och rutiner 
• metod- och kunskapsstöd 
• uppföljning och analys 
• stöd till verksamhetsutveckling 
• stöd till ledarskapsutveckling. 

Det gemensamma sekretariatet ansvarar för att identifiera behov av länsövergripande 
kunskapsstyrning. Tjänstemannastyrgruppen kan uppdra åt samrådsgrupper och 
arbetsgrupper olika insatser inom den länsövergripande kunskapsstyrningen. Insatserna sker 
i samverkan med övriga aktörer inom kommunerna och regionen som har uppdrag inom 
kunskapsstyrning. Arbetet omfattar framtagande eller revidering av kunskapsstöd, med fokus 
på samverkanssituationer och insatser som effektiviserar tillämpning av kunskap i nya 
arbetssätt och metoder. 

7. Lokal samverkan som omfattas av HÖK 
7.1 Samordnande funktioner i den lokala samverkan 
Respektive part i HÖK utser samordnande funktioner som underlättar den lokala samverkan 
i en kommun eller stadsdel i Stockholm stad. De samordnande funktionerna kan komma att 
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utvecklas över tid, och kan också behöva anpassas utifrån förutsättningarna i den lokala 
samverkan. 

7.1.1 Kommunens samordnande funktion 
En kommuns samordnande funktion är en länk för samverkansaktörer in till kommunens 
eller stadsdelens berörda verksamheter, inklusive utförarverksamhet i privat regi.  

Kommunens samordnande funktion förväntas:  

• vara kontaktperson för olika aktörer i samverkan med kommunens hälso- och 
sjukvård och omsorg 

• delta i lokala samverkansmöten med samordnande vårdcentral, och eventuella andra 
aktörer 

• kunna föra frågor till och från kommunens verksamheter, inklusive 
utförarverksamheter i privat regi.  

Den samordnande funktionen bör ha god kunskap om socialtjänstens, och den kommunala 
hälso- och sjukvårdens, och omsorgens organisation och uppdrag och kännedom om aktuella 
samverkansfrågor kring hälso- och sjukvård och omsorg.  

Beroende på till exempel kommunens organisation kan det behövas att kommunen utser fler 
än en person till funktionen samordnande funktion för att täcka in alla kommunens berörda 
verksamhetsområden.  

Storsthlm erbjuder kommunerna länsövergripande samordnande stöd. 

7.1.2 Regionens samordnande funktion (Samordnande vårdcentral) 
Vårdcentralerna i en kommun, eller stadsdel i Stockholm stad, utser tillsammans en 
samordnande vårdcentral. Det kan vara en vårdcentral antingen i regionens regi eller i privat 
regi. Regionens samordnande funktion ska organisera den övriga av regionens hälso- och 
sjukvård som berörs av den lokala samverkan och sammankalla till och facilitera 
återkommande lokala samverkansmöten, om inget annat överenskommits mellan parterna.   

Uppdraget för den samordnande vårdcentralen regleras av regionens förfrågningsunderlag 
för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.  

Stockholms länssjukvårdsområde (SLSO) stödjer och vägleder de samordnande 
vårdcentralerna. 

8. Uppföljning av länsövergripande och lokal 
samverkan  
Enligt HÖK sker uppföljning årligen i dialogform för hur väl HÖK bidrar till de övergripande 
målen för samverkan. Därtill har parterna gemensamt ansvar för att överenskommelser inom 
sakområden regelbundet följs upp. Uppföljning sker gemensamt, samordnat och 
sammanställs och rapporteras till VIS. Uppföljningen redovisas för kommunerna genom 
socialtjänstnätverket. 
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8.1 Årshjul för uppföljningsprocessen 
Enligt HÖK fattar tjänstemannastyrgruppen inför varje kalenderår beslut om prioriteringar 
vad gäller uppföljningar av länsgemensamma överenskommelser. 

Uppföljning av den länsövergripande samverkan sker enligt processen nedan: 

 

Det gemensamma sekretariatet ansvarar för uppföljningsprocessen och rapportering av 
resultatet till tjänstemannastyrgruppen och VIS. Sekretariatet beslutar vilka metoder och 
datakällor och nyckeltal som används. 

8.2 Uppföljningsdialog om länsövergripande samverkan  
Dialog sker årligen mellan parterna angående hur väl HÖK och riktlinjen bidrar till de 
övergripande målen för samverkan. Dialogen bidrar till gemensam analys och utveckling av 
samverkan mellan parterna. Deltagare från kommunerna i uppföljningsdialogen utses av 
socialtjänstnätverket. Regionens deltagare utses av HSF.  

Det gemensamma sekretariatet ansvarar för planering och dialogen och sammanställning av 
resultatet. 

8.3 Uppföljning av lokal samverkan 
Parterna ansvarar gemensamt för att på lokal nivå följa upp och utveckla den lokala 
samverkan. Utveckling tillgodoses i första hand på lokal nivå. Problem eller oenigheter 
mellan parterna hanteras på lokal nivå, såvida dessa inte är av en sådan principiell karaktär 
att det kan antas påverka andra parter.  

8.4 Uppföljning av överenskommelser inom sakområden 
Enligt HÖK har parterna gemensamt ansvar för att arbetet och utvecklingen som görs inom 
överenskommelser inom sakområden regelbundet följs upp. Uppföljning sker gemensamt, 
samordnat och sammanställs och rapporteras till VIS. Inför varje kalenderår beslutar 
tjänstemannastyrgruppen om prioriteringar vad gäller uppföljningar av länsgemensamma 
överenskommelser.  
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Det gemensamma sekretariatet ansvarar för uppföljningen. Tjänstemannastyrgruppen kan 
uppdra åt samrådsgrupp eller arbetsgrupp att följa upp respektive 
samverkansöverenskommelse och rapportera till det gemensamma sekretariatet. 

8.5 Process för länsövergripande utvecklingsfrågor 
Tjänstemannastyrgruppen ansvarar med stöd av det gemensamma sekretariatet och 
samrådsgrupper och arbetsgrupper för att identifiera utvecklingsfrågor för den 
länsövergripande samverkan. 

Kommunerna lyfter utvecklingsfrågor genom respektive kommuns socialchef till 
socialtjänstnätverket. Frågor lyfts därigenom vidare till länsövergripande samverkansnivå 
genom kommunernas representanter i tjänstemannastyrgruppen.  

Regionens vårdgivare lyfter utvecklingsfrågor genom HSF. 

8.6 Uppföljning av problem i samverkan 
Syftet med uppföljningen är att identifiera strukturella problem i samverkan, och 
rapporteringen möjliggör för parterna att föra upp problem eller oenigheter kring lokal 
samverkan till den länsövergripande samverkansnivån. Uppföljningen avser inte avvikelser 
som rör enskilda individer. Rapporteringen ska inte ersätta parternas skyldighet att 
rapportera avvikelser. 

Kommunerna rapporterar problem i samverkan till Storsthlm. Vårdgivare i regionen 
rapporterar problem i samverkan till HSF. Instruktioner för parternas rapportering av 
problem i samverkan inom respektive länsövergripande överenskommelse i sakområden 
finns på Storsthlms webbplats www.storsthlm.se.  

HSF och Storsthlm ska löpande stämma av inkomna rapporter och återkoppla till parterna. 
Strukturella problem i samverkan rapporteras till VIS genom tjänstemannastyrgruppen. 
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Förord  
Stockholms läns befolkning har vuxit under lång tid. Med fler invånare och en förändrad demografi 
har behov av vård och omsorg ökat, särskilt för äldre med komplexa vårdbehov. Som invånare 
förväntar vi oss en tillgänglig och nära vård med god kvalitet som fungerar sömlöst mellan olika 
aktörer. Kommunerna och regionen har efter många års gemensamt arbete en bra grund för 
samarbete. Med denna övergripande överenskommelse om samverkan för hälsa, vård och omsorg 
förstärker vi det goda samarbetet ytterligare.   
 
Huvudöverenskommelsen är en viktig signal till såväl beslutsfattare som vårdens och omsorgens 
medarbetare att tillsammans kan vi mer, och vi kan bättre. Därför organiserar vi vårt gemensamma 
arbete ännu tydligare. Vårt gemensamma mål är att alltid sträva efter en jämlik vård där resurser 
används på bästa sätt så för att den enskilde ska få en god, sömlös och personcentrerad vård och 
omsorg, samt att befolkningens hälsa ska öka.    

Vårdens och omsorgens medarbetare kommer från olika verksamheter, har olika uppdrag och ibland 
olika yrkestraditioner, men möter samma patienter och brukare med samma önskan om stöd, vård och 
omsorg utan försvårande gränser. Denna huvudöverenskommelse ska vara en bas för en fortlöpande 
dialog om hur vi bäst bidrar till varandras utveckling och hur vi skapar nytta och mervärde för alla 
invånare i Stockholms län.  

 
     

Ordförande för Region Stockholm i VIS Ordförande för kommunerna i Stockholms län i VIS 

 

 

Stockholm 2021-09-06

 

Region Stockholm 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Box 6909, 102 39 Stockholm 

Telefon 08-123 132 00 

Vardgivarguiden.se 

 

 

Storsthlm 
Box 38145, 100 64 Stockholm 

Telefon 08-615 94 00 

Storsthlm.se 
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1 Överenskommelsens bakgrund, parter och syfte  

1.1 Inledning  
Kommunernas och regionernas ansvar och uppgifter är till stor del lagstyrda. För huvudmännen finns 
också en lagstadgad skyldighet att samarbeta när den enskilde är i behov av insatser från både 
kommun och region.   

För att underlätta insatser där både kommuner och regionen är inblandade, finns idag ett stort antal 
länsövergripande överenskommelser. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse mellan 
kommunerna och regionen gällande hälsa, vård och omsorg. En sådan överenskommelse behövs för 
att främja samverkan och skapa förutsättningar för att huvudmännen ska kunna erbjuda 
sammanhållna och samordnade insatser på bästa sätt.  

Denna överenskommelse ska ge parterna en tydlig utgångspunkt och gemensamma principer för hur 
samverkan ska bedrivas och följas upp på olika nivåer mellan tjänstemän och politiker. 
Överenskommelsen bygger till stor del vidare på de arbetssätt och samverkansformer som hittills 
fungerat väl. Den skapar samtidigt förutsättningar för fortsatt utveckling och förändring av samverkan 
mellan parterna. Till huvudöverenskommelsen finns en riktlinje som kan ändras i takt med att 
arbetssätten utvecklas.  

Hälso- och sjukvård och omsorg behöver utgå ifrån och bedrivas tillsammans med den enskilde. 
Vården och omsorgen ska utgå ifrån bästa tillgängliga kunskap. Det förebyggande arbetet är viktigt 
både för att förbättra hälsan i befolkningen och för att det är kostnadseffektivt. Tillgången på 
arbetskraft och rätt kompetens inom vård och omsorg är en utmaning som behöver mötas på flera sätt. 
Vårt gemensamma utvecklingsarbete ska ske med stöd av digitalisering för att bidra till effektiva 
lösningar, nya arbetssätt och nya sätt att kommunicera, som i sin tur frigör resurser. 

1.2 Syfte med överenskommelsen  
Överenskommelsens syfte är att skapa bättre förutsättningar för samarbete mellan parternas 
verksamheter och därmed bidra till det övergripande målet för samverkan. Överenskommelsen 
reglerar därför principer och former för samverkan mellan kommunerna och regionen och på en 
övergripande nivå. 

1.3 Avsiktsförklaring  
Överenskommelsens parter samverkar för att utveckla och prioritera det som är bäst för 
brukaren/patienten och för invånarna i hela Stockholms län. 

1.4 Benämning av parter 
Överenskommelsens parter är Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län, inklusive 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Se vilka kommuner som ingår under ”Parter”.  

Kommunerna kallas gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommun”. Region Stockholm kallas 
”regionen”. Kommunerna och regionen gemensamt kallas ”parterna”. Kommunerna samarbetar i 
strategiska frågor genom organisationen Storsthlm, ett förbund som ägs och styrs av länets 26 
kommuner och Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänst. 

Om regionen eller kommunen tecknar avtal med någon annan part och överlåter uppgifter de har 
ansvar för, ska denna överenskommelse tillämpas. Respektive part ska ansvara för att 
överenskommelsen är bindande för och gälla eventuella underleverantörer. 
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2 Övergripande mål och målgrupper för samverkan 

2.1 Övergripande mål  
Det övergripande målet med samverkan mellan regionen och kommunerna är att den enskilde ska få 
en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg, samt att befolkningens hälsa ska förbättras. 

Det ska ske på ett samordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt för invånarna i Stockholms län. 

2.2 Målgrupper  
Målgrupperna är patienter och brukare, inklusive barn och unga, med behov av sammanhållna 
insatser från båda huvudmännen.  

2.3 Det lagreglerade ansvaret  
Huvudmännens respektive ansvar är reglerat i olika lagar och föreskrifter. Därutöver är det även 
reglerat i lag att huvudmännen ska samverka med varandra. Det är till exempel följande lagar: 

• Hälso- och sjukvårdslagen 
• Tandvårdslagen 
• Socialtjänstlagen 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
• Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 
• Lagen om vård av missbrukare i vissa fall 
• Lag om samverkan vid utskrivning från slutenvård 
• Lagen om psykiatrisk tvångsvård 

Överenskommelsen utgår ifrån att parterna tar sitt ansvar enligt nuvarande och kommande lagkrav. 

3 Riktlinje för länsövergripande samverkan  
Till huvudöverenskommelsen finns en riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och 
omsorg. Den beskriver bland annat organisation, processer och arbetssätt kring samverkan.  
Tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg beslutar om revideringar av riktlinjen och 
gällande riktlinje publiceras i den digitala portalen som förvaltas av Storsthlm. Parterna ska följa 
riktlinjen. 

4 Organisation för samverkan 
Samverkan sker på flera olika nivåer och mellan ett stort antal aktörer i länet. Det är enbart den 
övergripande organisationen för samverkan som fastställs genom denna överenskommelse.  

Organisationen för länsövergripande samverkan beskrivs i riktlinjen till huvudöverenskommelsen.  

Huvudöverenskommelsen avser ordinarie samverkan, vid kris gäller andra samverkansformer. 
Övergripande samverkan vid kris finns beskriven i regionens plan för krisberedskap. Relevanta 
länsaktörer har tillsammans utvecklat modellen En trygg, säker och störningsfri region. 
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4.1 Politisk styrgrupp, Vård i Samverkan (VIS) 
Kommunerna, har genom Storsthlms styrelse, och hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen en politisk 
styrgrupp Vård i samverkan, VIS. Styrgruppen leder den strategiska inriktningen för länsövergripande 
samverkan och bereder ärenden inför beslut i respektive organisation i frågor som rör hälsa, vård och 
omsorg. 

4.2 Tjänstemannastyrgrupp, Sammanhållen vård och omsorg 
Kopplat till VIS finns en tjänstemannastyrgrupp för sammanhållen vård och omsorg i länet. 
Tjänstemannastyrgruppen består av representanter från regionen, kommunerna samt Storsthlm. 
Kommunernas representanter utses av Storsthlms strategiska nätverk för socialtjänst.   

Tjänstemannastyrgruppen bereder ärenden till VIS. Tjänstemannastyrgruppen beslutar om riktlinjer 
för operativ samverkan i länet, samverkansformer och processer för framtagande och förvaltning av 
överenskommelser samt uppföljning av samverkansöverenskommelserna. Dessa beslut ska vara 
förankrade hos respektive part. 

Tjänstemannastyrgruppen beslutar om revideringar av riktlinjen för länsövergripande samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg som bland annat beskriver organisation, processer och arbetssätt. 

4.3 Samrådsgrupper för prioriterade målgrupper och sakområden 
Till stöd för tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg ska det finnas samrådsgrupper 
för prioriterade målgrupper och sakområden. Varje samrådsgrupp ska ha ett tydligt uppdrag som 
beslutas av tjänstemannastyrgruppen. Tjänstemannastyrgruppen utser representanter i 
samrådsgrupper och arbetsgrupper från regionen, kommunerna och vid behov från 
utförarverksamheter och andra aktörer, exempelvis patient-, brukar- och anhörigorganisationer. 
Samrådsgrupperna ska ha den kompetens som krävs för uppdraget. 

Samrådsgrupperna ansvarar för att, inom sina sakområden, utarbeta och förvalta 
samverkansöverenskommelser, följa upp dem och rapportera till tjänstemannastyrgruppen.  
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Samrådsgrupperna har även uppdrag som rör kunskapsstyrning, framtagande och revidering av 
kunskaps- och beslutsstöd som rör samverkan.  

Information om samrådsgrupperna och deras uppdrag finns i den digitala portalen som förvaltas av 
Storsthlm (paragraf 4.7). 

4.4 Delregional samverkan 
Förtroendevalda inom regionen respektive kommunerna och stadsdelar i Stockholms stad träffas 
delregionalt för informationsutbyte och dialog kring frågor som berör båda huvudmännen i regionens 
regi. På tjänstemannanivå finns en motsvarande struktur för samverkan som organisationen för den 
politiska samverkan.  

4.5 Lokal samverkan 
På lokal nivå sker samverkan mellan utförare i vården och verksamheter som kommunerna är 
huvudman för. Den lokala samverkan kring hälsa, vård och omsorg ska ske i enlighet med det 
övergripande målet för huvudöverenskommelsen och utifrån parternas lagstadgade ansvarsområden 
och uppdrag. 

Regionen ansvarar för att det finns en utsedd vårdcentral med samordnande ansvar för samverkan i 
varje kommun och stadsdel i Stockholms stad. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som är en 
nämnd under regionfullmäktige, har i uppdrag att stödja och vägleda de samordnande 
vårdcentralerna.   

Respektive kommun ansvarar för att utse en samordnande funktion för samverkan kring hälso- 
och sjukvård och omsorg. Kommunens samordnande funktion ska vara en länk för samverkansaktörer 
in till kommunens berörda verksamheter, inklusive utförarverksamhet i privat regi samt delta i lokal 
samverkan. Storsthlm erbjuder kommunerna länsövergripande samordnande stöd.  

Respektive uppdrag inom ramen för lokal samverkan beskrivs i riktlinjen. 

4.6 Sekretariat och arbetsgrupper 
Som stöd i sitt arbete har VIS och tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg ett 
sammanhållande sekretariat bestående av ordinarie resurser från regionen och kommunerna 
genom Storsthlm.   

Vid behov skapas arbetsgrupper, exempelvis vid framtagande av överenskommelser och uppföljning av 
dessa. Arbetsgrupperna beslutas av tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg.  

4.7 Digital portal 
Storsthlms webbplats www.storsthlm.se fungerar som digital portal för samverkan mellan 
kommunerna och regionen.  

Där beskrivs samverkansorganisationen, uppdrag och kontaktuppgifter för samverkansgrupper för de 
olika sakområdena.   

I portalen publiceras även gällande riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa vård och 
omsorg, överenskommelser för olika sakområden och gemensamma rutiner.  

Storsthlm och Region Stockholm har ett gemensamt ansvar för att utveckla portalen. Storsthlm 
ansvarar för att uppgifterna i den digitala portalen är aktuella. Regionen länkar till portalen från 
aktuella sidor på sll.se, exempelvis www.vardgivarguiden.se.  

5 Länsgemensamma samverkansöverenskommelser och dokument 
inom sakområden 

Samverkansöverenskommelser och därtill kopplade riktlinjer, rutiner och anvisningar är viktiga för att 
medarbetare i vården och de kommunala verksamheterna ska ha goda förutsättningar för att 
samarbeta kring den enskilde. 
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Hälso- och sjukvårdslagen (16 kap. 3 §) och socialtjänstlagen (5 kap. 1 a §, 8a § och 9a §) reglerar att 
region och kommun ska ingå överenskommelser om samarbete kring vissa målgrupper. 

Därtill har regionen och kommunerna slutit överenskommelser på ytterligare områden.  

VIS beslutar om gemensamma överenskommelser och rekommenderar sedan huvudmännen att anta 
dessa överenskommelser så att de blir gällande. 

 

 
 

Inom regionen respektive Storsthlm finns dokumenterat hur den gemensamma och den egna 
processen ser ut för framtagande/revidering och beslut av länsövergripande 
samverkansöverenskommelser.  

Utarbetandet av samverkansdokument ska följa beslutade mallar och vara en gemensam process 
mellan parterna. 

Länsgemensamma riktlinjer ska följas av parterna. Dessa beslutas av tjänstemannastyrgruppen 
Sammanhållen vård och omsorg. 

Lokala rutiner ska utgå ifrån de länsövergripande överenskommelserna och tas fram mellan de lokala 
parterna. 

Samtliga länsgemensamma samverkansdokument ska vara publicerade i den digitala portalen 
www.storsthlm.se 

6 Uppföljning av länsövergripande samverkan 
Dialog ska årligen ske mellan parterna angående hur väl huvudöverenskommelsen bidrar till de 
övergripande målen för samverkan. Dialogen ska bidra till gemensam analys och utveckling av 
samverkan mellan parterna. 

Därtill har parterna gemensamt ansvar för att överenskommelser inom sakområden regelbundet följs 
upp. Uppföljning ska ske gemensamt, samordnat och sammanställas och rapporteras till VIS.  

Inför varje kalenderår fattar tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg beslut om 
prioriteringar vad gäller uppföljningar av länsgemensamma överenskommelser. 

Uppföljning av samverkan beskrivs i riktlinjen för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och 
omsorg.  

7 Allmänt om överenskommelsen 

7.1 Eskaleringstrappa vid oenigheter 
Vid eventuell oenighet ska alltid överenskommelsens syfte och gemensamma målsättning vara 
vägledande. Vid oenighet om tolkning av överenskommelsen eller parts eventuella avsteg från 
åtaganden i överenskommelsen ska eskaleringstrappan nedan följas. (Avsteg eller oenighet avseende 
enskilda överenskommelser ska lösas enligt liknande eskaleringstrappa i respektive 
överenskommelse.)   
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1. Avsteg från åtagande eller oenighet om tolkning ska i första hand lösas av parterna på lokal 
nivå i kommunen och regionen, såvida dessa inte är av en sådan principiell karaktär att det 
kan antas påverka andra parter.  

2. I det fall en fråga inte kan lösas lokalt, ska frågan hanteras av regionens och kommunernas 
gemensamma tjänstemannastyrgrupp Sammanhållen vård och omsorg.  

3. Ytterst hanteras avsteg från åtagande eller oenighet av den politiska styrgruppen VIS som har 
tolkningsföreträde gällande överenskommelsen. 

7.2 Ikraftträdande och upphörande 
Överenskommelsen börjar gälla 2022-07-01 eller efter att samtliga parter har beslutat att anta 
överenskommelsen. Överenskommelsen gäller därefter tills vidare.  

Överenskommelsen kan sägas upp med en uppsägningstid om tjugofyra (24) månader. Om en 
kommun säger upp överenskommelsen behöver övriga parter ta ställning till om överenskommelsen 
ska fortsätta att gälla för resterande parter.  

VIS beslutar om eventuella revidering av överenskommelsen. Reviderad överenskommelse börjar gälla 
tidigast tre månader efter att den omförhandlade överenskommelsen godkänts av parterna.  

7.3 Parter 
Region Stockholm  
Botkyrka kommun 
Danderyds kommun 
Ekerö kommun 
Haninge kommun 
Huddinge kommun 
Järfälla kommun 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Lidingö stad 
Nacka kommun 
Norrtälje kommun  
Nykvarns kommun 
Nynäshamns kommun 
Salems kommun 
Sigtuna kommun 
Sollentuna kommun 
Solna stad 
Stockholms stad 
Sundbybergs stad 
Södertälje kommun 
Tyresö kommun 
Täby kommun 
Upplands-Bro kommun 
Upplands Väsby kommun 
Vallentuna kommun 
Vaxholms stad 
Värmdö kommun 
Österåker kommun 
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REKOMMENDATION UT 
2021-10-14 
S/21/0168 

   
 
 

Kommunstyrelser 
Berörda förvaltningschefer inom 
Socialförvaltning 
 

 

  
Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm 
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm  
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448 

 

 

Huvudöverenskommelse om 
länsövergripande samverkan kring hälsa, 
vård och omsorg, HÖK 
Rekommendation 
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 14 oktober 2021 att rekommendera 
kommunerna i länet att anta huvudöverenskommelsen om länsövergripande 
samverkan kring hälsa, vård och omsorg (HÖK). 

Bakgrund 
Kommunerna i länet och Region Stockholm har en långvarig grund för samverkan. Men 
det fortsatta utvecklingsarbetet behöver stödjas genom en samordningsstruktur för hur 
kommunerna och regionen organiserar sitt gemensamma arbete ännu tydligare. För att 
underlätta och samordna när insatser ges från både kommun och region finns flera 
länsövergripande överenskommelser som reglerar samverkan och ansvarsfördelning i 
olika sakområden inom vård och omsorg. Det har saknats en huvudöverenskommelse 
med gemensam målsättning och utgångspunkter samt principer för samverkan på olika 
nivåer. 
 

Beskrivning av huvudöverenskommelsen 
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till 
Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län 
(förkortad HÖK). Styrgrupp för arbetet har varit Tjänstemannastyrgruppen 
Sammanhållen vård och omsorg. Storsthlms styrelse beslutade 2021-10-14 att 
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelsen. 

Förslaget till huvudöverenskommelse bygger till stor del vidare på de arbetssätt och 
samverkansformer som hittills fungerat väl, och ska samtidigt ge förutsättningar för 
fortsatt dialog, utveckling och förändring av samverkan.  
 
Arbetet grundar sig på en gemensam förstudie som genomfördes år 2018 (länk till 
förstudien samt bilagor). Sakkunskap inhämtades från tjänstemän, jurister, ekonomer, 
kommunikatörer och e-strateger från kommun och region.  
 
Kommunerna i länet har under våren år 2021 getts möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget till överenskommelse genom en tjänstemannaremiss. Synpunkter har även 
inhämtats från tjänstepersoner inom i Region Stockholm. 
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Förslaget till huvudöverenskommelse fastställer principer för:  

• parternas gemensamma och respektive ansvar för sammanhållen, god, delaktig 
och effektiv vård och omsorg, 

• struktur för samverkan på olika nivåer mellan kommunerna och regionen,  

• hur samverkan ska ske lokalt, delregionalt och regionalt.  

• hur överenskommelser inom sakområden ska tas fram/revideras och följas upp. 

 
Riktlinje 
Eftersom överenskommelsen är långsiktig kommer de delar i samverkan som kan 
komma att behöva förändras över tid, bland annat organisation för samverkan och 
process för uppföljning av samverkan, regleras i en särskild riktlinje till 
överenskommelsen. Arbetet med riktlinjen pågår och kommunerna i länet kommer att 
involveras i framtagandet. Riktlinjen kommer sedan att fastställas av 
tjänstemannastyrguppen Sammanhållen vård och omsorg i februari år 2022. 
 
Samordnande funktion i den lokala samverkan 
I den lokala samverkan ska enligt förslaget till ny huvudöverenskommelse, respektive 
part utse en samordnande funktion i den lokala samverkan i kommunen (och 
stadsdelarna i Stockholm stad). 
  
Kommunens samordnande funktion 
Kommunens samordnande funktion ska, enligt förslaget till ny huvudöverenskommelse 
vara en länk för samverkansaktörer in till kommunens berörda verksamheter, inklusive 
utförarverksamhet i privat regi.  
 
Den kommunala samordnande funktionen förväntas:  

• vara kontaktperson för andra aktörer i samverkan med kommunen kring vård- 
och omsorg,  

• delta i lokala samverkansmöten med samordnande vårdcentral, och eventuella 
andra aktörer,  

• kunna föra frågor till och från kommunens verksamheter, inklusive 
utförarverksamheter i privat regi. 

Den samordnande funktionen bör ha:  

• god kunskap om socialtjänstens organisation och uppdrag,  
• kännedom om aktuella samverkansfrågor kring hälso- och sjukvård och 

omsorg. 

Beroende på till exempel kommunens organisation kan det behövas att kommunen 
utser fler än en person till funktionen samordnande funktion för att täcka in alla 
socialtjänstens verksamhetsområden.  
 
Den kommunala samordnande funktionens roll kan komma att utvecklas över tid, och 
kan också behöva anpassas utifrån förutsättningarna i den lokala samverkan. 
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Samordnande vårdcentral  
Det finns redan idag ett uppdrag för vårdcentralerna i den lokala samverkan. 
Vårdcentralerna i en kommun, eller stadsdel i Stockholm stad, ska tillsammans utse en 
samordnande vårdcentral. Det kan vara en vårdcentral antingen regionens regi eller i 
privat regi. Uppdraget är bland annat att organisera och sammankalla till lokala 
samverkansmöten. Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har också uppdragits att 
stödja och vägleda de samordnande vårdcentralerna. 

Uppdraget är formulerar enligt nedan i förfrågningsunderlaget för husläkarverksamhet 
från och med 1 februari 2021. 

”Husläkarmottagningarna i varje kommun/stadsdel ska gemensamt utse en 
husläkarmottagning som, på strukturell nivå, ska ansvara för samordningen av 
samverkan mellan vård- och omsorgsgivare som invånarna i kommunen/stadsdelen 
vänder sig till. Den husläkarmottagning som har blivit utsedd ska rapportera detta till 
HSF senast den 30 april. I de fall vårdgivarna i en kommun/stadsdel inte utser en 
mottagning kommer HSF att utse vilken mottagning som ska vara ansvarig.  

Att samordna samverkan på strukturell nivå innebär att organisera och sammankalla 
till nätverksmöten med vård- och omsorgsgivarna i området samt arbeta för ett högt 
deltagande i den samverkan där vården bör vara representerad.  

Samordningen ska gälla patientgrupper och processer som rör flera vård- och 
omsorgsgivare och där samverkan förbättrar för patienterna. I samordningsansvaret 
ingår även att säkerställa att ansvarsområdena inom Närområdesplanen är fördelade 
och planen är aktuell. Samordnande husläkarmottagning har också särskilt ansvar för 
samordning vid behov av krisstöd till befolkningen vid allvarlig händelse. 
Husläkarmottagningar ska delta i den strukturella samverkan med vård- och 
omsorgsgivare i området. Varje husläkarmottagning ansvarar för samverkan kring den 
enskilde patienten.” 

Länk till förfrågningsunderlaget. 

Organisering av den lokala samverkan 
Parterna måste själva forma hur den lokala samverkan ska bedrivas på bästa sätt, samt 
utifrån hur samverkan redan bedrivs. Det gäller även vilka aktörer och funktioner som 
ingår i samverkan. Den lokala samverkan motsätter inte att det finns ytterligare forum 
och grupperingar för lokal samverkan, och det är viktigt att bibehålla redan fungerande 
samverkan. 

Om parterna inte kommer överens om annat så är det den samordnande vårdcentralen 
som har i sitt uppdrag att ansvara för att sammankalla till samverkan. 

Frågor och svarsmöte 
Storsthlm bjuder tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen in kommunerna 
för ett digitalt möte för frågor och svar om förslaget till huvudöverenskommelse samt 
förslaget till riktlinjen.  
 
Datum: 2021-11-09 
Tid: 15:00 – 16:00 
 
Anmälan till mötet sker till  
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Ärendegång för rekommendationen 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande 
delegationsordning.  

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.  

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med undertecknande. 
 
Överenskommelsen börjar gälla tidigast 1 juli år 2022, eller efter att samtliga 
parter har beslutat att anta överenskommelsen.  

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast 30 juni år 2022 med e-
post till registrator@storsthlm.se 

Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av processledare Håkan Wramner, 

 

 

Med vänlig hälsning 

  
  

Förbundsordförande Storsthlm Förbundsdirektör Storsthlm 
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Protokoll Socialnämnden 
2022-04-26 

Änr SN 2022/35.790 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 32 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 2022 

Socialnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 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 
1 2022, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut. 
 
Inom lagrummet för SoL saknas icke verkställda beslut inom tre månader.  

Inom lagrummet för LSS finns ett(1) icke verkställt beslut inom tre månader. 

Insatsen avser bifall 9 § 5 LSS avlösarservice.  Utföraren har svårigheter att rekrytera. Tilltänkta avlösare 
har tackat nej till uppdraget. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
- Tjänsteutlåtande, 2022-04-13 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Kommunstyrelsen 
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Tjänsteutlåtande 
2022-04-13 

Änr SN 2022/35.790 
1 av 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 1 2022 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 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 
1 2022, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut. 
 
Inom lagrummet för SoL saknas icke verkställda beslut inom tre månader.  

Inom lagrummet för LSS finns ett(1) icke verkställt beslut inom tre månader. 

Insatsen avser bifall 9 § 5 LSS avlösarservice.  Utföraren har svårigheter att rekrytera. Tilltänkta avlösare 
har tackat nej till uppdraget. 

Handlingar i ärendet 
- Tjänsteutlåtande, 2022-04-13 

För kännedom: Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningen 
Lorentz Ogebjer 
Enhetschef 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
2022-05-23 

Änr BUN 2022/88.610 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 55 Lokalförsörjningsplan grundskola 2022-2032 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Lokalförsörjningsplan Skola 2022 - 2032 godkänns som underlag för beslut i ärenden som rör 

verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden. 
• Lokalförsörjningsplan grundskola 2021 - 2030 upphör att gälla. 

 
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
Information noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Lokalförsörjningsplanen omfattar kommunens grundskolor och utgör ett planeringsunderlag till 
kommunfullmäktiges plan med mål och budget samt beslut kring ärenden om verksamhetslokaler för 
barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning.  

Uppgifterna som ligger till grund för planen är en bedömning av behoven utifrån befolkningsprognosen 
samt andra kända kommande behov inom utbildningsförvaltningens olika områden. 
Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid ny befolkningsprognos. Planens syfte är att bidra till att 
barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens utveckling i relation till 
grundskolornas kapacitet samt de tillfälliga byggloven. Den utgör även beslutsunderlag i beslut gällande 
verksamhetslokaler och effektivt lokalnyttjande för att säkerställa rätt dimensionerade lokalresurser 
över tid avseende volym, storlek och utformning. 

Att särskilt beakta i planen är de tillfälliga tidsbegränsade byggloven. Resarö skola har ett tidsbegränsat 
bygglov som löpte ut juni 2021. Vaxö skola har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut i februari 2023 
och en pågående tillbyggnad gällande slöjdsalar som fortskrider enligt plan. Montessoriskolan på Vaxön 
har en paviljong med tidsbegränsat bygglov. En ansökan om permanent lov har lämnats in och behöver 
besvaras skyndsamt av bygglovsenheten.  

Slutligen behöver förvaltningen arbeta med att behålla de elever som väljer andra skolor i närliggande 
kommuner för att bidra till en positiv utveckling av nettokostnadsavvikelsen. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Daga Bäfverfeldt (WP) yrkar att ärendet ska återremitteras med skriftlig motivering enligt bilaga 3 till 
protokollet. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.  
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde.  

Ordföranden konstaterar att endast yrkandet om bifall till förvaltningens beslutsförslag kvarstår och 
finner bifall till yrkandet.  
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Reservationer 
Daga Bäfverfeldt (WP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-03 
Lokalförsörjningsplan Skolor Vaxholms stad 2022-2032 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Rektorer i skolan Vaxholm Stad, rektorer@vaxholm.se                                  

Anders Roxstrom, förvaltningschef, anders.roxstrom@vaxholm.se                             
Lars-Inge Littlewood Larsson lars-inge.littlewoodlarsson@vaxholm.se         
Marie Wiklund, kommunchef, marie.wiklund@vaxholm.se                     
Alexander Wahlsted, fastighetschef, alexander.wahlstedt@vaxholm.se  
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Lokalförsörjningsplan 2022 - 2032 

Förslag till beslut 
• Lokalförsörjningsplan Skola 2022 - 2032 godkänns som underlag för beslut i ärenden som rör 

verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden. 
• Lokalförsörjningsplan grundskola 2021 - 2030 upphör att gälla. 

Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen beslut 

Information noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Lokalförsörjningsplanen omfattar kommunens grundskolor och utgör ett planeringsunderlag till 
kommunfullmäktiges plan med mål och budget samt beslut kring ärenden om verksamhetslokaler för 
barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning.  

Uppgifterna som ligger till grund för planen är en bedömning av behoven utifrån befolkningsprognosen 
samt andra kända kommande behov inom utbildningsförvaltningens olika områden. 
Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid ny befolkningsprognos. Planens syfte är att bidra till att 
barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens utveckling i relation till 
grundskolornas kapacitet samt de tillfälliga byggloven. Den utgör även beslutsunderlag i beslut gällande 
verksamhetslokaler och effektivt lokalnyttjande för att säkerställa rätt dimensionerade lokalresurser 
över tid avseende volym, storlek och utformning. 

Att särskilt beakta i planen är de tillfälliga tidsbegränsade byggloven. Resarö skola har ett tidsbegränsat 
bygglov som löpte ut juni 2021. Vaxö skola har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut i februari 2023 
och en pågående tillbyggnad gällande slöjdsalar som fortskrider enligt plan. Montessoriskolan på Vaxön 
har en paviljong med tidsbegränsat bygglov. En ansökan om permanent lov har lämnats in och behöver 
besvaras skyndsamt av bygglovsenheten.  

Slutligen behöver förvaltningen arbeta med att behålla de elever som väljer andra skolor i närliggande 
kommuner för att bidra till en positiv utveckling av nettokostnadsavvikelsen. 

 

Utbildningsförvaltningen 
Walewska L Jendi 
E-strateg / lokalstrateg 
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Ärendebeskrivning 
Lokalförsörjningsplanen omfattar kommunens grundskolor och utgör ett planeringsunderlag till 
kommunfullmäktiges plan med mål och budget samt beslut kring ärenden om verksamhetslokaler för 
barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning. Uppgifterna som ligger till grund för planen är en 
bedömning av behoven utifrån befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom 
utbildningsförvaltningens olika områden.  

Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid ny befolkningsprognos. Planens syfte är att bidra till att 
barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens utveckling i relation till 
grundskolornas kapacitet samt de tillfälliga byggloven. Den utgör även beslutsunderlag gällande 
verksamhetslokaler och effektivt lokalnyttjande för att säkerställa rätt dimensionerade lokalresurser 
över tid både avseende volym, storlek och utformning.  

Skolverksamheten i Vaxholms stad bedrivs inom fem låg- och mellanstadieskolor samt en 
högstadieskola. Av de fyra låg- och mellanstadieskolorna drivs fyra skolor i egenregi och en fristående 
skola. Jämförs utfall med den totala kapaciteten vårterminen 2022 har kommunen ett överskott på 203 
skolplatser i åk F-6. Överskottet av skolplatser finns främst på F-6 skolorna på Vaxön.  

Att särskilt beakta är de tillfälliga tidsbegränsade byggloven. Resarö skola har ett tidsbegränsat bygglov 
som löper ut juni 2021. Vaxö skola har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut februari 2023 och en 
pågående ombyggnad gällande slöjdsalar som fortskrider enligt plan. Montessoriskolan på Vaxön har en 
paviljong med tidsbegränsat bygglov som löpt ut där en inlämning om permanent bygglov har skett.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut förväntas inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Förslagets beslut förväntas inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Måluppfyllelse 
Lokalförsörjningsplanen för skolorna bedöms leda till ökad effektivitet i nyttjandet av stadens lokaler 
samt ge en tydligare bild av behovet av skolplatser i relation till befolkningsutvecklingen. 

Kopia på beslutet till: 
Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa.  
 
Adressater ska anges enligt nedanstående mall: 

  XXX@myndighet.se 
Handläggarens namn XXX-förvaltningen. 

För kännedom: Rektorer i skolan Vaxholm Stad, rektorer@vaxholm.se                                  
Anders Roxstrom, förvaltningschef, anders.roxstrom@vaxholm.se                             
Lars-Inge Littlewood Larsson lars-inge.littlewoodlarsson@vaxholm.se         
Marie Wiklund, kommunchef, marie.wiklund@vaxholm.se                     
Alexander Wahlsted, fastighetschef, alexander.wahlstedt@vaxholm.se  
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Sammanfattning 

Lokalförsörjningsplanen omfattar kommunens grundskolor och utgör ett planeringsunderlag till 
kommunfullmäktiges plan med mål och budget samt beslut kring ärenden om verksamhetslokaler 
för barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning.  

Uppgifterna som ligger till grund för planen är en bedömning av behoven utifrån 
befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom utbildningsförvaltningens olika 
områden.  

Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid ny befolkningsprognos. Planens syfte är att bidra 
till att barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens utveckling i 
relation till grundskolornas kapacitet samt de tillfälliga byggloven. Den utgör även beslutsunderlag i 
beslut gällande verksamhetslokaler och effektivt lokalnyttjande för att säkerställa rätt 
dimensionerade lokalresurser över tid både avseende volym, storlek och utformning.  

Att särskilt beakta i planen är de tillfälliga tidsbegränsade byggloven. Resarö skola har ett 
tidsbegränsat bygglov som löpte ut juni 2021. Vaxö skola har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut 
i februari 2023 och en pågående tillbyggnad gällande slöjdsalar som fortskrider enligt plan. 
Montessoriskolan på Vaxön har en paviljong med tidsbegränsat bygglov. En ansökan om permanent 
lov har lämnats in och behöver besvaras skyndsamt.  

Slutligen behöver förvaltningen arbeta med att behålla de elever som väljer andra skolor i 
närliggande kommuner för att bidra till en positiv utveckling av nettokostnadsavvikelsen. 

Bakgrund och syfte 

Riksdagen och regeringen styr grundskolan och förskolan genom att ange de nationella målen dels i 
lag, dels i läroplanen och övriga styrdokument. Inom de ramar och riktlinjer som riksdagen och 
regeringen beslutar ska kommunerna agera huvudman för den kommunala förskolan och skolan 
samt genomföra uppdrag åt statens vägnar. Ytterst är det kommunfullmäktige som är skolans 
huvudman och det är barn och utbildningsnämndens uppdrag att fullfölja kommunens uppdrag 
enligt de nationella målen. Inom uppdraget ryms att organisera och administrera utbildning inom 
förskola och grundskola. För att bedriva de lagstadgade uppdraget krävs ändamålsenliga lokaler att 
bedriva verksamhet i. 

Lokalförsörjningsplanen för skolor 
Lokalförsörjningsplanen utgör ett planeringsunderlag till kommunfullmäktiges plan med mål och 
budget samt beslut kring ärenden om verksamheternas lokalbehov för barn och 
utbildningsnämnden och dess förvaltning. Uppgifterna som ligger till grund för planen är en 
bedömning av behoven utifrån befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom 
utbildningsförvaltningens olika områden. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid en ny 
befolkningsprognos. Underlag och erfarenheter från det föregående året ska analyseras, 
förändringar uppdateras och konsekvenser belysas inför ny revidering. Revideringen bör ske i 
samband med ny prognos i maj 2022 då nya prognoser levereras samt utgöra underlag för 
kommunfullmäktiges plan för mål och budget 2023.Det finns många faktorer som påverkar behovet 
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av lokaler som kan ändras över kort och lång sikt. Exempel på faktorer som påverkar är inflyttning 
och utflyttning till och från kommunen, nettofödelsetalen och konjunkturutvecklingen. Det finns 
även oförutsedda faktorer som större migrationer på grund av ändrat säkerhetspolitiskt läge i 
världen eller pandemier som påverkar nettofödelsetalen med kort varsel. Dessa faktorer råder inte 
kommunen över, men behöver förhålla sig till vilket kräver en regelbunden översyn av lokalbehovet 
med en revidering av den senaste lokalförsörjningsplanen. Denna lokalförsörjningsplan omfattar 
endast grundskolor och utgår ifrån aktuella prognoser gällande befolkningens utveckling framtagna 
i maj 2022. 

Planens syfte 
Att bidra till att barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens 
utveckling i relation till grundskolornas kapacitet och överblick över tillfälliga bygglov, vilket kan ge 
upphov till förändrade behov. Planen ska även bidra till att barn- och utbildningsnämnden kan 
planera för effektivt lokalnyttjande och säkerställa rätt dimensionerade lokaler över tid avseende 
volym, storlek och utformning. Dessutom ska den utgöra underlag för beslut om verksamhetslokaler 
för grundskolan. 

Befolkningsprognosen 

Prognosen är utgångspunkt i barn- och utbildningsnämndens behovsplanering av verksamheter och 
lokaler. Kommunen beställer en befolkningsprognos varje år som levereras i mars – april månad 
inför budgetarbetet av en extern leverantör. Beräkningar bygger dels på historiska data, dels 
kommande bostadsbyggnationer i kommunen. Från tidigare års erfarenheter ser vi att 
byggnationstakten är lägre jämfört med de initiala planerna. Sedan den förra planen upprättades 
har detaljplanen för Resarö Mitt vunnit laga kraft. Den planerade byggnationen inom denna 
detaljplan är inkluderad i prognosen. Befolkning som är inkluderad i dataunderlaget är den som är 
skriven i kommunen per den sista december varje år. Den pågående pandemin i världen skapar en 
stor osäkerhet kring den framtida befolkningsutvecklingen. Det förändrade säkerhetspolitiska läget 
likaså. Såväl inrikes som utrikes flyttströmmar förändrades under pandemiåren 2020 - 2022. Till det 
kommer den största flyktingvågen sedan andra världskriget i samband med invasionen av Ukraina. 
Under 2022 kommer utrikes inflyttning driva en stor del av befolkningsförändringen i Sverige. Hur 
mycket den balanserar ut den minskade inflyttningen under 2021 på grund av pandemin är förtidigt 
att säga. Inrikesflyttströmmen som skedde under pandemins första år har fortsatt under 
2022.Medellivslängden har under lång tid stadigt ökat i Sverige för både kvinnor och män. Covid 19 
pandemin påverkade inte den utvecklingen.  Detta påverkar demografin i Sveriges kommuner. 
Ytterligare en faktor som framgent kommer påverka utvecklingen är den barnkull som föddes runt 
1990 och som nu når förvärvsaktiv och barnafödande ålder. De flyttar från städer med universitet 
och högskolor, och en andel kan tänkas flytta tillbaka till sin hemkommun. Detta kommer ha 
konsekvenser för utbildningsystemet och därmed den kommunala verksamheten. Osäkerheten i 
prognosen ökar i proportion med prognosperiodens längd. Generellt är osäkerheten som störst för 
de åldersgrupper som inte är födda när prognosen görs. I tabellen nedan redovisas 
befolkningsutvecklingen i Vaxholm stad för invånarna i skolåldern 6 - 15 år. 
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Riktlinjer gällande placeringar i Vaxholm stad 

I Vaxholms stads riktlinjer för skolplaceringar anges att huvudprincipen är att barnet ska placeras 
vid den skola där vårdnadshavare önskar att barnet ska gå.1 Undantag kan göras om den önskade 
skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet 
åsidosätts eller om den önskade placeringens skulle medföra betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter för kommunen (9 kap. 15 § skollagen 2010:800). Detta innebär att alla 
elever har rätt att bli mottagna vid en skola som ligger nära hemmet. Det kan finnas flera skolor i 
kommunen som anses vara belägna nära hemmet, vilket innebär att ingen elev kan garanteras plats 
eller förtur till den närmaste skolan. Kommunen behöver beakta avståndet till fler än en skola då en 
elev skall beredas plats i förskoleklass samt sätta detta i relation till andra elevers motsvarande 
avstånd till skolan. 

Vaxholm som ett skolområde 

Utvecklingen av skolplatser i Vaxholm påverkas till viss del av de olika byggloven som kommunens 
skolor nyttjar i form av paviljonger och tillfälliga lokaler men även av nya beslut om lokalers 
kapacitet. I mål och budget för 2020 - 2022 framgår att Vaxholm stad strävar efter att bygga bort de 
paviljonger som idag utgör en del av lokalförsörjningen. Under 2021 har barn- och 
utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen beslutat att Vaxö skola skall avveckla sina paviljonger 
och ersätta lokalytan med en ny byggnad på befintlig tomt.2 Under samma år beslutade barn- och 
utbildningsnämnden samt kommunstyrelsen att se över möjligheterna att avveckla en paviljong på 
Resarö skolas område och inrymma verksamheten i befintliga lokaler istället för att bygga en ny 
skolbyggnad i anslutning till skolan.3 

Utbildningsförvaltningen har initierat ett arbete med att se över skolornas kapacitet då flera stora 
förändringar i skolornas lokaler är på gång. Nuvarande rapport baserar sig på gällande kapacitet. 

Data i tabellerna nedan indelas i stadier då skolorna är uppdelade i årskurs F-6 och 7–9. I åldrarna 
6–16 år, som utgör vår grundskoleverksamhet, har kommunen en överkapacitet vad gäller 

 
1https://www.vaxholm.se/download/18.2ee7eb0171ac15bcfc35974/1588578666247/Riktlinjer%20for%20att%20soka%20forskoleklass.p
df 
2 KS 2021-10-13 §54 Vaxö skolas, ny byggnad för slöjdsalar och klassrum 
3 KS 2021-10-13 § 55 Resarö skola, ny matsalsbyggnad 
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utvecklingen i relation till antal barn som väljer att gå i en skola i Vaxholms stad som helhet. För att 
kunna identifiera var överkapacitet finns behöver man dela upp informationen i stadier. 
Kapacitetsminskningen för årskurs 7 - 9 år 2024 beror på avveckling av fastigheten Kores belägen 
vid Kronängsskolan med 117 platser. I fastigheten Kores finns fyra klassrum som bedöms rymma ca 
30 elever var. Inom åldersgruppen 13 - 15 år väljer ca 15% av elevunderlaget externa skolor utanför 
kommunen. Detta behöver vägas samman med en risk och konsekvensanalys vid den planerade 
avvecklingen av Kores för att säkerställa lokalbehovet även efter avvecklingen. 

 

 

Vaxholm har en överkapacitet av antal skolplatser för åk F-6 i kommunen som helhet. Överskottet 
av skolplatser varierar mellan kommunens olika upptagningsområden varför en närmare översyn av 
dessa behövs. 

Vaxholm uppdelat per ö 

Resarö skola upptagningsområde, årskurs F-6 
84% av eleverna skrivna på Resarö, i åldrarna 6-12 år, har valt att gå på Resarö skola, 6% har valt en 
extern skola utanför kommunen. Barn i skolåldern väljer i stor utsträckning Resarö skola vid 
skolvalet. 
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Område  Antal 6–12 
åringar boende 
på Resarö 

Elevkapacitet 
Resarö skola 

Elevantal Vt-22 
skrivna i Vaxholm 
Resarö  

% andel inskrivna 
elever i skolan 
boende på 
Resarö 

Resarö 482 483 406 84% 
 

Resarö skola är en skola med tre paralleller med kapacitet för 483 elever (inklusive tillfällig paviljong 
som rymmer 60 elever). Efterfrågan på skolplatser minskar gradvis under de närmsta tio åren men 
inte i någon signifikant utsträckning. Skolan har kapacitet att hantera den utveckling som prognosen 
visar oavsett om skolvalets utfall fortsatt ligger på 84 procent eller ej. Överkapaciteten för Resarö 
upptagningsområde kommer variera över tid. 

 
Tabellen visar data om 100% av elever inom upptagningsområdet väljer Resarö skola. 
 
Resarö skola, byggnad  
Skolbyggnaden i dess nuvarande utformning med tillhörande permanent paviljong (Kajen) och 
tillfällig paviljong (Skutan) samt mindre byggnad (Bojen) har kapacitet att ta emot eleverna i 
upptagningsområdet. Under 2022 tar utbildningsförvaltningen fram ett underlag för att möjliggöra 
avvecklingen av den tillfälliga paviljongen på skolans i samverkan med exploateringsenheten. 
Förslaget innebär att ytor som avvecklas återskapas genom effektivisering av befintliga byggnader. 
 
Vaxö, Bogesund, Kullön och öarna upptagningsområde skola F-6 
88% av eleverna skrivna i skolområdet Bogesund, Kullön och öarna i åldrarna 6–12 har valt att gå på 
en av de tre skolorna som finns i området 2022, 5% har valt en extern skola utanför kommunen. 
Barn i skolåldern väljer i stor utsträckning någon av de tre skolorna i området vid skolvalet. 

Område  Antal 6–12 
åringar boende i 
området 

Elevkapacitet i 
området 

Elevantal Vt-22 
skrivna i Vaxholm 
i området  

% andel inskrivna 
elever i skolan 
boende i 
området 

Vaxön, Kullön, 
Bogesund och 
öarna 

462 769 462 88% 
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Upptagningsområdet för Vaxön, Bogesund, Kullön samt öarna har två kommunala skolor och en 
fristående skola. Samtliga skolor ligger på Vaxön. De kommunala skolorna tar emot elever från 
kommunen men även från närliggande kommuner i mån av plats. Den fristående skolan har endast 
elever från kommunen inskrivna i verksamheten. Efterfrågan av skolplatser för Vaxön är relativt 
konstant över en tioårsperiod. Skolupptagningsområdet har en överkapacitet på ca 300 elevplatser 
för skolorna Vaxö skola, Montessoriskolan och Söderfjärdsskolan sammantaget för elever mellan 6 
– 12 år. Vaxholms stad behöver inte fler låg- och mellanstadieskolor på Vaxön.  

 
Tabellen visar data om 100% av elever inom upptagningsområdet väljer Resarö skola. 
 
Vaxö skola, årskurs F-6 
Rivningen av Norrbergskolan innebar att de slöjdsalar som Vaxö skola nyttjade upphörde. För att 
tillgodose behovet av slöjdsalar och tre klassrum beslutades att en ny byggnad skulle uppföras på  
skolans tomt Terra nova 6. Arbetet fortgår enligt plan. Syftet med nybyggnationen är att kunna 
utveckla en fullt tvåparallellig skola i helt egna lokaler. Skolan har inte behov av att expandera sin 
verksamhet endast konsolidera den i egna lokaler med ett effektivt nyttjande av resurser. 

Rindö upptagningsområde, årskurs F-6 
Rindö har en F-6 skola och det finns inga fristående aktörer på ön. Rindö skola utgör det alternativ 
som kommunens invånare har om de väljer en verksamhet i närheten av sitt boende.  
 

Område  Antal 6–12 
åringar boende i 
området 

Elevkapacitet i 
området 

Elevantal Vt-22 
skrivna i Vaxholm 
i området  

% andel inskrivna 
elever i skolan 
boende i 
området 

Rindö 104 105 88 85% 
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Befolkningsprognosen för Rindö de kommande åren är mycket oviss då prognosen historiskt visat 
sig inte överensstämma med utfallet. Andelen inflyttade barnfamiljer har inte varit så stor som 
prognostiserats samt att byggnationer har reviderats ned eller flyttats fram i tid. Detta beror 
framför allt på en kommande byggnation av lägenheter och småhus i Rindö hamn samt en fortsatt 
omvandling av fritidsstugor på ön. En viss försiktighet behöver här antas gällande 
befolkningsutvecklingen. 

Vaxholms stad högstadieplatser årskurs 7–9 
Vaxholm stad har idag en högstadieskola för att täcka kommunens behov av platser för elever 
mellan 13–15 år. Kronängsskolan är en kommunal skola med sju paralleller läsåret 2021/2022. 
Skolan har utökat sina lokaler med en tillbyggnad med fyra klassrum för att täcka det tillfälliga 
utökade behovet under de kommande två åren. Utöver elever skrivna i Vaxholm tar den emot 
elever från närliggande kommuner. 
 

Område  Antal 13-15 
åringar boende i 
området 

Elevkapacitet i 
området 

Elevantal Vt-22 
skrivna i Vaxholm 
i området  

% andel inskrivna 
elever i skolan 
boende i 
området 

Vaxholm 564 617 477 85% 
 

Kronängsskolans utökade lokaler färdigställdes 2019. Den utökade kapaciteten kan skalas ned för 
att ligga i linje med framtida behov då den utgör en separat byggnad. I kapacitetsbedömningar som 
redovisas nedan har vi antagit att denna tillfälliga lokal kan avvecklas 2024. Detta antagande 
baseras på att ca 15% av eleverna boende i Vaxholm väljer externa skolor utanför kommunen. Detta 
innebär att de fyra extra klassrummen inte kommer behövas efter 2024 så länge skolvalet inte 
förändras. 
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Data visar om 100% av elever i kommunen väljer Kronängsskolan. 
 

Framtida kapacitetsutveckling och slutsatser 

Då kapaciteten av skolplatser hör samman med både befolkningens utveckling och frågor som rör 
bygglov och deras livslängd behöver olika faktorer beaktas för att bedöma framtida 
kapacitetsutveckling. Särskilt att beakta är de tillfälliga tidsbegränsade byggloven. Vaxholm har idag 
tre tillfälliga paviljonger för att försörja lokalbehovet, samt ett våningsplan i angränsande byggnad. 
 
Befolkningsprognosen har skrivits ned de senaste åren då byggtakten har förändrats vilket påverkat 
behovet av skolplatser. Förvaltningen ser att utfall och prognostiserat behov inte alltid samstämmer 
utan att utfallet ligger lägre än behovet.  
 
En genomlysning av 2022 års placeringar i Vaxholm och angränsande kommuner av elever skrivna i 
Vaxholm visar på att kommunen har ett elevtapp som påverkar kapaciteten i kommunen. Under VT 
2022 har 167 elever valt en placering på en skola utanför kommunen. De skolor som eleverna väljer 
utgör dels specialskolor för specialintressen eller särskilda behov, dels kommunala och fristående 
skolor. För att adressera kommunens nettokostnadsavvikelse behöver förvaltningen arbeta med att 
fler elever väljer skolor inom kommunen. Ju fler elever skrivna i Vaxholm som väljer en skola i 
Vaxholm desto mer effektivt lokalutnyttjande. 
   
I kommunens skolor går även 113 elever från angränsande kommuner, detta hämtar hem en del av 
tappet. I angränsande kommuner pågår arbete med att etablera nya skolor för att säkerställa 
möjligheten att välja en skola nära hemmet. När dessa är uppförda kan Vaxholm räkna med en risk 
att de flesta elever från annan kommun väljer en skola nära hemmet. 
 

Källor 

Statisticon 2022 
Administrativdata från Edlevo  
Vaxholms stads riktlinjer för att söka förskoleplats 
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 56 Lokalförsörjningsplan förskolor 2022-2032 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Lokalförsörjningsplan förskola 2022 - 2032 godkänns som underlag för beslut i ärenden som rör 

verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden. 
• Lokalförsörjningsplan förskola 2021 - 2030 upphör att gälla. 

 
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
Information noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Lokalförsörjningsplanen utgör ett planeringsunderlag till kommunfullmäktiges plan med mål och budget 
samt underlag för beslut i ärenden om verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden.  

Befolkningsprognosen är utgångspunkt i barn- och utbildningsnämndens behovsplanering av lokaler. 
Uppgifter som ligger till grund för planen är främst en bedömning av behoven utifrån 
befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom barn- och utbildningsnämndens olika 
områden. Denna lokalförsörjningsplan omfattar endast förskolor och utgår ifrån aktuell prognos 
gällande befolkningens utveckling framtagna i april 2022. 

Vaxholm stad har i sin helhet en god platstillgång fram till år 2032. Vaxholm stad möter invånarnas 
behov av barnomsorg totalt sett i kommunen över en tioårsperiod. I samband med att en ny förskola 
färdigställs på Norrberget 2025 sker en kapacitetsökning som överstiger behovet under en längre period 
för att mot slutet av en tioårs perioden möta upp behovet. Detta behöver studeras löpande så att ett 
effektivt lokalutnyttjande kan uppnås. 

Genom att utnyttja kapacitet inom hela Vaxholm stad kan man säkerställa behovet hos invånarna inom 
regelverket. Effekten på platsgarantin kvarstår i att vårdnadshavare inte alltid kan få sitt förstahandsval 
av förskola.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Daga Bäfverfeldt (WP) yrkar att ärendet ska återremitteras med skriftlig motivering enligt bilaga 4 till 
protokollet. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.  
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde.  

Ordföranden konstaterar att endast yrkandet om bifall till förvaltningens beslutsförslag kvarstår och 
finner bifall till yrkandet.  

Reservationer 
Daga Bäfverfeldt (WP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Handlingar 
Lokalförsörjningsplan – Förskola 2022-2032 
Tjänsteutlåtande, 2022-05-04 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Rektorer i förskolan Vaxholm Stad, förskolechefer@vaxholm.se                       

Lars-Inge Littlewood Larsson, lars-inge.littlewoodlarsson@vaxholm.se              
André Wallin, andre.wallin@vaxholm.se                                                             
Marie Wiklund, kommunchef, marie.wiklund@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 

 

 

Lokalförsörjningsplan 2022-2032 - Förskola 

Förslag till beslut 
• Lokalförsörjningsplan förskola 2022 - 2032 godkänns som underlag för beslut i ärenden som rör 

verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden. 
• Lokalförsörjningsplan förskola 2021 - 2030 upphör att gälla. 

Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen beslut 

Information noteras till protokollet. 

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsplanen utgör ett planeringsunderlag till kommunfullmäktiges plan med mål och budget 
samt underlag för beslut i ärenden om verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden.  

Befolkningsprognosen är utgångspunkt i barn- och utbildningsnämndens behovsplanering av lokaler. 
Uppgifter som ligger till grund för planen är främst en bedömning av behoven utifrån 
befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom barn- och utbildningsnämndens olika 
områden. Denna lokalförsörjningsplan omfattar endast förskolor och utgår ifrån aktuell prognos 
gällande befolkningens utveckling framtagna i april 2022. 

Vaxholm stad har i sin helhet en god platstillgång fram till år 2032. Vaxholm stad möter invånarnas 
behov av barnomsorg totalt sett i kommunen över en tioårsperiod. I samband med att en ny förskola 
färdigställs på Norrberget 2025 sker en kapacitetsökning som överstiger behovet under en längre period 
för att mot slutet av en tioårs perioden möta upp behovet. Detta behöver studeras löpande så att ett 
effektivt lokalutnyttjande kan uppnås. 

Genom att utnyttja kapacitet inom hela Vaxholm stad kan man säkerställa behovet hos invånarna inom 
regelverket. Effekten på platsgarantin kvarstår i att vårdnadshavare inte alltid kan få sitt förstahandsval 
av förskola.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Förslagets beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Utbildningsförvaltningen 
Walewska L Jendi 
E-strateg / lokalstrateg 
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Jämställdhetsperspektivet 
Förslagets beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett jämnställdhetsperspektiv. 

Måluppfyllelse 
Lokalförsörjningsplanen för förskolorna bedöms leda till ökad effektivitet i nyttjandet av stadens lokaler 
samt ge en tydligare bild av behovet av förskoleplatser i relation till befolkningsutvecklingen. 

Uppföljning och utvärdering 
Planen utvärderas och uppdateras årligen när befolkningsprognosen publiceras 

Handlingar i ärendet 
Lokalförsörjningsplan – Förskola 2022-2032 

Kopia på beslutet till: 
Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa.  
 
Adressater ska anges enligt nedanstående mall: 

För kännedom: Rektorer i förskolan Vaxholm Stad, förskolechefer@vaxholm.se                       
Lars-Inge Littlewood Larsson, lars-inge.littlewoodlarsson@vaxholm.se              
André Wallin, andre.wallin@vaxholm.se                                                             
Marie Wiklund, kommunchef, marie.wiklund@vaxholm.se  
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Sammanfattning 

Lokalförsörjningsplanen utgör ett planeringsunderlag till kommunfullmäktiges plan för mål och 
budget samt underlag för beslut i ärenden om verksamhetslokaler för barn- och 
utbildningsnämnden.  

Befolkningsprognosen är utgångspunkt i barn- och utbildningsnämndens behovsplanering av 
lokaler. Uppgifter som ligger till grund för planen är främst en bedömning av behoven utifrån 
befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom barn- och utbildningsnämndens 
olika områden. Denna lokalförsörjningsplan omfattar endast förskolor och utgår ifrån aktuell 
prognos gällande befolkningens utveckling framtagna i april 2022. 

Vaxholms stad har som helhet en god platstillgång fram till år 2032. Vaxholm stad möter invånarnas 
behov av barnomsorg totalt sett i kommunen över en tioårsperiod. I samband med att en ny 
förskola färdigställs på Norrberget 2025 sker en kapacitetsökning som överstiger behovet under en 
längre period för att mot slutet av en tioårs perioden möta upp behovet. Detta behöver övervakas 
löpande så att ett effektivt lokalutnyttjande kan uppnås. 

Under 2022 har kommunen 6 - 10 barn i kö utan erbjudande om plats och ca 12 barn med 
erbjudanden om plats. Till januari 2023 önskar ytterligare 24 barn plats på förskola i Vaxholm stad. 
Genom att utnyttja kapacitet inom hela Vaxholm stad kan man säkerställa behovet hos invånarna 
inom regelverket. Effekten på platsgarantin kvarstår i att vårdnadshavare inte alltid kan få sitt 
förstahandsval av förskola. 
 

Bakgrund och syfte 

Riksdagen och regeringen styr grundskolan och förskolan genom att ange de nationella målen dels i 
lag, dels i läroplanen och övriga styrdokument. Inom de ramar och riktlinjer som riksdagen och 
regeringen beslutar ska kommunerna agera huvudman för den kommunala förskolan och skolan 
samt genomföra uppdrag åt statens vägnar. Ytterst är det kommunfullmäktige som är skolans 
huvudman och det är barn- och utbildningsnämndens uppdrag att fullfölja kommunens uppdrag 
enligt de nationella målen. Inom uppdraget ryms att organisera och administrera utbildning inom 
förskola och grundskola. För att bedriva de lagstadgade uppdraget krävs ändamålsenliga lokaler att 
bedriva verksamhet i. 

Lokalförsörjningsplanen förskolor 2022 
Lokalförsörjningsplanen utgör ett planeringsunderlag till kommunfullmäktiges plan för mål och 
budget samt underlag för beslut i ärenden om verksamhetslokaler för barn- och 
utbildningsnämnden. Uppgifter som ligger till grund för planen är främst en bedömning av behoven 
utifrån befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom barn- och 
utbildningsnämndens olika områden. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid ny 
befolkningsprognos. Underlag och erfarenheter från det föregående året ska analyseras, 
förändringar ska uppdateras och konsekvenser ska belysas inför ny revidering. Revidering bör ske i 
samband med ny prognos. Nästa revision sker i april 2023, då ny prognos levereras. 
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Det finns olika faktorer som påverkar behovet av lokaler och som kan ändras över kort och lång sikt. 
Exempel på faktorer som påverkar är inflyttning och utflyttning till och från kommunen, 
nettofödelsetalen och konjunkturutvecklingen. Dessa faktorer råder inte kommunen över, men 
behöver förhålla sig till, vilket kräver en regelbunden översyn av lokalförsörjningsplanen. Denna 
lokalförsörjningsplan omfattar endast förskolor och utgår ifrån aktuell prognos gällande 
befolkningens utveckling framtagna i april 2022.  

 
Planens syfte  
Att bidra till att barn- och utbildningsnämnden får en överblick över befolkningsprognosens 
utveckling i relation till förskolornas kapacitet och överblick över tillfälliga bygglov, vilket kan ge 
upphov till förändrade behov. Planen ska även bidra till att barn- och utbildningsnämnden kan 
planera för effektivt lokalnyttjande och säkerställa rätt dimensionerade lokaler över tid avseende 
volym, storlek och utformning. Dessutom ska den utgöra underlag för beslut om verksamhetslokaler 
för förskolan. 

Befolkningsprognos 

Prognosen är utgångspunkt i barn- och utbildningsnämndens behovsplanering av verksamheter och 
lokaler. Kommunen beställer en befolkningsprognos varje år som levereras i mars – april månad 
inför budgetarbetet av en extern leverantör. Beräkningar bygger dels på historiska data, dels 
kommande bostadsbyggnationer i kommunen. Från tidigare års erfarenheter noteras att 
byggnationstakten är lägre jämfört med de initiala planerna. Sedan den förra planen upprättades 
har detaljplanen för bostadsområdet Resarö Mitt vunnit laga kraft. Den planerade byggnationen 
inom denna detaljplan är inkluderad i prognosen. Befolkning som är inkluderad i dataunderlaget är 
den som är skriven i kommunen per den sista december varje år.  

Den pågående pandemin i världen skapar en stor osäkerhet kring den framtida 
befolkningsutvecklingen. Det förändrade säkerhetspolitiska läget likaså. Såväl inrikes som utrikes 
flyttströmmar förändrades under pandemiåren 2020 - 2022. Till det kommer den största 
flyktingvågen sedan andra världskriget i samband med invasionen av Ukraina. Under 2022 kommer 
utrikes inflyttning driva en stor del av befolkningsförändringen i Sverige. Hur mycket den balanserar 
ut den minskade inflyttningen under 2021 på grund av pandemin är förtidigt att säga. 
Inrikesflyttströmmen som skedde under pandemins första år har fortsatt under 2022. 
Medellivslängden har under lång tid stadigt ökat i Sverige för både kvinnor och män. Covid-19-
pandemin påverkade inte den utvecklingen.  Detta påverkar demografin i Sveriges kommuner.  

Ytterligare en faktor som framgent kommer påverka utvecklingen är den barnkull som föddes runt 
1990 och som nu når förvärvsaktiv och barnafödande ålder. De flyttar från städer med universitet 
och högskolor och en andel kan tänkas flytta tillbaka till sin hemkommun. Detta kommer ha 
konsekvenser för utbildningsystemet och därmed den kommunala verksamheten. Osäkerheten i 
prognosen ökar i proportion med prognosperiodens längd. Generellt är osäkerheten som störst för 
de åldersgrupper som inte är födda när prognosen görs.  

Utvecklingen av antalet barn i åldern 0-5 år beror främst på hur många barn som föds framöver. 
Eftersom denna åldersgrupp även är relativt mer flyttbenägen än de äldre barnen, vilka har börjat 

91



Rapport 
     

Änr BUN 2022/89.610  
5 av 10 

 

skolan, så har även in- och utflyttning en viss inverkan på utvecklingen. I tabellen nedan redovisas 
befolkningsutvecklingen för invånarna i förskoleålder under en tio års period. 

Befolkningsprognos 
2022    

Ålder 
2022  
utfall 

2032 
prognos Förändring 

0 84 111 32% 
1 91 117 29% 
2 100 125 26% 
3 99 131 32% 
4 129 137 6% 
5 123 142 16% 

Summa 626 764 22% 
 

Behovsprognos 

Behovsprognosen visar på hur många årsplaceringar vi förväntar oss i förskoleverksamheten utifrån 
befolkningsprognosen. Behovsprognosen skiljer sig jämfört med befolkningsprognosen med 
anledning av att alla barn i åldrarna 0-5 år inte går i förskolan fullt ut alltid. Det finns en variation att 
ta hänsyn till.  

För att få fram en justerad siffra utifrån när man väljer att börja på förskolan behövs antaganden 
utifrån faktiska placeringar. Under höstterminen är det fler barn placerade på förskolan än på 
våren. 1-åringarna börjar successivt det året de fyller 1 år varför behovsprognosen blir lägre än 
befolkningsprognosen. 

Behovsprognosen visar att behovet av antalet platser ökar med i snitt 10 platser per år med stora 
variationer mellan olika år. Tittar man på varje ö framkommer en mer varierad bild av hur 
utvecklingen ser ut vad gäller det prognostiserade behovet. 

Variation av platsbehov under året 

Behovet av förskoleplatser varierar mellan olika månader på året. Barnantalet ökar från januari till 
juni för att sedan sjunka till augusti och sedan arbeta sig upp igen till årsskiftet. Skiftningen belyser 
medborgarnas behov och konsumtionsmönster under den period då barn skall börja och sluta på 
förskolan. Mönstret följer skolårets slut och början, vilket utmanar verksamheterna både 
pedagogiskt och ekonomiskt då bemanning och lokaler behöver anpassas. Det är dock inte något 
som är specifikt för Vaxholms stad utan samma förutsättningar gäller för alla förskolor oavsett 
kommun och regi. 

Vaxholms stad som ett förskoleområde 

Barnomsorgen i Vaxholm stads stad bedrivs inom 10 förskolor, av dessa är fyra förskolor i egen regi 
och sex fristående förskolor samt ett vilande familjedaghem. Totalt finns 550 förskoleplatser 2022. 
Under innevarande år har en Flora förskola i fristående regi tillkommit i Vaxholms stad med plats för 
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15 barn. I tabellen redovisas hur beläggningen såg ut under 2021 mars månad. Då låg Vaxholm stad 
på maximalt utnyttjande av förskoleplatser i kommunen. 

  Enhet Kapacitet 2021 placering  Bygglov 
Rindö förskola 75 63 Permanent 
Blynäsvikens förskola 100 98 Tillfälligt 
Ytterby förskola Avvecklad ht 21 56 Tillfälligt 
Lekhagens förskola 55 58 Permanent 

Enskild regi 

Överby förskola 112 90 Permanent 
Äppelängen 29 29 Permanent 
Montessori förskola 30 27 Permanent 
Freja förskola 25 26 Permanent 
Söderkulla förskola 80 62 Permanent 
Skärgårdsholken 29 27 Permanent 

Kommunal 
regi 

Flora förskola ej i drift 2021   Permanent 
  Summa 535 536   

 

Ser man till Vaxholms stad som helhet är platstillgången god fram till år 2023 utifrån 
befolkningsprognosen. Vaxholms stad möter invånarnas behov av barnomsorg totalt sett i 
kommunen över en tioårsperiod. I samband med att en ny förskola färdigställs på Norrberget 2025 
sker en kapacitetsökning som överstiger behovet under en längre period för att mot slutet av tioårs 
perioden möta upp behovet. Det råder osäkerhet kring utvecklingen mot slutet av tioårsperioden 
då den avser ännu ej födda. 

 

Utveckling Resarö 
Vid en genomgång av de olika öarnas behovsutveckling kan man utläsa att Resarö kommer att ha 
ett mindre behov som överstiger utbudet av platser. En möjlig anledning till denna utveckling är att 
detaljplanen Resarö Mitt nu har vunnit laga kraft vilket prognostiseras till en nettoinflyttning under 
de kommande tio åren. Under 2021 avvecklades Ytterby förskola då behovet understeg kapaciteten 
på Resarö. Beläggningsgraden på Resarö förskolor var 65% sammantaget på alla förskolor på ön. 
Den egna regins möjlighet till en budget i balans har förbättrats med en besparing på 1,3 mkr vilket 
kommer realiseras under 2022.  I samband med beslutet om att stänga Ytterby förskola beslutades 
att barn boendes på Resarö och som så önskar ska erbjudas plats på förskola på Resarö även i 
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framtiden. 1 Under 2021 öppnades en tillfällig avdelning på Överby som återställs till ordinarie bruk 
under 2022 för att bemöta behovet av platser i enlighet med beslutet.2 Förvaltningen behöver 
fortsatt bevaka och ta hänsyn till tagna beslut gällande Resarö och platstillgången på förskolorna så 
att barn bereds plats på förskola på ön i enlighet med beslutet. 

 

 

Utbildningsförvaltningens arbete med ett effektivt lokalutnyttjande för att påverka 
nettokostnadsavvikelsen i en positiv riktning innebär att man ser till hela kapaciteten i Vaxholm 
stad. Behovet av platser på Resarö kan täckas av överkapaciteten på Kullön där 
befolkningsökningen för 0-5 år är fortsatt svag den kommande tioårsperioden. Beslut har dock 
fattats som inte möjliggör en placering på Kullön om inte vårdnadshavare önskar en sådan 
placering.3  

Prognosen för Resarö inkluderar nybyggnation på ön, men då detta befinner sig i ett tidigt skede 
råder osäkerhet kring utfallet för behovet. Utbildningsförvaltningen kommer fortsatt följa 
utvecklingen noggrant och reflektera det i kommande lokalförsörjningsplaner. 

 
1 BUN 2021/32 § 25 Lokalplanering Resarö förskoleområde 
2 BUN 2021/107 § 141 Tillfällig avdelning på Överby förskola 
3 BUN 2021/32 § 25 Lokalplanering Resarö förskoleområde 
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Utveckling Vaxön 
I prognoserna ser förvaltningen att kapacitetsutvecklingen på Vaxön kommer att överstiga behovet. 
En anledning till denna utveckling är att Vaxholm stad planerar för en ny förskola på Norrberget 
som en del av områdets utformning. Förskolan planeras stå klar 2025. Planeringen har flyttats fram 
sedan föregående års lokalförsörjningsplan. 

 

Utifrån den inriktning som utbildningsförvaltningen arbetar efter, har förvaltningen sett till hela 
kapacitetsbilden för Vaxholm.  Överkapaciteten på Vaxön kommer att behövas för att lösa framtida 
behov av platser från andra delar av kommunen. Placering av en ny förskola på Norrberget är den 
mest lämpade placeringen då Vaxön är en central del av kommunen och förskolan blir därmed 
tillgänglig för invånarna. 

Utveckling på Rindö 
Under de närmste tio åren ökar behovet i snitt med 4-5 platser på Rindö vilket är en minskning av 
behovet sedan den föregående prognosen.  På Rindö har utbildningsförvaltningen utökat antal 
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platser från 53 till 75 förskoleplatser under 2021. Prognosen visar att behovet ligger över utbudet av 
förskoleplatser med ca 3 platser. 

 

Ser man till hela kapacitetsbilden för Vaxholm och adderar den överkapacitet som finns på Vaxön 
kan Rindöbornas behov av förskoleplatser inom platsgarantin lösas. Det innebär att ett antal 
familjer inte kan få en plats på Rindö förskola men att plats kan erbjudas på Vaxön. 

En viss försiktighet behöver antas gällande befolkningsutvecklingen på Rindö då inte hela 
nybyggnationen är färdigställd än samt att prisutvecklingen på lägenheter påverkar vem som väljer 
att flytta. Utbildningsförvaltningen har sedan tidigare uppmärksammat att den förväntade ökningen 
av barn inte har uppfyllts i de områden som man kunnat flytta in till.  

Effektivt lokalutnyttjande i Vaxholms förskolor - slutsatser 

Sedan Blynäsvikens förskola startade har utbildningsförvaltningen skrivit ned kapaciteten från 106 
till 100. Förskolans lokaler kan inte hantera fler barn än 100 med den inriktning som förskolan har 
idag där en språkavdelning är en del av verksamheten. Skulle man i framtiden ändra inriktning på 
förskolan finns en möjlighet att utöka antalet plaster på förskolan med 12. Det utgör en möjlighet 
utifall en behovstopp skulle uppstå innan förskolan på Norrberget är färdigställd. 
 
Under 2022 har kommunen 6 - 10 barn i kö utan erbjudande om plats och ca 12 barn med 
erbjudanden om plats. Till januari önskar ytterligare 24 barn plats på förskola i Vaxholm stad. 
Genom att utnyttja kapacitet inom hela Vaxholm kan Vaxholms stad säkerställa behovet hos 
invånarna inom regelverket. 
 
Plats i förskola erbjuds i första hand till barn som är folkbokförda i Vaxholm. När vårdnadshavare 
har anmält önskemål om förskola ska plats erbjudas inom fyra månader. Vid möjlighet infrias 
platsgarantin med kortare varsel. Platsgaranti innebär erbjudande av plats i någon av Vaxholms 
stads förskolor. Vid fall där vårdnadshavare inte kan erbjudas anmält önskemål, erbjuds plats vid en 
förskola så nära barnets eget hem som möjligt. Vaxholms stad tar skälig hänsyn till 
vårdnadshavarens önskemål.  
 

96



Rapport 
     

Änr BUN 2022/89.610  
10 av 10 

 

Skollagen anger att kommunen har en skyldighet att erbjuda en förskoleplats så nära barnets hem 
som möjligt.4 Skolinspektionen har slagit fast att kommunen kan i viss mån erbjuda plats på längre 
avstånd från hemmet. Sådant platserbjudande bör dock inte få till följd att familjen tvingas avsätta 
lång restid varje dag för att transportera barn mellan hem och förskola. Skolinspektionen anser att 2 
mil ligger inom ramen för kommunens möjlighet att i viss utsträckning erbjuda plats på längre 
avstånd från hemmet.5 
 
Förvaltningen ser att Vaxholm stad har behov av en ny förskola på Vaxön. Den planerade förskolan 
om 110 platser på Norrberget kommer dock att skapa en överkapacitet vid färdigställandet 2025 i 
Vaxholm stad. Överkapaciteten beror dels på en minskad befolkningsprognos dels på att Vaxholm 
stad har utökats med ytterligare en fristående förskola. Detta behöver övervakas närmare då en 
överkapacitet inte utgör ett effektivt lokalutnyttjande. 
 
Prognos i relation till inskrivningar september 2022 

 

För att adressera mindre underkapacitet har förvaltningen noterat att det finns mobila lösningar på 
marknaden för förskolor. Enköping är en kommun som har 6 mobila förskoleavdelningar sedan 
2019. Detta medger flexibilitet i planeringen utan nya lokaler med bibehållen kvalitet. 
 

Källor 

Riktlinjer Rätt till plats i förskola & pedagogisk omsorg i Vaxholms stad 
Befolkningsprognos 2022 – Statisticon 
Kapacitetsutredning Turako 

 
4 2a kap 8 § skollagen 
5 Skolinspektionen 2012-11-08, dnr 41-2012:3464 

Enhet Kapacitet Regi
2021 
placering 

2022 
placering 

Beläggning 
2022

Prognos 
2022

Rindö förskola 75 Egen 58 57 76%
Summa Rindö 75 58 57 76% 73
Blynäsvikens förskola 100 Egen 94 70 70%
Lekhagens förskola 55 Egen 56 56 102%
Montessori förskola 30 Fristående 28 25 83%
Flora förskola 15 Fristående ej i drift 2021 9 60%
Freja förskola 25 Fristående 25 25 100%
Summa Vaxön 225 203 185 82% 229
Äppelängen 29 Fristående 28 28 97%
Skärgårdsholken 29 Fristående 25 22 76%
Överby förskola 112 Egen 116 114 102%
Summa Resarö 170 169 164 96% 189
Söderkulla förskola 80 Fristående 63 63 79%
Summa Kullön 80 63 63 79% 50
Summa 550 493 470 85% 541
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 58 Behovsutredning lokaler Resarö skola 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Lokalprogram för Resarö skola godkänns 

 
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  

• Lokalprogram för Resarö skola överlämnas till exploateringsenheten som inriktning för 
uppstartsbeslut KS 2021 § 174. 

Ärendebeskrivning 
Barn och utbildningsnämnden uppdrog åt utbildningsförvaltningen att, utifrån Resarö skolas och 
måltidsenhetens behov, föreslå vad som kan inrymmas inom befintliga byggnader. BUN 2020/228 § 126. 

Utbildningsförvaltningen har i samråd med skolan och måltidsenheten tagit fram ett underlag för 
verksamheternas behov och dess förutsättningar för att inrymmas inom befintliga byggnader. 

Med bibehållen vision för skolan behöver dels skolans organisation anpassas dels behöver befintliga 
lokaler anpassas vid en avveckling av Skutans lokaler (Ytterby 4:174). Avvecklingen innebär en minskning 
med tre klassrum för förskoleklass samt fritidshem.  

Underlaget Lokalprogram för Resarö skola har tagits fram i samråd med exploateringsenheten, Resarö 
skola och utbildningsförvaltningen samt upphandlad arkitekt. Arbetsgruppen har presenterat 
behovsbilden för upphandlad arkitekt som återkommit med förslag som inrymmer skolans behov inom 
befintliga byggnader vid avvecklingen av gula paviljongen Skutan. Vidare visar förslaget att det är möjligt 
att lösa ut skolans tidigare behov av ytor till elevhälsan och undervisning.  

Slutligen visar utredning på att en renovering av matsalen med en ökning av golvyta går att genomföra 
vilket adresserar måltidsenhetens behov. 

Yrkanden 
Fredrik Östman (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.  

Handlingar 
Behovsutredning lokaler Resarö skola 2022 
Lokalprogam för Resarö skola  
Måltidspolicy Vaxholm stad 
FAMM – five aspect meal model 

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

André Wallin, andre.wallin@vaxholm.se                                                     
Walewska Jendi, walewska.l.jendi@vaxholm.se  

För kännedom: Anders Roxström, anders.roxstrom@vaxholm.se                                                 
Lars-Inge Littlewood Larsson, lars-inge.littlewoodlarsson@vaxholm.se                                         
Christina Persson, christina.persson@vaxholm.se 
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Behovsutredning lokaler Resarö skola 2022 

Förslag till beslut 
• Lokalprogram för Resarö skola godkänns 
• Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  
• Lokalprogram för Resarö skola överlämnas till exploateringsenheten som inriktning för 

uppstartsbeslut KS 2021 § 174. 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden uppdrog åt utbildningsförvaltningen att, utifrån Resarö skolas och 
måltidsenhetens behov, föreslå vad som kan inrymmas inom befintliga byggnader. BUN 2020/228 § 126. 

Utbildningsförvaltningen har i samråd med skolan och måltidsenheten tagit fram ett underlag för 
verksamheternas behov och dess förutsättningar för att inrymmas inom befintliga byggnader. 

Med bibehållen vision för skolan behöver dels skolans organisation anpassas dels behöver befintliga 
lokaler anpassas vid en avveckling av Skutans lokaler (Ytterby 4:174). Avvecklingen innebär en minskning 
med tre klassrum för förskoleklass samt fritidshem.  

Underlaget Lokalprogram för Resarö skola har tagits fram i samråd med exploateringsenheten, Resarö 
skola och utbildningsförvaltningen samt upphandlad arkitekt. Arbetsgruppen har presenterat 
behovsbilden för upphandlad arkitekt som återkommit med förslag som inrymmer skolans behov inom 
befintliga byggnader vid avvecklingen av gula paviljongen Skutan. Vidare visar förslaget att det är möjligt 
att lösa ut skolans tidigare behov av ytor till elevhälsan och undervisning.  

Slutligen visar utredning på att en renovering av matsalen med en ökning av golvyta går att genomföra 
vilket adresserar måltidsenhetens behov. 

Bakgrund 
Barn och utbildningsnämnden uppdrog åt utbildningsförvaltningen att utifrån skolans och 
måltidsenhetens behov, föreslå vad som kan inrymmas inom befintliga byggnader. BUN 2020/228 § 126 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har i samråd med skolan och måltidsenheten tagit fram ett underlag för verksamheternas 
behov och dess förutsättningar för att inrymmas inom befintliga byggnader. 

Utbildningsförvaltningen 
Walewska L Jendi 
Lokal och E-strateg 
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Prognosen för elevunderlaget för skolan enligt lokalförsörjningsplanen visar att skolan har kapacitet att 
ta emot de elever som söker till skolan utifrån skolvalets riktlinjer. Skolans lokaler omfattar 4961 kvm 
BTA varav 293 kvm utgör en byggnad med tillfälligt bygglov. Denna lokal (”Skutan” Ytterby 4:174) 
behöver avvecklas då lovet har upphört och nytt lov inte kan beviljas.  

Skolan behöver ersätta de tre klassrummen som ligger i Skutan inom ramen för befintliga byggnader. 
Vidare har skolan även behov av fritidshemslokaler för dessa klasser som även de ryms idag i Skutans 
lokaler. Skolan planerar då att inrymma denna verksamhet i huvudbyggnadens sektion för musik, slöjd 
och skolsköterska. Skolans har då ett behov av sal för musikundervisning, slöjd och skolsköterska vilket 
löses ut genom en ombyggnation av Bojen (Ytterby 4:686) där tre klassrum, två slöjdsalar och en 
musiksal skapas, samt att sektion för slöjd i huvudbyggnaden omvandlas till ytor för hela elevhälsan. 

Skolan och måltidsenheten behöver kunna schemalägga alla klasser i matsalen under lunchperioden (11-
13) utan att ljudnivå och trivsel försämras. För att göra det ser man ett behov av att utöka golvytan, 
isolering för ljud och borttagning av inre vikvägg i nuvarande matsal. 

Framtaget underlag bedöms utgöra tillräcklig grund för exploateringsenheten att befästa och fullfölja 
uppstartsbeslutet för Resarö skola och återkomma till kommunstyrelsen med ett inriktningsbeslut. 

Bedömning 
Förvaltningen i samråd med skola och måltidsenhet bedömer att det finns utrymme att lösa skolans 
behov inom befintliga byggnader. 

Förvaltningen föreslår att exploateringsenheten får med utgångspunkt från framtagen rapport i uppdrag 
att fortsätta arbetet för att tillgodose behovet. 

Barnets bästa enligt barnkonventionen  

Av särskild vikt är Barnets rätt till utbildning (Artikel 28 och 29) och Barnets rätt till lek, fritid och vila 
(Artikel 31). Ytterligare utredningar behöver göras för att belysa hur frågan påverkar barnets bästa. 

Måluppfyllelse 
En ombyggnation medför en ökad hyreskostnad som kan påverka utbildningens kvalité då en större 
andel av grundbeloppet kommer gå till hyreskostnader på bekostnad av övriga undervisningskostnader. 
Livsmiljön för eleverna kommer påverkas positivt då skolan och måltidenheten kan planera för en mer 
effektiv skoldag. Omdisponeringen av skolans lokaler kommer ge en effektivisering av utnyttjandet av 
befintliga byggnaders kvadratmeter. 

Handlingar i ärendet 
Behovsutredning lokaler Resarö skola 2022 
Lokalprogam för Resarö skola  
Måltidspolicy Vaxholm stad 
FAMM – five aspect meal model 
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Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Richard Hallman, richard.hallman@vaxholm.se                                                

André Wallin, andre.wallin@vaxholm.se                                                     
Walewska Jendi, walewska.l.jendi@vaxholm.se  

För kännedom: Anders Roxström, anders.roxstrom@vaxholm.se                                                 
Lars-Inge Littlewood Larsson, lars-inge.littlewoodlarsson@vaxholm.se                                         
Christina Persson, christina.persson@vaxholm.se 
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Abstract 

 

Preparing, planning and serving meals require several important steps before
you can enjoy a meal. The meal takes place in a room (

 

room

 

), where the
consumer meets waiters and other consumers (

 

meeting

 

), and where dishes
and drinks (

 

products

 

) are served. Backstage there are several rules, laws and
economic and management resources (

 

management control system

 

) that are
needed to make the meal possible and make the experience an entirety as a
meal (

 

entirety – expressing an atmosphere

 

). These five factors are the major
ones for developing meal service in restaurants, and together form the Five
Aspects Meal Model (FAMM). Several studies have shown that the context
of a meal is important for the acceptance and consumption of a meal.
Accordingly, the context has to include the food product itself, the consumer
and the environment. These three factors need to be considered in an inte-
grated manner, because they affect each other. A qualitative study of restau-
rant consumers found that there are at least eight main categories of
importance for the experience of the meal: restaurant atmosphere, core items
of consumption, restaurant scene, personal service encounter, staff quality,
visitors, restaurant decision process and individual circumstances. These
categories can easily be related to the ‘Five Aspects Meal Model’. The essence
of each factor is dependent upon different forms of knowledge, such as
science, practical-productive, aesthetical and ethical.

 

Introduction

 

The concept of the restaurant in its modern form
is closely related to the French Revolution, a rev-
olution that reduced the power of aristocratic
households. Many skilled cooks had been
employed in such households, but were left with-
out employment after the revolution. These
cooks, some of whom were skilled artisans, estab-
lished other places to work and served meals for
the new class, the bourgeoisie, who could pay for
them. At these places one could restore or rest
one’s body from hunger or fatigue, which is why

such establishments came to be known as restau-
rants (Finkelstein 1989a).

However, too much emphasis has been put on
the connection between the French Revolution
and the modern restaurant concept. Already in
the early 1780s, there were taverns in England
which served meals for travelling upper classes;
for instance, in 1786, the London Tavern opened.
This was a public house used mainly by members
of parliament who lived in London during parlia-
mentary sessions, away from their country homes
(Mennell 1985). Politicians, writers and traders
needed places for meals, meetings and discussion.
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From these early days, as well as today, restau-
rants have been a meeting place in people’s social
life. The fast growth of the restaurant industry
was certainly an effect of economic growth and
the emerging new social classes, but also of the
growing numbers of skilled cooks working for a
broader public. These cooks also became good
entrepreneurs, who started new restaurants. One
such cook was Antonin Carême (1784–1833),
who created the concept of 

 

grande cuisine

 

 – spe-
cially designed dishes in which food was turned
into architectural feats for the entertainment of
the guests. Food sculptures and the décor of the
dining room were some of the ingredients of

 

grande cuisine

 

 (Fisher 1954). From the very out-
set, restaurants were the scene of complex social
interactions and cultural influences. Food was
always there, but also ideas and tastes. The res-
taurant became a forum for expression of individ-
ual desires and moods. Finkelstein (1989b) said
that the early diners were not interested in fine
foods, but in imitating a style and form of life
associated with the declining aristocracy. They
wanted to present themselves as the new social
élite. Dining at restaurants had become a status
symbol, a way to flaunt oneself and display a new
and fashionable lifestyle. Such situations proba-
bly bear a strong resemblance to modern restau-
rants. People are looking for experiences that go
beyond the food itself, and they use the restaurant
as an arena where they can relax, enjoy and
socialize. This requires a new, more broad-based
approach in the development of meals in restau-
rants. Restaurateurs need to be aware that a res-
taurant visit is a social and cultural act in a
context that reflect their dream and lifestyle and
where people look for the fulfilment of certain
desires and mood expectations.

Furthermore, in our modern society, food and
meals, as well as the manner in which they are
consumed, have become symbols of social differ-
entiation, a way to express oneself and one’s indi-
vidual preference, rather than merely a way of
providing for the needs of the body. This has been
strongly expressed by Finkelstein (1989b) as well
as by Warde & Martens (2000), who draw a
distinction between eating for pleasure and eating
from necessity.

How the entirety of a meal is perceived is also
dependent on earlier experiences. We consume a

meal with all our senses – sight, hearing, smell,
taste and touch. Our sight gives us information
about colour and appearance, and is of great
importance for our perception of the taste, smell
and texture of the meal, but the surroundings of
the meal also affect our perception: the table and
other furniture and equipment in the room where
we have our meal. The cognitive picture of the
meal in our brain creates certain expectations,
according to our earlier memories, knowledge,
experiences and contexts. Our earlier experiences
will influence the way we experience the meal.
This sensory process has been called a filter
between the external (objective) and internal
(subjective) world (Martens 1999) and has to be
kept in mind when producing meals of any kind.

The restaurant industry is growing at a fast
pace, as people choose to eat out more frequently.
In Sweden, for example, restaurant sales in-
creased by 65%, from SEK28 billion to 46 billion,
over the period of 1994–2004. During the same
time, the number of employees increased by 62%
and restaurant customers spent 5% more of their
total food expenditure on eating out at restau-
rants (Sweden Statistics 2004). The same trend
can be seen in other Western countries. There are
several reasons behind the growing interest in
eating out at restaurants. First of all, people have
more money to spend, but another reason is that
family situations have changed. It is now more
common for both parents to work outside home,
which leaves less time for cooking. The ability to
cook also has declined (Caraher 

 

et al

 

. 1999).
Offering commercial meals requires profes-

sionalism in preparing, planning and producing
these meals. Knowledge of the diners/customers
and their expectations, desires and reasons for
eating out are other crucial factors. Since 1993,
the Department of Restaurant and Culinary
Arts at Örebro University have been working
with the Five Aspects Meal Model (FAMM, see
Fig. 1) to plan, prepare and produce meals in
our Bachelor’s degree programme for cooks,
chefs and waiters, and the model has been
described by Gustafsson (2004). The methods
used to produce different meals are based on dif-
ferent types of knowledge: scientific, practical-
productive, aesthetic and ethical, i.e. these
correspond to the forms of knowledge that the
philosopher Aristotle considered to be of equal
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importance in real life (Aristoteles 1988). We
need scientific knowledge to understand why we
should do things in a particular way. We need
practical knowledge to be able to do it; ethical
knowledge to determine which foods are suit-
able, and choose methods of preparation that
are consistent with a sustainable society and
with individual needs, e.g. religion, culture, eco-
nomic resources and individual diets. Finally,
aesthetic knowledge will help us in the creative
process when producing meals.

The aim of this paper is to describe the model
and how it can be used in planning service deliv-
ery to enhance customers’ satisfaction.

 

A description of the model

 

The idea for the model came from the Michelin
Guide’s evaluation of hotels and restaurants, and
was implemented from the start in the education
programmes, by lecturers at the Department of
Restaurant and Culinary Arts.

The starting point to describe the model is a
restaurant visit. It starts with entering the restau-
rant, and this is the first aspect to be described.
The second aspect is the meeting, which refers to
not only the meeting between waiters and cus-
tomers, but also interactions between customers
as well as interactions between service personnel.
The third aspect is the product, which here refers
to food and beverages and their preparation. The
fourth aspect is the management control system,
which refers to the economic aspects, laws and
logistics when providing the whole meal. These
four aspects will result in an atmosphere with the
meal encompassing the fifth aspect. During the
description of each aspect, a definition is
included, followed by a scientific discussion of the
aspect. At the end, suggested questions are given
for managers and chefs to consider in relation to
each aspect of the model.

 

The room

 

Meals are always consumed in a room. Besides
restaurants, as this paper focuses on, meals can
be consumed in a hospital or school, at a hotel,
at home or in the open air. The geographical
boundaries expand as the interest in finding new
meeting places increases (Sherry 1998). The per-
son serving the meal in a commercial situation
should know about the eating situation and try
to fulfil guests’ needs in the best way. Working
professionally with the 

 

Room

 

 context requires
knowledge about style history, architectural style,
textiles, design and art, as this should be the basis
on which the room is decorated. This ‘built
environment’ is called ‘servicescapes’ by Bitner
(1992). It refers to the environment in which ser-
vices are provided and where customers interact.
Even in the early 19th century, Carême pointed
out the importance of décor and a total designed
environment that suited the restaurant’s concept
(Finkelstein 1989c). The lighting, sounds, colours
and design of textiles can have a great impact on
a meal situation, and this may have been one of
the key factors behind the differing experiences of
the same meal consumed in hospitals, at schools,
in the Army and in restaurants (Meiselman 

 

et al

 

.
1987; Edwards 

 

et al

 

. 2003). Changing the context
also can influence our preference for wine (Hers-
leth 

 

et al

 

. 2003), while changing the theme of a
restaurant can affect the acceptability of food
(Bell 

 

et al

 

. 1994). In a study by King 

 

et al

 

. (2004),
the meal situation, social interaction and physical
environment on food acceptability was shown to
have positive effects on changes of contextual
factors on the acceptability of some dishes but not
all. They concluded, however, that more research
is needed in this field. Bowen & Morris (1995)
found that the meal needed to be in accordance
with the overall style of the restaurant. Finkelstein
(1989c) pointed out that furniture should be in
accordance with the rest of the style of the restau-
rant, and several studies have pointed to the
importance of restaurant interiors for the experi-
ence of the meal (Nissen Johansen & Blom 2003;
Andersson & Mossberg 2004). Even consumers
of ready-made meals are affected by the room or
situation in which the meal is consumed. In a
study of ready-meal consumers, Ahlgren 

 

et al

 

.
(2004a) have shown that eating situations also

 

Figure 1

 

The Five Aspects Meal Model (FAMM) from 
a producer’s perspective.

 The Management Control System 

The Atmosphere 

Room Meeting Product 
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improve the attraction of the products, as some
disparaging beliefs are situation-dependent. Our
senses and any earlier experiences that we may
have had while consuming food in similar envi-
ronments can affect our appreciation of the same
meal in different contexts.

We will mention here a few questions that a
chef/manager needs to consider before planning a
meal. What type of concept does the restaurant
have? What type of meal are we going to serve?
What type of guests/diners do we have and what
do they want? What season is it? What does the
dining room look like and can anything be done
about it to fit the season or the concept of the
restaurant? How should the tables be laid? What
type of textiles could be used? What utensils
should be used? What about the lights and the
sounds? All these questions have to be answered
before the meal is planned and prepared to
achieve a feel of the concept, the season and that
which seems to satisfy the guests (Johansson
2004). Otherwise, the result could be the situa-
tion described by Bitner (1992): ‘Managers con-
tinually plan, build and change an organization’s
physical surroundings in an attempt to control its
influence on patrons, without really knowing the
impact of a specific design or atmosphere change
on its users’.

 

The meeting

 

The meeting aspect encompasses not only the
meeting between customers and service staff, but
also the meeting between one customer and
another, and one member of staff and another.
Here, service or service quality is seen as a ‘meet-
ing’ in the sense of the way guests are treated.

To understand the importance of the meeting
aspects and how to manage them, we need some
knowledge of social psychology, the theory of
emotions, forms of social interactions and rules
of etiquette, which makes higher education very
important for this group of staff. Service staff are
often the main contact between the restaurant
and the customer, so their performance will have
an impact on the guest’s enjoyment. The situation
between the waiter and the diners can be difficult,
as it is unequal. The waiters have more authority
and power, as they have more knowledge of the
menus and beverages served than the guest, and

if they have an arrogant and insouciant style, the
dining event can be totally ruined. The waiters
also need to be aware that when customers eat
out for pleasure, they can act as anyone they
would like to be. In a restaurant, customers may
thus pretend to be rich, successful, fashionable,
sophisticated and urbane (Kivela 1994a). Waiters
must be prepared for and able to handle such
situations. The waiter may also encounter cus-
tomers who are more unsure and not so experi-
enced restaurant visitors with less money. If the
waiter realizes this and is more observant and
helpful, rather than insouciant or arrogant, this
will help the restaurant achieve a good reputation
(Finkelstein 1989d).

Several authors have pointed to the importance
of meeting aspects, but use the concept of service
with a focus on restaurants (Lewis & Chambers
1989; Warde & Martens 2000; Zeithaml & Bit-
ner 2000; Andersson & Mossberg 2004). In a
study by Mattila (2001), personal service was
found to be as important as the delivery of
service.

Andersson & Mossberg (2004) identified five
factors influencing the experience of a meal: cui-
sine, restaurant interior, service, company and
other guests. The authors regard these five factors
as ‘satisfiers’ during a meal experience in restau-
rants. The basis of their method was customers’
willingness to pay for different aspects of the din-
ing experience. They found that customers were
willing to pay more for an ideal service than the
one that they actually received. Hansen 

 

et al

 

.
(2005) also have shown that service is an essential
part of the experience of eating at a restaurant for
experienced 

 

à la carte

 

 customers. Hansen 

 

et al

 

.
(2004a) also found that an example of bad service
was a long wait to pay the bill, which can be so
serious that customers choose never to come
back. According to Pratten (2003), the training of
waiters is generally minimal, and little research
has been carried out, even though the perfor-
mance of the waiters is crucial to the profitability
of a restaurant.

What questions, then, should a restaurant man-
ager ask her/himself to fulfil the guests’ needs?
What staff do I have? What competences do they
have? Do they need more training? Who is doing
what and when? Especially important is a written
schedule when serving a formal meal. According

119



 

The Five Aspects Meal Model

 

I.-B. Gustafsson et al.

 

© 2006, The Authors
Journal compilation © 2006, Blackwell Publishing 

 

Journal of Foodservice, 

 

17

 

, pp. 84–93

 

88

 

to Kivela (1994b) and Johansson (2004), all these
questions need to be addressed and solved to
achieve a successful meal experience in respect of
the meeting (service) aspect, which requires both
practical-productive and ethical and aesthetic
knowledge.

 

The product

 

The product aspect consists of the food and bev-
erages served and their combination. By dint of
their craftsmanship, chefs transform the food-
stuffs into appetizing dishes. Their theoretical
knowledge of the art of cooking, as well as food
chemistry, then helps to make their effort more
target-oriented, as shown by McGee (2004) in his
book 

 

On Food and Cooking

 

, where he attempts
to combine science with craft. Theoretical knowl-
edge acquired from science supports this process,
for instance, in the making of a soufflé. If the
chefs know something about the physics and
chemistry of its various stages, and are able to
reflect on this, their chances of producing a better
end product are greatly improved. The waiters
use their theoretical and practical knowledge of
food and drink to offer advice and suggestions on
which wine to choose for a particular dish. This
requires a great deal of knowledge about wine
and other beverages: growing and production
methods, origin, grape varieties and sensory
characteristics. The obvious purpose of this is to
satisfy the guest’s expectations of a good
combination of food and beverages. This process
is guided by what the ‘craftsman/waiter’ has inter-
preted as the ‘guest’s identity’ regarding that per-
son’s own tastes. However, good combinations
are sparsely scientifically studied. The study by
Nygren (2004) is an exception. He studied the
interactions between the food and wine and their
effects on perceived sensory attributes (Nygren
2004). His results are valuable for the under-
standing of why food and wine in combinations
sometimes fit together and sometimes do not, and
that you mostly find a decrease in the intensity of
a wine’s attribute when you combine it with food.

Research has pointed to the importance of the
product itself. The visual effect of the core prod-
uct was a factor that many respondents, in studies
by Hansen 

 

et al

 

. (2004b, 2005), saw as important
for their meal experience, a conclusion in accor-

dance with findings in another study, by Warde
& Martens (2000). In some situations, the
appearance of the dish was ‘the moment of truth’,
which decided whether or not the restaurant had
succeeded.

However, visual effect was not sufficient in
itself. If the taste of the food did not meet the
customer’s expectations, as created by the stan-
dard and style of the restaurant, appearance
would not be sufficient in itself, as confirmed by
Fine (1992). Even consumers of ready-made
meals have been shown to have expectations of
good tastes and other sensory characteristics of
their meal (Ahlgren 

 

et al

 

. 2004b).
In one study, the composition of the menu and

the recommendations made by waiters played a
role in how the meal as a whole was experienced
by the customer (Meiselman 2000). If the recom-
mendation did not meet or exceed the guest’s
expectations, there was a risk of dissatisfaction.
The staff needed to have certain knowledge of
how different courses interact while also respect-
ing the guest’s choice, if they had been advised a
different course combination. In all these recom-
mendations, it must be remembered that the opin-
ion of the guest was not necessarily equal to the
waiter’s. Another little studied dimension is the
effect of using semiotic menu description. In a
study by Wansink 

 

et al

 

. (2005), the sensory per-
ceptions of different dishes were shown to be
positively affected by a suggestive description of
the dishes in a menu.

According to Kivela (1994a,c) and Johansson
(2004), the following questions have to be
answered by the chef before planning: What
menu is suitable for this meal considering the
theme or idea of the restaurant? What type of
guests do I expect: age, female or male, work,
background, religion, with an allergy and so on?
What season is it? What type of menu [breakfast,
lunch or dinner (special occasion)? Does the meal
represent value for money, considering the costs
for the restaurant and price for the guest? What
type of kitchen equipment and staff do I have and
what knowledge do they have? Furthermore, the
menu has to be planned and taken into account:
variations and balance in foodstuffs, taste, fla-
vours, nutrition, cooking methods, temperature,
consistency, colour, form and suitable beverages
(Dornenburg & Page 1996).
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If one link in the production and serving chain
is broken, this can have a negative impact on the
level of enjoyment. In other words, the whole

 

Product

 

 process requires both craftsmanship, sci-
ence and aesthetical/ethical knowledge in order to
produce good meals and result in the optimum
experience for the guest/diner, which is also the
conclusion drawn by Warde & Martens (2000).

 

The management control system

 

The management control system comprises sev-
eral different systems of an administrative
nature, such as economic and legal aspects, and
leadership. There are rules for the treatment of
food, handling of wine and spirits, staff behav-
iour and administration, as well as economic
rules for the management of a company (Berg-
man 2003; Yukl 2005). Logistics in a kitchen,
dining room or hotel are other considerations
(Kivela 1994a). Of course, there are great differ-
ences in the management control system for dif-
ferent eating and preparation locations: canteens,
restaurant kitchens and dining rooms and hotels.
In a canteen, people walk up to the counter to
get their food, which they choose from the daily
menu, and a large number of meals have to be
served in a short time period, sometimes several
times a day. Hence, logistics must be planned for
peak periods during the day. An à la Carte meal
needs a more sophisticated logistical system.
Here, information about what guests want
should be delivered by the waiter to the chef.
That puts the chef(s) under pressure to, say,
deliver several different dishes to the same table
at the same time, so that everyone around the
table can enjoy them at the same. In formal
meals, dishes and the whole meal are prepared
on a minute-by-minute schedule to produce the
best meal experience (Kivela 1994a).

Handling this in a commercial context requires
knowledge in areas such as business administra-
tion, marketing, labour law, work organization,
work environments, statistics, management and
leadership, besides the practical-productive know-
ledge required for the work in the kitchen and
dining room. It would be useful if the managers
of different areas in companies had an academic
education so that scientific knowledge can be com-
bined with practical and productive knowledge.

Such leaders are able to see the entirety of the
meals that they offer their guests and also see the
guests’ expectations.

How important is this aspect for the guest? The
management control system operates backstage,
and thus may not be observed by guests. How-
ever, the delay in receiving the bill can be a cause
of irritation, which the customers were very
aware of and disappointed about. This is a sign
that the management control part did not work.
The service in the dining room failed. The man-
agement control system is a superior system that
governs all the other aspects, such as room–
product and meeting. Guests may not see the
failure as a result of something missing in the
management control aspects, but rather as a
failure in the product or in the meeting aspect.
However, Iglesias & Guillén (2004) have shown
that quality and price have a considerable impact
on customers’ satisfaction, which is a sign that all
aspects interact with each other.

The manager’s questions in this aspect are:
What price can we offer for the different meals or
services from a business perspective? Are the fig-
ures realistic? Will it be possible to obtain the
products in time from the various delivery com-
panies (Bergman 2003)? How should the different
laws relating to hygiene, alcohol, labour and envi-
ronment be followed up? What staff will be
required? Do they require more instructions or
training? Does the right person run the right area?
How will the logistics work in the kitchen and in
the dining room?

 

Atmosphere

 

In marketing, Kotler used the term ‘atmospherics’
as long ago as 1973 to describe ‘the effort to
design buying environments to produce specific
emotional effects that enhance the chance of pur-
chase’ (Sweeney & Wyber 2002). In other words,
atmospheric restaurants can be described as
places where guests feel comfortable and at ease.
Especially important is the verbal communication
at the table between the diners and between din-
ers and staff in the meeting aspect. Warde &
Martens (2000) have emphasized the importance
of communication among the participants around
the table. But overall, the atmosphere is probably
created by all the other aspects, room–product–
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meeting and the management control system. In
other words, the entirety of a meal experience or
a hotel experience could be called ‘atmosphere’.
In a study by Hansen 

 

et al

 

. (2005), the atmo-
sphere was created by two main categories: senses
and the environment, where senses could be
described as the inner frame and subjective per-
sonal experience, which represent the experience
of the product. The environment is the outer
frame of the meal, representing the room. All five
senses were used for the ultimate meal experience:
Sight: the appearance of the different components

and their colours, their shine or gloss, translu-
cency, size and shape and surface texture.

Hearing: the sounds made when you chew as well
as the sounds produced by the mode of prepa-
ration, e.g. flambéing.

Smell: the aroma of the dish.
Taste: the taste of the various flavour combina-

tions of the dish.
Touch: the texture, for instance, of fish and the

contrasts between different textures in the dish.
All the senses must be in harmony to create

agreement that it was a good meal experience,
and they were the inner frames of the experience
of the product. Furthermore, culture and social
context are crucial factors in determining what
we consider good or bad.

The environment was the outer frame and con-
sisted of interactions with other customers in the
restaurant, and the sounds emanating from the
kitchen and other incidents, which together create
an overall impression of the restaurant. As a part
of the outer frame, our culture and the social
context in which we live are crucial in determin-
ing what we consider a good or bad meal experi-
ence. Music was one of the elements that could
create a special atmosphere, but if the music did
not fit the style of the restaurant, it could degrade
the meal experience. Music was an important part
of the restaurant atmosphere and influenced cus-
tomers, as also shown in other studies (Areni
2003; Wilson 2003). Furthermore, the atmo-
sphere was found to be important for attracting
customers to the restaurant (Mattila 2001).
According to Riely (1994) and Finkelstein
(1989b), interactions with the place, interior
décor, the meal occasion and service encounter
could form a frame that expresses certain emo-
tions and results in an atmosphere. The impor-

tance of creating an appealing atmosphere,
influencing the customer’s overall perception, will
depend on other aspects: the room, the product
and the meeting, which are the key elements in
the model, which is also shown by Johns & Kivela
(2001) on the perceptions of first-time restaurant
customers. They said that designers should pay
more attention to creating a friendly and welcom-
ing restaurant interior, and that service staff need
to provide service at a level that is appropriate for
the situation at hand and the core products, food
and drinks. Artists and designers can therefore
make a significant contribution to creating an
appealing atmosphere for the meal.

To study the importance of atmosphere, semi-
otics might be used. An example is a study by
Lashley 

 

et al

 

. (2004), where 63 students wrote a
500-word narrative reflecting on their most mem-
orable meal experience; they were guided to struc-
ture the content within an analytical framework
composed of six dimensions (the multidimension-
ality of meals): occasion, company, atmosphere,
food, service and setting. According to the results,
atmosphere was identified as a feeling of ‘being
at home’, along with service encounters that con-
tribute to a relaxed and comfortable environ-
ment. The atmosphere or the perception of the
entirety of the meal seem to be the product of
both material and immaterial factors or the bal-
ance between the two.

 

Discussion

 

The aim of this paper is to describe the FAMM
and how it can be used in planning service deliv-
ery to enhance customer satisfaction. The advan-
tages and disadvantages with the model will be
discussed here.

The FAMM, as a tool for understanding and
handling the different aspects involved in produc-
ing commercial meals and offering the guests the
best possible meal experience, has been used since
1993. The model has several advantages, and it
has been used successfully in the education of
waiters and cooks to a Bachelor degree in Culi-
nary Arts and Meal Science at Örebro University.
The department offers students a broad view of
education and why subjects such as style history,
textiles, design, colour, social psychology, menu
planning, sensory analysis, food and beverages,
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food chemistry, business economics, labour and
alcohol laws, besides that of cooking and serving
techniques, have to be studied. As lecturers we
found that the FAMM is a valuable tool to get
students focused on what is going on during plan-
ning, preparation and service of meals in restau-
rants. The students find the context in which their
knowledge will be required when they work pro-
fessionally and can catch the entirety of a meal.
Our ex-students, working in hotels and restau-
rants as managers, often tell us that the most
valuable part of the education was the main
thread: FAMM, which makes them aware of the
importance of different parts of a restaurant visit.
The advantages in planning and preparing differ-
ent kinds of meals from canteen meals to ceremo-
nial or formal meals, such as weddings, Nobel
dinners and so on, are obvious. All staff educated
in use of the FAMM should be aware not only of
their own responsibilities but also of the others
and, to our knowledge, the method is also used
by FAMM-educated staff in the industry. Another
advantage is that restaurant managers have a tool
to easily get an overview and thereby take control
of the different parts of the meal. If anything fails
in the meal, it can be easily identified and hope-
fully improved.

There are also disadvantages with the model in
different situations. Sometimes it is impossible to
create meals in line with the intention of the
model. The room might be impossible to change
according to the restaurant theme, at least in a
short run. Staff may need more education to
adhere to the service quality wanted, and it seems
difficult to change that in a short run. The price
of the dishes or the menu that guests are willing
to pay may not meet the quality standards in
accordance with the FAMM. However, with the
intentions of the FAMM in mind, there are always
opportunities, in the long run, to improve the
restaurant meals offered. There are now a rela-
tively large number of studies from different
disciplines that focus on the production and
consumption of meals in various restaurant set-
tings, some of which have been referenced in this
paper, that support the use of the FAMM. How-
ever, more research is needed in this field. Sensory
analysis could be a valuable scientific tool for
learning more about how the various aspects in
the FAMM influence the complexity of the expe-

rience of a meal. Sensory analysis is a multidisci-
plinary field of science where professionals such
as physiologists, psychologists, philosophers,
anthropologists, marketing scientists as well as
chemists, technologists and data analysts have
contributed empirical and theoretical information
(Martens 1999). Although sensory analysis is a
scientific method where the human senses are
used as measurement instruments, the methods
could be the bridge between chemical/physical
methods and marketing research that allows us to
attain a better understanding of the links between
products and humans (Martens 1999).

Another method to study different parts of the
FAMM and thereby develop the model could
involve semiotics, which can be used to verbalize
the guest’s feelings and emotions related to all the
five aspects of the FAMM (Barsalou 

 

et al

 

. 2005).

 

Conclusions

 

The requirements needed to achieve a positive
atmosphere for guests seem to be based on the
room, the meeting and the product, for which the
management control system serves as the control-
ling and logistical tool. Thus, the FAMM can be
a valuable tool for creating an overall meal expe-
rience, which can help satisfy customers/diners.
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur 
2022-04-21 

Änr TFK 2018/225.287 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 26 Lokalprogram för ishallen 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut 
Lokalprogram för ny ishall antas och överlämnas till kommunstyrelsen för information. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tidigare utrett ishallens underhåll och upprustningsbehov. I budget för 2022-2024 
beslutades en långsiktig investeringsbudget om 90 mkr mellan 2023-2024 och under vårens 
kommunstyrelsemöte den 24/3 beslutades att tilldela ytterligare medel under 2022 för att kunna 
påbörja utredningsarbetet. Fastighetsenheten har tillsammans med exploateringsenheten tagit fram ett 
lokalprogram för ishallen i samråd med föreningarna. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2021-04-04 
Lokalprogram ishall – 2021-04-04 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Richard Lerdell, sbf 

Kommunstyrelsen 

För kännedom: Richard Hallman, sbf    
 Alexander Wahlstedt, sbf 
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Lokalprogram för ishallen 

Förslag till beslut 
Lokalprogram för ny ishall antas och överlämnas till kommunstyrelsen för information. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tidigare utrett ishallens underhåll och upprustningsbehov. I budget för 2022-2024 
beslutades en långsiktig investeringsbudget om 90 mkr mellan 2023-2024 och under vårens 
kommunstyrelsemöte den 24/3 beslutades att tilldela ytterligare medel under 2022 för att kunna 
påbörja utredningsarbetet. Fastighetsenheten har tillsammans med exploateringsenheten tagit fram ett 
lokalprogram för ishallen i samråd med föreningarna. 

Bakgrund 
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutade i slutet av 2018 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
ishallens upprustningsbehov på grund av att anläggningen inte klarade av att utöka säsongen.  

Efter utredning visade det sig att kylaggregatets tekniska livslängd var slut samt att hallens konstruktion 
inte klarade av att isoleras. Beslut om att utreda ny ishall togs och ärendet överlämnades till 
planeringsutskottet för vidare hantering.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut väntas påverka barnperspektivet på ett positivt sätt utifrån en prövning av barnens 
bästa. Ett tydliggörande för vilka behov en ny ishall förväntas uppfylla och en bättre beställning för 
uppdraget medför bättre möjligheter att beakta och ta till vara vad som i utrednings- och 
projekteringsarbetet kan anses vara till gagn för barnens bästa. 

Jämställdhetsperspektivet 
Förslaget antas påverka jämställdhetsperspektivet vilket på samma sätt som ovan varit viktigt att beakta 
både i behovsbedömning samt i vidare utredningen. 

Måluppfyllelse 
Förslaget styr mot flertalet av nämndens mål:  
I kommunen finns ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-04-04 

Änr TFK 2018/225.287 
2 av 2 

 
 
 

 

Vaxholms stad främjar idrottsaktiviteter för alla. 
Kommunen ska främja hushållningen med energi. 

Finansiering 
Finansierings finns inom stadens långsiktiga investeringsbudget.  

Bedömning 
Lokalprogrammet är menat att säkerställa ett projekt som ryms inom budget men ger föreningarna och 
nyttjarna så stor nytta som möjligt.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2021-04-04 
Lokalprogram ishall – 2021-04-04 

För åtgärd:  Richard Lerdell, sbf 
Kommunstyrelsen 

För kännedom: Richard Hallman, sbf    
 Alexander Wahlstedt, sbf 
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Vaxholms ishall Vaxön 1:33

Ursprunglig beställning
Rivning av befintlig hall samt omklädningsrum utanför
Ny isolerad ishall för att möjliggöra förlängd säsong
Ny ispist av betong som lever upp till ishockeyns samt konståkningens krav
Nytt kylsystem med värmeåtervinning
Inrymma ismaskin i hallen samt smältgrop
Ökad energieffektivitet
Solceller på taket

Lokalprogram
Läktare för 300 personer
Lokal Antal
Omklädning ink dusch, ink. specifikt för A-laget 8
WC 10
Dommarrum 1
Sekreteriat 1
Ledarrum 1
Förrådsytor ink slipyta 1
Möjlighet att placera klubbor utanför omklädningsrum 1
Materialförråd 15
Maskinrum 1
Plats för Ismaskin/Förråd 1
Städförråd ink tvättstuga med tvättmaskin 1
Smältgrop 1

Befintlig byggnation som skall sparas

VIP-hyllan 1

Planförutsättningar

Parkeringsnorm - Går att nyttja Kronängsskolans parkeringsplatser på helger
Byggyta - inga begränsningar enligt detaljplan
Placering av byggnad - Anpassa efter läge och omgivande förutsättnignar

Optioner som skall kostnadsebräknas
Om möjligt naturligt ljusinsläpp
Multifunktionsrum - Över omklädningsrum
Riggar i taket för ljussättning för shower, ev konserter etc

129



Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur 
2022-05-19 

Änr TFK 2022/24.287 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 46 Svar på motion från nämnden för teknik, fritid och kultur 
gällande Kulturhus och bibliotek i Rådhuset 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut 
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 
Rådhusets lämplighet som bibliotek med mera skall utredas i enlighet med Lars Arb Zachrissons motion. 

Ärendebeskrivning 
Förslag om att tillsätta en oberoende utredning av möjligheterna att förlägga kultur och 
biblioteksverksamhet i Rådhuset har inkommit via Motion av Lars Arb Zackrisson (-) gällande kulturhus 
och bibliotek i Rådhuset (KS 2022/14.889).  

Kommunstyrelsen har därför begärt ett remissvar från nämnden för teknik, fritid och kultur. Från 
bibliotekets sida anses inte Rådhuset lämpligt, bland annat på grund av att verksamheten behöver 
skötas i flera plan. Denna lösning anses olämplig dels på grund av att det innebär en högre bemanning 
och dels för att det påverkar tryggheten i biblioteket på ett negativt sätt.  

Vidare utredningar anses därför inte nödvändiga i frågan.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Lars Wessberg (M) yrkar att nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta: Rådhusets lämplighet som bibliotek med mera skall utredas i enlighet med 
Lars Arb Zachrissons motion. 

Proposition 
Ordföranden konstaterat att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till Lars Wessbergs (M) 
yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Alexander Wahlstedt, 2022-05-05 
Missiv - Motion (-): Kulturhus och bibliotek i Rådhuset, 2022-02-18 
Beslut KF 2022-02-14 Inkomna motioner, 2022-02-18 
Motion, Kulturhus och bibliotek i Rådhuset, 2022-02-18 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kommunstyrelsen 

För kännedom: Akt 
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Svar på motion från nämnden för teknik, fritid och kultur gällande 
Kulturhus och bibliotek i Rådhuset 

Förslag till beslut 
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 
Motionen avslås.  

Sammanfattning 
Förslag om att tillsätta en oberoende utredning av möjligheterna att förlägga kultur och 
biblioteksverksamhet i Rådhuset har inkommit via Motion av Lars Arb Zackrisson (-) gällande kulturhus 
och bibliotek i Rådhuset (KS 2022/14.889).  

Kommunstyrelsen har därför begärt ett remissvar från nämnden för teknik, fritid och kultur. Från 
bibliotekets sida anses inte Rådhuset lämpligt, bland annat på grund av att verksamheten behöver 
skötas i flera plan. Denna lösning anses olämplig dels på grund av att det innebär en högre bemanning 
och dels för att det påverkar tryggheten i biblioteket på ett negativt sätt.  

Vidare utredningar anses därför inte nödvändiga i frågan.  

Bakgrund 
Nyttjandet av Rådhuset som bibliotek och kulturhus har diskuteras och utretts av förvaltningen tidigare 
och samma synpunkt har då inkommit från biblioteksverksamheten.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut antas inte ha några specifika negativa konsekvenser ur barnperspektivet.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut antas inte ha några specifika negativa konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Måluppfyllelse 
Föreslaget beslut antas styra mot målet om att Lokalerna har god fysisk miljö och service. 

Finansiering 
Krävs ingen egen finansiering.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-05-05 

Änr TFK 2022/24.287 
2 av 2 

 
 
 

 

Bedömning 
Förvaltningen bedömer inte att vidare utredningar är motiverade. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Alexander Wahlstedt, 2022-05-05 
Missiv - Motion (-): Kulturhus och bibliotek i Rådhuset, 2022-02-18 
Beslut KF 2022-02-14 Inkomna motioner, 2022-02-18 
Motion, Kulturhus och bibliotek i Rådhuset, 2022-02-18 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kommunstyrelsen 

För kännedom: Akt 
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Motion 
Kommunfullmäktige 14 februari 2022 
  
Kulturhus och bibliotek i Rådhuset 
”Det går bra för Vaxholm nu” och det är därför dags att se över Rådhuset som 
förfaller och står outnyttjat till stor del. Vad passar bättre än att omvandla 
Rådhuset till kommunens levande kulturcentrum?  
Länge har Rådhusets utvändiga upprustning skjutits fram trots att medel för 
detta budgeterats år efter år. Rådhuset behöver en utvändig upprustning 
omgående, vilket inte innebär något hinder för att samtidigt utreda projektidén 
med utbyggnad på Rådhusets baksida samt invändig ombyggnad.  
  

 
  
Jag yrkar 
- att kommunen bekostar en oberoende utredning över tekniska, ekonomiska 
och planmässiga förutsättningar för att förlägga kulturhus och bibliotek i 
Rådhuset med utbyggnad, enligt den idé som partilösa och Moderater 
presenterade för ett år sedan.  
Ägaren till hittills gjorda skisser och 3D-filer, arkitekt Björn Greitz, bör ingå i en 
referensgrupp för utredningen.  På så sätt säkerställs att kvaliteter i 
skissförslaget till utbyggnad inte går förlorade, men också att eventuella 
upphovsrättsliga frågor kan lösas på ett smidigt sätt.  
  
Lars Arb Zackrisson ( - ) 
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 
2022-04-27 

Änr SBN.2022.343    
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 22 Statusrapport för strandskyddsverksamheten inom bygglov- och 
GIS-enheten 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Informationen noteras till protokollet. 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta  

1. Överdrag av budget på stadsbyggnadsnämnden beviljas, i det fall omfördelning av resurser inte 
är möjliga inom förvaltningens beslutade budget, för att möjliggöra en tillfällig förstärkning av 
strandskyddsverksamheten med en extra handläggarresurs till och med utgången av 2022. 

Ärendebeskrivning 
Fråga om återkoppling till nämnden och vidare för fortsatt hantering, om ärendebalansen inom 
nämndens strandskyddsverksamhet.  
Ärendebalansen inom nämndens tillsynsverksamhet har under andra halvåret 2021 ökat kraftigt och var 
vid årets slut ca 150% högre än den varit under de senaste åren. Detta innebär att väntetiden för att få 
beslut i ett strandskyddsärende för närvarande är upp emot ett år för nyinkomna ärenden och förväntas 
stiga ytterligare något. 

En temporär förstärkning med ytterligare en handläggningsresurs är därför nödvändig under resten av 
2022 för att hantera situationen, antingen genom en visstidsanställning av ytterligare en 
strandskyddshandläggare eller upphandling av motsvarande konsulttjänst. 

Med anledning av detta behöver en framställan om detta göras till kommunfullmäktige. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Statusrapport för strandskyddsverksamheten inom bygglov- och GIS-enheten, 2022-
04-14 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten 

För kännedom: Christoffer Amundin, sbf    
 Lars-Inge Littlewood Larson, sbf    
 Marie Wiklund, kommunchef  
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Statusrapport för strandskyddsverksamheten inom bygglov- och GIS-
enheten 

Förslag till beslut 
1. Informationen noteras till protokollet. 

2. Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 
Överdrag av budget på stadsbyggnadsnämnden beviljas, i det fall omfördelning av resurser inte är 
möjliga inom förvaltningens beslutade budget, för att möjliggöra en tillfällig förstärkning av 
strandskyddsverksamheten med en extra handläggarresurs till och med utgången av 2022. 

Ärendebeskrivning 
Sammanfattning 
Fråga om återkoppling till nämnden och vidare för fortsatt hantering, om ärendebalansen inom 
nämndens strandskyddsverksamhet.  

Ärendebalansen inom nämndens tillsynsverksamhet har under andra halvåret 2021 ökat kraftigt och var 
vid årets slut ca 150% högre än den varit under de senaste åren. Detta innebär att väntetiden för att få 
beslut i ett strandskyddsärende för närvarande är upp emot ett år för nyinkomna ärenden och förväntas 
stiga ytterligare något. 

En temporär förstärkning med ytterligare en handläggningsresurs är därför nödvändig under resten av 
2022 för att hantera situationen, antingen genom en visstidsanställning av ytterligare en 
strandskyddshandläggare eller upphandling av motsvarande konsulttjänst. 

Med anledning av detta behöver en framställan om detta göras till kommunfullmäktige. 
 
Personalläget 
Bygglov- och GIS-enheten har sedan juni 2019 haft en utpekad tjänst för strandskyddshandläggning. 
Dessförinnan var detta arbete fördelat på samtliga lovhandläggare. Genom att renodla 
arbetsuppgifterna och dela på strand- och byggärenden har handläggningen av ärenden förbättras 
genom mer fokuserat arbete och enhetens kompetens vad gäller strandskyddsfrågor kunnat höjas. 

Bygglov- och GIS-enheten 
Christoffer Amundin 
Bygglov- & GIS-chef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-04-14 

Änr SBN.2022.343   
2 av 3 

 
 
 

Denna specialisering har också inneburit att nämndens tillsynsverksamhet fått ett förstärkt stöd i de 
strandskyddstillsynsärenden som enheten har att hantera. 
 
Att samla alla strandskyddsärenden på en handläggare har samtidigt inneburit att strandskyddsarbetet 
är mer sårbart vid exempelvis sjukfrånvaro eller då handläggaren slutar på enheten. Sedan mitten av 
januari har tjänsten som strandskyddshandläggare varit vakant och en ny handläggare tillträder tjänsten 
efter påskhelgen, i andra hälften av april. Väl på plats kommer vår nya strandskyddshandläggare behöva 
en startsträcka med att komma in i arbetsrutinerna här i Vaxholm och lära sig ett nytt 
ärendehanteringssystem mm. Det är utifrån detta inte rimligt att anta att handläggningen kommer ske 
med fullt tempo förrän i augusti, efter semestrarna. 
 
Bygglov- och GIS-enheten har för 2022 fått bland annat en budgetförstärkning med ytterligare en tjänst 
för att anställa en ny administrativ medarbetare för arbete med bygg- och tillsynsfrågor, som ännu inte 
tillsatts. Det skulle kunna tyckas möjligt skjuta på denna anställning ytterligare och i stället använda 
detta budgetutrymme för att förstärka strandskyddsverksamheten. Även bygglovsverksamheten har 
dock en hög ärendebalans med långa väntetider på beslut i byggärenden, vilket innebär att den nya 
tjänsten snarare kulle behöva omvandlas till en ny handläggartjänst, för att på sikt hantera situationen 
inom bygglovsverksamheten. Men detta är inte en fråga för detta ärende. 
 
Ärendebalansen för strandskyddsärenden 
Ärendebalansen inom nämndens strandskyddsverksamhet har under andra halvåret 2021 ökat kraftigt 
och var vid årets slut ca 150% högre än den varit under de senaste åren. Exakt orsak till detta är inte 
känd, men kan ha sin förklaring i den ökande aktiviteten inom nämndens tillsynsverksamhet under 2021, 
och/eller det senaste årets debatt om strandskyddet och föreslagna förändringar av lagstiftningen, som 
för Vaxholms del kan innebära restriktivare prövningsförutsättningar framöver. Det skulle alltså både 
kunna bero på en önskan att få göra bot och bättring likasom ta tillfället i akt att legalisera redan utförda 
åtgärder eller passa på att kunna utföra ytterligare åtgärder innan lagstiftningen kan komma att skärpas 
vad gäller möjligheter till dispenser för Vaxholms del. 
 
Utöver ökningen av ärendebalansen under andra halvåret 2021, har tjänsten som 
strandskyddshandläggare varit vakant drygt tre månader i början av året (från början av januari till andra 
halvan av april). Detta har medfört att ärendebalansen inom strandskyddsverksamheten fortsatt ökan 
även under detta år.  
 
Från en ganska jämn ärendebalans på ca 15-20 ärenden under några år med en genomsnittlig 
handläggningstid på några månader, var ärendebalansen vid årsskiftet ca 40 ärenden. Idag är 
ärendebalansen drygt 50 ärenden med en uppskattad väntetid på beslut i nyinkomna ärenden på ca ett 
år eller mer. 
 
Handlingsalternativ 
Vilka handlingsalternativ är möjliga för att hantera den uppkomna situationen? 
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Att inte vidta någon åtgärd kommer troligtvis att leda till att ärendemängden ökar ytterligare något för 
att sedan över längre tid möjligtvis kunna arbetas ner på några års sikt. Håller höstens trend i sig med en 
ökande ärendemängd, kommer ärendebalansen dock att fortsätta stiga. 
 
Bygglov- och GIS-enheten har för 2022 fått bland annat en budgetförstärkning med en tjänst för att 
anställa en ny administrativ medarbetare för arbete med bygg- och tillsynsfrågor.  
 
Att tillskjuta extra resurser möjliggör att få ner ärendebalansen och kort väntetiderna för beslut. 
Resursförstärkningen kan göras på två sätt. Antingen genom att visstidsanställa en extra resurs under en 
period, eller att upphandla konsulttjänst för motsvarande insats. Att upphandla en konsult kommer att 
medföra administrativt merarbete för enheten. 
 
Nettokostnaden (lönekostnader mm minus avgiftsintäkter) är ca 150 tkr för en 6 månaders 
visstidsanställning. Nettokostnaden för en upphandlad konsult under motsvarande tidsperiod 
uppskattas till omkring 750 tkr. 
 
Bedömning 
Med den ärendebalans och de väntetider på beslut som nu föreligger inom strandskyddsverksamheten, 
är det inte rimligt att låta saken bero och inte vidta några åtgärder. För att snabbt få ner väntetiderna till 
rimliga nivåer och minska ärendebalansen, behöver extra resurser tillskjutas så snart som möjligt. 

Det ekonomiskt mest gynnsamma alternativ är att temporärt anställa ytterligare en medarbetare. Men 
om detta inte är möjligt, behöver en upphandling av konsulttjänster istället ske. Önskvärt är utifrån 
detta att så snabbt som möjligt få beslut om en temporär förstärkning året, ut med en extra 
handläggarresurs (anställd eller konsult). 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Statusrapport för strandskyddsverksamheten inom bygglov- och GIS-enheten, 2022-
04-14 
 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Bygglov- och GIS-enheten 

För kännedom: Christoffer Amundin, sbf    
 Lars-Inge Littlewood Larson, sbf    
 Marie Wiklund, kommunchef  
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 20 Godkänna samt teckna exploateringsavtal för Domaren 15, Dp 
416 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Upprättat förslag till exploateringsavtal för detaljplan 416 för Domaren 15 godkänns samt avtal tecknas.  

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Domaren 15 och 18, 
enligt beslut av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPU) 12 oktober 2016 § 52. Under arbetets gång 
har det bedömts lämpligast att det nya förslaget endast ska innefatta fastigheten Domaren 15. 
Detaljplanen är lokaliserad i stadskärnan på östra Vaxön och möjliggör cirka elva nya bostäder i ett 
flerbostadshus. Fastigheten Domaren 15 ägs av Fastighets Ab Domaren 15 Ab.  

Innan detaljplanen antas behöver ett exploateringsavtal godkännas och tecknas för detaljplanen. 
Exploateringsavtalet reglerar kostnads- och ansvarsdelningen för genomförandet av detaljplanen och 
säkerställer det rätta fullgörandet av detaljplanen.  

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

Handlingar 
Exploateringsavtal med bilagor 1–8 för detaljplan 416 för Domaren 15, 2022-05-18. 

Tjänsteutlåtande godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för detaljplan 416 för 
Domaren 15, 2022-05-18. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Lina Bergdahl, sbf 

För kännedom: Richard Hallman, sbf    
 Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf 
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Godkänna och teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för 
detaljplan 416 för Domaren 15 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta: 

Upprättat förslag till exploateringsavtal för detaljplan 416 för Domaren 15 godkänns samt avtal tecknas.  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Domaren 15 och 18, 
enligt beslut av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPU) 12 oktober 2016 § 52. Under arbetets gång 
har det bedömts lämpligast att det nya förslaget endast ska innefatta fastigheten Domaren 15. 
Detaljplanen är lokaliserad i stadskärnan på östra Vaxön och möjliggör cirka elva nya bostäder i ett 
flerbostadshus. Fastigheten Domaren 15 ägs av Fastighets Ab Domaren 15 Ab.  

Innan detaljplanen antas behöver ett exploateringsavtal godkännas och tecknas för detaljplanen. 
Exploateringsavtalet reglerar kostnads- och ansvarsdelningen för genomförandet av detaljplanen och 
säkerställer det rätta fullgörandet av detaljplanen.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsens planeringsutskott (KPSU) gav den 12 oktober 2016 § 52 stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Domaren 15 och 18.   

Vaxholms stads riktlinjer för exploateringsavtal, beslutade av kommunfullmäktige (KF) den 9 december 
2016, anger att staden ska säkerställa genomförandet av detaljplaner (på annan mark än kommunens) 
genom att ingå exploateringsavtal. Framtaget föreslag till exploateringsavtal säkerställer exploatören 
och stadens ansvars- och kostnadsåtaganden.  

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Domaren 15 och 18, 
enligt beslut av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPU) 12 oktober 2016 § 52. Detaljplaneförslaget 
är lokaliserat i stadskärnan på östra Vaxön och möjliggör cirka elva nya bostäder i ett flerbostadshus. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lina Bergdahl 
Exploateringsingenjör 
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Under arbetets gång har det bedömts lämpligast att det nya förslaget endast ska innefatta fastigheten 
Domaren 15.  

Ett exploateringsavtal ska tecknas med Fastighets Ab Domaren 15 Ab, projektets fastighetsägare, tillika 
exploatör, innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet säkerställer kostnads- och ansvarsförhållanden 
mellan exploatören och Vaxholms stad under detaljplanens genomförande.  

Exploateringsavtalet reglerar att exploatörens byggnation på kvartersmark ska följa detaljplanens 
utredningar, inklusive dess gestaltningsprogram. Exploatören bekostar även samtliga nödvändiga 
lantmäteriåtgärder som krävs för detaljplanens genomförande. Samordning mellan exploatör och 
Vaxholms stad, etablering och väg för byggtrafik regleras vidare i avtalet.  

Exploateringsavtalet säkerställer att skyddsrummet på Domaren 18 ska vara framkomligt under hela 
byggtiden.  

Vidare reglerar exploateringsavtalet att exploatören inom detaljplanen ska, utifrån Vaxholms stads 
rådande parkeringsnorm, säkerställa erforderliga parkeringsplatser för den tillkommande byggrätten. 
Domaren 18 har nyttjat 12 bilparkeringsplatser på Domaren 15. Exploateringsavtalet reglerar även att 
exploatören ska säkerställa att Domaren 18 har rätt till 12 parkeringsplatser inom detaljplanen efter 
genomförd exploatering av fastigheten.  

Kommunens tjänstepersoner har enligt exploateringsavtalet rätt att ta ut en administrativ timtaxa för 
den arbetstid som läggs ned under projektets genomförande.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Förslag till beslut bedöms förbättra förutsättningarna för att barn ska erhålla en trygg livsmiljö under 
detaljplanens genomförande. Exploateringsavtalet säkerställer att detaljplanen genomförs på ett säkert 
och samordnat sätt vad gäller bland annat etablering och väg för byggtrafik. Exploateringsavtalet 
reglerar även att samhällsviktig service ska ha fullgod framkomlighet under hela genomförandet av 
detaljplanen.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Måluppfyllelse 
I och med att förslag till beslut säkerställer en trygghet för att detaljplanen kan antas och få laga kraft 
bidrar förslaget indirekt till att kommunstyrelsens övergripande målområden livsmiljö, kvalitet och 
ekonomi beaktas, tillvaratas samt förbättras. Detaljplanen möjliggör cirka elva nya bostäder centralt i 
stadskärnan på östra Vaxön, i ett kollektivtrafiknära läge, på en fastighet som idag består av en 
parkering.  

Finansiering 
Exploatören bekostar genomförandet av detaljplanen. Vaxholms stad ska inte stå för några kostnader 
som kan hänföras till genomförandet av detaljplanen eller fullföljandet av exploateringsavtalet. 

Exploatören bekostar via en timtaxa den tid som Vaxholms stad tjänstepersoner lägger ned under 
detaljplanens genomförande. Tjänstpersoner kommer bland annat inför bygglovsansökan säkerställa att 
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exploatörens handlingar överensstämmer med detaljplanens gestaltningsprogram och i samverkan med 
exploatören ta fram en kommunikationsplan för projektet.  

Bedömning 
Förslag till beslut innebär framförallt att föreslagen detaljplan för Domaren 15 kan antas och få laga 
kraft. Förslaget innebär vidare att kostnads- och ansvarsfördelning mellan exploatören och Vaxholms 
stad säkerställs under genomförandet av detaljplanen. Därtill att genomförandet av detaljplanen sker på 
ett samordnat, planerat och säkert tillvägagångssätt.  

Handlingar i ärendet 
Exploateringsavtal med bilagor 1–8 för detaljplan 416 för Domaren 15, 2022-05-18. 

Tjänsteutlåtande godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för detaljplan 416 för 
Domaren 15, 2022-05-18. 

Kopia på beslutet till: 
 

För åtgärd:  Lina Bergdahl, stadsbyggnadsförvaltningen 

För kännedom: Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen 

 Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadsförvaltningen 
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EXPLOATERINGSAVTAL för Domaren 15, Dp 416  
§ 1 PARTER    

Mellan Vaxholms stad, org. nr 212000-2908 (”Kommunen”) och Fastighets Ab Domaren 15 Ab, org. nr 556902-
0323(”Exploatören”) har träffats följande exploateringsavtal inklusive bilagor (”Avtalet”) avseende bebyggelse 
m.m. enligt blivande detaljplan, inklusive plankarta och tillhörande handlingar, för Domaren 15, Dp 416 
(”Detaljplanen”), Bilaga 1, och inom Detaljplanens planområde (”Planområdet”). 

Utöver dessa, se § 4 ÖVRIGA HANDLINGAR för samtliga till Avtalet hörande bilagor.  
 

§ 2 BAKGRUND OCH SYFTE 

Exploateringsavtalet grundar sig på innehållet i Kommunens riktlinjer för exploateringsavtal som antogs av 
kommunfullmäktige 9:e december 2019. Riktlinjerna för exploateringsavtal reglerar huvuddragen för ansvars- 
och kostnadsfördelning mellan Kommunen och Exploatören.   

Gällande detaljplan, Dp 301, för kv. Vaktkarlen och en del av kv. Domaren m.m., vann laga kraft 25 mars 1987. 
Genomförandetiden för Dp 301 har gått ut. På fastigheten finns idag en parkering. 

Exploatören inkom med en ansökan om planbesked 2016. Positivt planbesked lämnades av kommunstyrelsen 
2016-04-28, § 40. Syftet med planarbetet är att pröva en ändring av detaljplanen för att medge byggnation av 
ett flerbostadshus med hög arkitektonisk kvalitet och anpassning till befintlig miljö. Förslaget innebär att bygga 
ett nytt flerbostadshus inom fastigheten med cirka 11 lägenheter.  

Kommunen och Exploatören har upprättat Detaljplanen, Bilaga 1, som ett förslag till ny detaljplan för Domaren 
15, Dp 416.  

Avtalets syfte är att klargöra hur Detaljplanen ska genomföras och att reglera fördelningen av kostnads- och 
genomförandeansvaret för utbyggnaden inom Planområdet.  

Exploatören är ägare till Domaren 15 och avser att bygga ett nytt flerbostadshus inom Planområdet.   
 

§ 3 TIDIGARE AVTAL 

Kommunstyrelsen godkände 2017-02-29, § 7 det förslag på planavtal som Exploatören och Kommunen 
upprättat. 

Detta Avtal utgör det fullständiga exploateringsavtalet för detta förslag till Detaljplan.  
 

§ 4 ÖVRIGA HANDLINGAR 

Till Avtalet hör följande handlingar som Exploatören åtar sig att följa:  

Bilaga 1  Förslag till komplett detaljplan med planbestämmelser och beskrivningar (planbeskrivningen 
biläggs inte Avtalet), daterad 2022-05-12. 

Bilaga 2 Gestaltningsprogram, daterad 2020-10-29.  
Bilaga 3 Dagvattenutredning, Geosigma AB, daterad 2021-01-14. 
Bilaga 4 Trafikbullerutredning, Structor Akustik AB, daterad 2020-09-14. 
Bilaga 5 VA-exploateringsavtal, daterad 2022-04-25 
Bilaga 6 Tidplan, daterad 2022-05-12. 
Bilaga 7 PM –genomförande bygg, daterad 2022-05-12. 
Bilaga 8 Leveransanvisningar för inmätningar, daterad 2022-05-11. 
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Vid motstridiga uppgifter äger innehållet i Avtalet företräde framför innehållet i bilagorna. 
 

§ 5 VILLKOR OCH GILTIGHET 

Avtalet är endast giltigt under förutsättning att följande villkor uppfyllts; 

att    kommunfullmäktige i Vaxholms stad, senast 2023-12-31, beslutar att godkänna Avtalet genom 
beslut som senare får laga kraft; och 

att  kommunfullmäktige i Vaxholms stad, senast 2023-12-31, antar förslaget till Detaljplan genom 
beslut som senare får laga kraft; och 

Om ovanstående villkor inte uppfyllts är Avtalet till alla delar förfallet utan ersättningsskyldighet för någondera 
parten.  

 

§ 6 FASTIGHETSBILDNING, M.M. 

Exploatören ansöker om samtliga erforderliga lantmäteriåtgärder som krävs för detaljplanens genomförande 
och står för samtliga förrättningskostnader. 
 

§ 7 INTECKNINGAR OCH LAGFART 

Exploatören svarar för samtliga kostnader förknippade med lagfartsansökningar samt inskrivningar och 
inteckningar.  
 

§ 8 GEMENSAMHETSANLÄGGNING, LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT 

Exploatören ansöker om och bekostar samtliga lantmäteriåtgärder som krävs för de 
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och eventuella servitut som krävs för genomförandet av 
Detaljplanen. 

§ 9 MILJÖANSVAR 

Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar samt har kostnadsansvaret för 
sanering av de markföroreningar som erfordras för genomförande av Detaljplanen och anläggningar i 
anslutning till Planområdet.  
 

§ 10 ANLÄGGNINGAR OCH BEBYGGELSE PÅ KVARTERSMARK  

Inom kvartersmark ska Exploatören på egen bekostnad uppföra bostäder, markanläggningar, m.m. i enlighet 
med Detaljplan. Bebyggelsen inom kvartersmarken ska uppfylla de krav som framgår av Detaljplanen. 
Bebyggelsen inom kvartersmark ska följa ”Gestaltningsprogram”, bilaga 2. Åtgärder för att omhänderta 
dagvatten ska genomföras i enlighet med ”Dagvattenutredning”, bilaga 3. Åtgärder för att hantera buller ska 
genomföras i enlighet med ”Trafikbullerutredning”, bilaga 4. Under skedet när Exploatören projekterar 
bygglovshandlingar ska Kommunen, genom exploateringsenheten, bjudas in till ett avstämningsmöte med syfte 
att i god tid innan bygglovsansökan lämnas in, säkerställa att byggnation sker i enlighet med 
”Gestaltningsprogram”, bilaga 2. Exploateringsenheten ska bekräfta handlingarnas överensstämmande med 
Gestaltningsprogrammet innan de lämnas in som ansökan till bygglov. Exploateringsenheten ska ha 15 
arbetsdagar på sig att granska inkomna handlingar. Exploatören ska erlägga ett vite på 250 000 
[TVÅHUNDRAFEMTIOTUSEN] kronor till Kommunen vid förbrytelse mot detta åtagande samt att därutöver 
skyldig att ersätta Kommunen för eventuellt överskjutande skada.   
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Exploatören ansvarar för alla bygg- och anläggningstekniska åtgärder och därtill förenliga kostnader som krävs 
för att uppfylla tillämpliga lag- och myndighetskrav och föreskrifter inklusive Boverkets riktlinjer och byggregler 
(BBR).  

Alla åtgärder avseende alla tillfälliga anläggningar, flytt av befintliga ledningar, samt anläggandet av nya 
ledningar, vilka är nödvändiga för att Detaljplanen ska kunna genomföras inom kvartersmark, bekostas av 
Exploatören. 

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. 

Parkeringsplatser inom planområdet 

Exploatören ombesörjer och bekostar erforderliga parkeringsplatser för bebyggelsen inom Detaljplanen. 
Antalet parkeringsplatser ska uppfylla Kommunens aktuella parkeringsnorm för samtliga fordonstyper. Därtill 
ska Exploatören ombesörja och bekosta anläggandet av 12 parkeringsplatser för bil för Domaren 18 på 
fastigheten Domaren 15, som senast ska stå klara för Domaren 18 att nyttja vid tidpunkten för slutförd 
exploatering. Exploatören ska erlägga ett vite på 500 000 [FEMHUNDRATUSEN] kronor per parkeringsplats för 
bil till Kommunen vid förbrytelse mot detta åtagande samt att därutöver skyldig att ersätta Kommunen för 
eventuellt överskjutande skada. Rätten till parkeringsplatser på Domaren 15 ska säkerställas genom åtgärder 
via lantmäteriet som Exploatören bekostar och ombesörjer att initiera.  

 

§ 11 ANLÄGGNINGAR I ANSLUTNING TILL PLANOMRÅDET 

Ledningar och tillfälliga anläggningar 

Alla tillfälliga anläggningar, flytt av befintliga ledningar, samt anläggandet av nya ledningar, vilka är nödvändiga 
för att Detaljplanen ska kunna genomföras, ombesörjs och bekostas av Exploatören. 

Påverkan på intilliggande anläggning 

Uppkommer kostnader i samband med anpassning av kvartersmark till de intilliggande anläggningarna, ska 
dessa arbeten ombesörjas och bekostas av Exploatören. Kommunen och Exploatören ska samråda om 
arbetenas utförande.  

Lov och anmälan 

I de fall bygglov, marklov eller rivningslov krävs för allmänna anläggningar ansöker Exploatören om detta i 
samråd med Kommunen. Exploatören bekostar samtliga med loven förenade kostnader. 

Garanti ock skada 

Exploatören är skyldig att skriftligen meddela Kommunens projektledare och tekniska enhet om tidpunkt för 
igångsättande av ovan nämnda anläggningsarbeten.  

Om Exploatören eller dess entreprenörer skadar allmänna anläggningar eller Kommunens byggnader som är 
befintliga eller under pågående byggnation återställer Exploatören dessa snarast om inget annat skriftligen 
avtalas mellan Parterna. Detta gäller samtliga skador som uppstår från undertecknandet av detta Avtal fram till 
att Exploatören har med godkänt resultat avslutat samtliga arbeten. Återställnings- och skadeavhjälpande 
arbeten ska prioriteras framför fortsatt arbete med övriga anläggningar eller byggnader. Kostnaderna för 
återställandet ska bäras av Exploatören, så även all skada som kan drabba Kommunen. Om återställande inte 
sker inom två veckor från det att Kommunen har uppmärksammat Exploatören på skadan, får Kommunen 
återställa det som skadats på Exploatörens bekostnad.  
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Med avseende på den del av de allmänna anläggningarna som utgörs av vägar för byggtrafik enligt PM-
genomförande bygg, bilaga 7, ska skicket på dessa inför och efter arbetena dokumenteras särskilt genom 
besiktning, omfattande fotografering och textbeskrivningar. Besiktningen ska genomföras av oberoende 
besiktningsman, som godkännes av Kommunen. Slutbesked i detta fall omfattas inte av interimistiskt 
slutbesked. 

För det fall avhjälpande avseende allmänna anläggningar eller Kommunens byggnader inte bedöms vara möjligt 
eller skäligt att kräva ska Exploatören ersätta Kommunen för den värdeminskning som vägarna kan ha 
undergått genom arbetena. 

Exploatören ska erlägga ett vite på 2 000 000 [TVÅMILJONER] kronor till Kommunen vid förbrytelse mot detta 
åtagande i varje enskild del samt att därutöver skyldig att ersätta Kommunen för återställningsarbeten och 
eventuellt överskjutande skada.   

 

§ 12 ADMINISTRATIVA KOSTNADER 

Kommunen kommer att fakturera Exploatören för Kommunens arbete med egen personal avseende 
projektstyrning, kontroll, granskning och administration avseende allmänna anläggningar och uppföljning av 
frågor kopplade till plangenomförandet och detta Avtal. Beloppet faktureras löpande. Kommunens rätt till 
ersättning omfattar redovisad och skälig tid enligt vid var tid gällande timtaxa för ersättning för planarbete, dvs 
för närvarande med 1400 kronor exkl. moms, reducerad med 400 kronor exkl. moms. 

§ 13 VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM PLANOMRÅDET  

För reglering av utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar har Exploatören ingått VA-exploateringsavtal 
med Vaxholmsvatten AB, bilaga 5. 
 

§ 14 ÖVRIG TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Bebyggelsen ska anslutas till bredband via fiber på Exploatörens bekostnad. 

Exploatören ska därtill inom, av berörda huvudmän beslutad rimlig tid, inför genomförandet av Detaljplanen 
ingå nödvändiga avtal med berörda huvudmän för el, värme och nät för elektronisk kommunikation. Avtalen 
ska säkerställa respektive huvudmans rätt att utan ersättning till Exploatören 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 tidplan samt svara för samordning med Kommunens tekniska 
enhet, Vaxholmsvatten AB, värmeleverantör m. fl. så att erforderliga ledningsarbeten kan bedrivas utan 
inbördes hinder och vara utförda när inflyttning ska ske inom Planområdet.  
 

§ 15 AVFALL  

Nödvändiga utrymmen för att möjliggöra utsortering av rest- och matavfall samt källsortering ska säkerställas. 
Detta gäller såväl ovan som under jord. Exploatören ska säkerställa att transportvägar för renhållningsfordon 
och hämtningspersonal såväl inom som utanför Planområdet är framkomliga såväl under som efter 
utbyggnadstiden. Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Kommunens avfallsföreskrifter ska följas. 
 

§ 16 TIDPLAN 

Exploatören ansvarar för att byggnads- och anläggningsarbeten inom Planområdet genomförs enligt ”Tidplan”, 
bilaga 9. 
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Senast 3 månader innan byggstart ska Exploatören i samråd med Kommunen därtill upprätta en detaljerad 
tidplan med tillhörande aktiviteter. 

Det åligger Exploatören att hålla Kommunens exploateringsenhet löpande informerad om tid för inlämning av 
bygglovsansökan och andra relevanta beslutspunkter samt om anläggnings- och byggnadsarbetenas 
fortskridande. 
 

§ 17 SAMORDNING OCH INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN  

Kommunens och Exploatörens arbeten ska samordnas i tid och utförande. Samordning ska ske för att arbeten 
ska kunna genomföras smidigt och med minsta möjliga påverkan på omgivande natur, djur och människor.  

Samordningen ska ske i tid, så att Exploatörens arbeten inom Planområdet respektive Kommunens arbeten 
inom östra Vaxön inte krockar. En gemensam samordningstidplan för dessa arbeten ska tas fram, senast 3 
månader efter att Detaljplanen har fått laga kraft. 

Samordning ska ske vad gäller projektering och upphandlingsunderlag så att bebyggelse och anläggningar på 
både kvartersmark och allmän platsmark är synkroniserade vad avser tid, läge och höjd. 

Parterna ska, genom att utse minst en representant vardera, tillsätta en samordningsgrupp för projektet 
(”Samordningsgruppen”). Syftet med Samordningsgruppen är att ha ett forum där Exploatören uppdaterar 
Kommunen om projektets fortskridande och framdrift, i enlighet med Avtalet och då särskilt ”Tidplan”, bilaga 9, 
samt där Exploatören och Kommunen diskuterar för projektet viktiga löpande frågor. Exploatören är skyldig att 
hålla allmänheten informerad om projektets framskridande. Exploatören och Kommunen ska gemensamt i 
Samordningsgruppen ta fram och följa en kommunikationsplan för genomförandet av detaljplanen.  

§ 18 BYGGTRAFIK, TILLGÅNG TILL SKYDDSRUM, M.M. 

Byggtrafik till och från Planområdet samt utbyggnad av bebyggelse och anläggningar på kvartersmark ska ske i 
den ordning som är angiven i ”PM – genomförande bygg”, bilaga 10. 

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 Kommunen, 
inlämna förslag till trafikanordningsplan (TA-plan) för granskning och skriftligt godkännande. 

Exploatören ska tillse att det även under byggtiden finns erforderlig tillgång till skyddsrum på Domaren 18, 
vilken omständighet även lyfts fram i planbeskrivningen. Det ska då även upplysningsvis i denna del, och med 
anledning av påpekanden i planbeskrivningen, understrykas att det även framgent åvilar Exploatören och 
eventuellt framtida fastighetsägare att tillse att de krav som myndighet, och i detta fall MSB, ställer på 
skyddsrummets funktion kan uppfyllas. 

Kapellgatan och Hamngatan försörjer området och måste vara framkomliga under hela utbyggnadstiden.  
 

§ 19 BULLER, SKREDRISK, ÖVERSVÄMNING 

Bebyggelse inom Exploateringsområdet ska uppfylla de krav och normer som framgår av Detaljplanen. 
Exploatören svarar för alla byggtekniska och anläggningstekniska åtgärder vilka kan krävas för att uppfylla 
angivna krav och normer. Specifika krav som gäller skred och översvämning för detta Avtal framgår av 
Detaljplanen, bilaga 1, och ”Dagvattenutredning”, bilaga 3. 

Bullerskydd under byggtiden ska ordnas med hänsyn till boende och verksamheter. Åtgärder, krav och riktlinjer 
som finns angivna i ” PM –genomförande bygg”, bilaga 10, ska följas för att minimera och skydda mot buller 
under byggtiden. Även Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15, eller 
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motsvarande råd som träder i dess ställe, ska följas. 
 

§ 20 ETABLERING 

För åtgärd, såsom etablering av bodar, arbetsfordon eller liknande, som fordras och där Exploatören behöver 
nyttja Kommunens mark, är Exploatören medveten om att Kommunens - i egenskap av fastighetsägare -
skriftliga godkännande av åtgärden krävs samt i förekommande fall, att tillstånd för åtgärden har erhållits från 
berörda myndigheter. 

Parterna ska verka för att etableringssamordning sker i enlighet med § 17 SAMORDNING OCH INFORMATION 
TILL ALLMÄNHETEN.  

Exploatören äger inte rätt att utan skriftligt medgivande nyttja Kommunens mark för upplag eller annat 
ändamål som står i samband med områdets bebyggande. Sådan mark får inte heller utan skriftligt medgivande 
nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Exploatören eller av denne anlitad entreprenör/konsult. 

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.     

Arbetsbelysning under byggtiden ska placeras och utformas så att den inte verkar bländande för sjötrafik eller 
påverkar funktionen på de ljuspunkter som är avsedda för säker navigation.  

§ 21 KARTUNDERLAG ENSKILDA ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER 

För att Kommunens primärkarta ska vara uppdaterad förbinder sig Exploatören att senast tre veckor efter 
slutbesiktning av enskilda anläggningar och byggnader inom kvartersmark, på egen bekostnad 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 11. Syftet med att leverera dessa inmätningar till Kommunen, är att Kommunens primärkarta ska vara 
uppdaterad. 

I det fall detta inte sker senast tre veckor efter slutbesiktning av enskilda anläggningar och byggnader inom 
kvartersmark, har Kommunen rätt att utföra inmätningarna på Exploatörens bekostnad. 

§ 22 STOM- OCH GRÄNSPUNKTER 

I de fall stompunkter eller gränspunkter förstörs eller måste tas bort i samband med exploateringen är 
Exploatören skyldig att omgående informera Kommunen om detta. Kommunens samtliga kostnader för att 
fastställa nya punkter ska ersättas av Exploatören. 
 

§ 23 KOSTNADSANSVAR 

Kommunen svarar inte för några kostnader inom eller utanför Planområdet utöver vad som särskilt angivits i 
Avtalet.  
 

§ 24 SÄKERHET 

För rätta fullgörandet av Exploatörens förpliktelser enligt Avtalet ska Exploatören vidmakthålla av Kommunen 
godkänd ovillkorad säkerhet till ett värde av 3 000 000 [TREMILJONER] kronor i form av fastighetsinteckning på 
Domaren 15, pantbrev för fastighetsinteckningen överlämnas till Kommunen i samband med att Exploatören 
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skriver under Avtalet. Av denna säkerhet ska Kommunen i den mån Exploatören fullgjort sina skyldigheter 
enligt Avtalet, återlämna så stor del av den resterande säkerheten att den enligt Kommunens bedömning är 
betryggande för rätta fullgörandet av Exploatörens återstående förpliktelser. Kommunen äger rätt att behålla 
10 % av säkerhetens värde till och med att Kommunen godkänt efterbesiktningen enligt § 11 för vägar för 
byggtrafik enligt PM Genomförande bygg, bilaga 7, har genomförts med godkänt resultat. 
 

§ 25 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET OCH FÖRBEHÅLL VID MARKFÖRSÄLJNING 

Exploatören äger inte rätt, att utan Kommunens i förväg inhämtade skriftliga medgivande, överlåta hela eller 
delar av Avtalet till annan part. Sådant medgivande kan inte påräknas.  

Exploatören ansvarar även för att det vid en överlåtelse av hela eller delar av Fastigheten, görs förbehåll om att 
den nye exploatören eller ägaren, till alla delar, åtar sig Exploatörens kvarstående förpliktelser enligt Avtalet 
gentemot Kommunen. För förpliktelser under detta avtal som gäller för hela eller delar av överlåten mark, ska 
Exploatören, gentemot Kommunen även svara solidariskt med den övertagande parten såsom för egen skuld. 
Detta gäller även vid överlåtelse i flera led.  

För fastighet eller del av fastighet som överlåts är Exploatören fortfarande bunden av åtagandena i Avtalet. 

Exploatören ska vid överlåtelse av fastighet eller del av fastighet genom avtal ålägga övertagande part att 
fullgöra förpliktelser enligt detta avtal gentemot Kommunen, så även att ställa erforderlig säkerhet som kan 
godtas av Kommunen, vid äventyr av vite på 2 000 000 [TVÅMILJONER] kronor. Exploatören är därutöver 
skyldig att ersätta Kommunen för eventuellt överskjutande skada vid förbrytelse mot förpliktelser under detta 
avtal 

Kommunen äger rätt att utan Exploatörens godkännande överlåta samtliga sina rättigheter och skyldigheter 
enligt Avtalet såvitt avser utbyggnaden av VA-anläggningar till Roslagsvatten AB och/eller annat bolag som 
ingår i samma koncern som Roslagsvatten AB.  

 

§ 26 KONTAKTORGAN 

Exploatören ska kontinuerligt samråda med Kommunen under tiden från att Detaljplanen har fått laga kraft 
fram till slutförd exploatering. Med slutförd exploatering avses att slutbesked har erhållits för samtliga 
anläggningar, bostäder och verksamheter inom kvartersmark. 

Kommunens kontaktorgan vad gäller Avtalet är exploateringsenheten. 

För myndighetsfrågor hänvisas till respektive myndighet. För tolkning av bilaga 2, Gestaltningsprogrammet, 
hänvisas till Kommunens planenhet. 

Eventuella ändringar eller tillägg till Avtalet beslutas av kommunfullmäktige i Vaxholms stad. Ändringar eller 
tillägg av mindre karaktär kan eventuellt beslutas av delegat i enlighet Vaxholms stads gällande 
delegeringsordning. 
 

§ 27 TVIST 

Tvist angående tolkning och tillämpning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol på Kommunens 
hemort. 
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_________________________________ 

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

 

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

För Vaxholms stad                                       För Fastighets Ab Domaren 15 Ab 

 

____________________  ____________________ 
Namn:   Namn:  
 

____________________  ____________________ 
Namn:   Namn:  
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GESTALTNINGSPROGRAM

Kv DOMAREN 15  -  VAXHOLM
NY DETALJPLAN FÖR FLERBOSTADSHUS 2020-10-29
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BEBYGGELSESTRUKTUR OCH KOMMUNIKATION INOM OMRÅDET
Planområdet för Domaren 15 ligger längst Kapellgatan i centrala Vaxholm. Området ingår i riksintresset 
Vaxholm och består av värdefulla byggnadsmiljöer med en småskalig och öppen byggnadsstruktur. 
Merparten av grannhusen längs Kapellgatan ligger lite indragna med gröna remsor med förgårdsmark. 
För merparten av grannkvarteren ligger huvudentréer dessutom mot innergård vilket gör att det saknas 
tydliga entrémotiv i gaturummet. Passage mellan fastigheterna inom kvarteren är ofta möjlig men lite 
svåra att avläsa i miljön.  

Flygfoto. Ca 1975Flygfoto. Ca 1960

Flygfoto med markerade entréer 
och kommunikationsytor.
 
Röd pil avser huvudentré från     
innergård. 

Blå pil avser huvudentré från gata.

Grön markering avser möjlig kom-
munikation mellan gata och entré.
 
Till vänster visas kommunikations-
ytor genom tiden.

Flygfoto. Röd cirkel markerar planområdet.
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KARAKTÄRSDRAG ATT BEVARA OCH FÖRSTÄRKA
Förslaget till den nya bebyggelsen på Domaren 15 vill stärka det planmönster som redan finns i områ-
det. Den nya bostadsgården och trappan ner medger att möjlighet till passage mellan Kapellgatan och 
Hamngatan bibehålls. Bostadshuset är dubbelt orienterat vilket betyder att trapphuset nås både via 
huvudentrén mot Kapellgatan samt från gårdssidan. Den befintliga parkeringsytan som idag finns inom 
Domaren 15 flyttas i förslaget till en källarvåning samt del av bottenvåning. Byggnad placeras indraget 
i samma liv som granfastigheten på Domaren 16 men med den stora skillnaden att huvudentrén även 
placeras här. Därmed möter huset gatan på ett mera klassiskt och urbant vis. 

Situationsplan

Pil med siffra visar placering av 
byggnader som beskrivs på nästa 
sida.

Visar varifrån bilden är tagen. 
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Hamngatan 32,34,36.
Flerbostadshus. Ljus putsfasad med grovputsad 
sockel. Typiska trähus i framkant med bearbetade 
fönsteromfattningar samt takfötter. Sadeltak i plåt 
med små takkupor. Svarta smidesräcken. Lokal 
mot Hamngatan. Bostadsentré på gårdssidan. 
Garageinfart i mellanrum. 

Rådhusgatan 5,7.
Byggnader i sekelskiftes-stil. Huvudentré på innergården. 
Smala mellanrum till innergårdar. Träfasad. Sockel av natur-
sten. Plåtak varvat med tegel. Upphöjda fasadpartier utgör 
frontespiser. Burspråk. Gröna fönster. 

Hamngatan 15,17.
Lamellhus som kombinerar burspråk med balkonger på båda fa-
sader. Takkupor. Puts på fasad. Burspråk med stående profilerad 
plåt. Hörnfönster. Entréer från gatan, parkering på baksidan. 

Kapellgatan 3,9
Olika arkitekturstilar och epoker lever i symbi-
os. Träpanel, staket mot gatan, gröna fönster.  
Putsfasader kombinerat med trädetaljer på 
balkonger.

BEFINTLIGA GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR OMRÅDET
Förslaget ligger i ett område med återkommande karaktärsdrag men det finns även vissa variationer. 
Byggnader ligger synliga och utmed gatorna, även där entréer nås från baksidan. Takkupor i sadeltak 
och burspråk är vanligt förekommande. Fasader är utförda i både trä och puts. Taken har antingen tegel 
eller plåt.
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SKALA NÄROMRÅDE

Kapellgatan från Rådhusgatan
Kapellgatan består till stor del av storskaliga byggnader från 60-talet. Idag en ganska ogästvänlig gata för gående. 
Biltrafik prioriteras med parkeringar, trottoar som avbryts med infarter och uteplatser. Byggnader invid fastigheten 
Domaren 15 är storskaliga med låg känslighet för sin närmiljö.

Sektion Kapellgatan-Hamngatan
Fasadshöjd av den nya byggnaden på Domaren 15 avses vara lika den på Rådhuset 4 mot Kapellgatan. Höjdskill-
nad mellan Hamngatan och Kapellgatan hanteras genom en ny trappa på innergården och en passage runt den 
nya byggnaden.

Ny byggnad på 
Domaren 15

Fotomontage med förslag på ny bebyggelse
Den nya fasaden ligger i liv med Domaren 16 (till vänster i bild). Detta skapar utrymme för förgårdsmark och en 
tydlig plats framför huvudentrén. 

RÅDHUSET 4RÅDHUSET 4 DOMAREN 15 DOMAREN 15       DOMAREN 8   DOMAREN 8     
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GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR DOMAREN 15
För att anamma områdets karaktärsdrag och försöka förstärka gaturummet har det nya flerbostadshu-
set samma skala som sina intilliggande grannar. Fasaden består av puts i en ljus och varm kulör med 
trädetaljer runt huvudentrén och svarta smidesräcken på balkonerna. Taket bekläds med plåt i en grön 
nysans. Vi sträver efter en ärlighet i materialen där trä är trä och sten är sten. Garagedelen i bottenvå-
ningen bredvid entrén avskärmas visuellt med trälameller framför en transparent fasad. 

Fotomontage med förslag på ny bebyggelse
Burspråk och balkonger. Takkupor. Putsad fasad. Burspråk med stående träpanel. Fönster över hörn. Entré från 
gatan samt innergård. Parkering i entréplan från gatan och infart till källargarage från gårdssidan. 

Ny byggnad på 
Domaren 15

156



GESTALTNINGSPROGRAM   NORDISK KOMBINATION ARKITEKTER
Kv DOMAREN 15 - VAXHOLM                      2020-10-29           7/7

GESTALTNINGSELEMENT

5

7

7

8

9

11

11

12

6

61

1

1

2

3

3

3

1 2 3

5 6 7 8

9 11 12

157



GESTALTNINGSPROGRAM   NORDISK KOMBINATION ARKITEKTER
Kv DOMAREN 15 - VAXHOLM                      2020-10-29           8/7

KULÖR OCH MATERIAL

Fasad mot Kapellgatan

Fasad mot väster

A B C D E F G H
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Sammanfattning 

Geosigma har på uppdrag av FAD Fastigheter gjort en dagvattenutredning för fastigheten 
Domaren 15 som ska bebyggas. Den befintliga markanvändningen på Domaren 15 utgörs av 
en parkeringsyta. Genomförandet av detaljplanen innebär att parkeringsytan bebyggs med 
ett flervåningshus som byggs ihop med huset på Domaren 18. Flervåningshuset är planerat 
att ha ett garage med tillhörande infartsramp, bostäder, samt att det tillkommer en mindre 
innegård. Delar av parkeringsytan kommer att utgöra infartsväg till infartsrampen och 
fastigheten Domaren 14. Domaren 15 och 18 tillhör ett tekniskt avrinningsområde med 
Södra Vaxholmsfjärden som recipient. Södra Vaxholmsfjärden har otillfredsställande 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Den kemiska statusen är dock god om 
hänsyn inte tas till bromerade difenyletrar och kvicksilver som överskrids i så gott som alla 
svenska vatten.  

Den planerade markanvändningen innebär att det klimatkompenserade dimensionerande 
10-årsflödet (10 minuters varaktighet) ökar med cirka 3 liter/sekund.  

Den dagvattenhantering som föreslås i denna utredning är i huvudsak: 

• Dagvatten från takyta och innergården samlas upp och renas i ett makadammagasin 
med en yta på 31 m2 som kombineras med ett brunnsfilter som placeras i gallerbrunn 
i norra delen av planområdet.  

• Dagvatten som bildas på infartsväg samlas upp och renas i ett mindre 
makadammagasin med en yta på 6 m2 som likaså kombineras med ett brunnsfilter 
som placeras i gallerbrunn på den flacka delen av infarten.  

• För att undvika ytavrinning som når garageplanet bör infartsrampen förses med en 
förhöjning i asfalten som fungerar som ett fysiskt skydd mot ytavrinningen.  

• För att inte parkeringsytan på Domaren 14 ska bilda ett instängt område vid extrem 
nederbörd bör det ges plats för ytavrinning mellan skärmtaket, infartsrampen och 
innergården ned mot lastytan som ligger i anslutning till Hamngatan. Vid extrem 
nederbörd som överbelastar föreslagna dagvattenlösningar bör dagvattnet tillåtas att 
avrinna mellan skärmtaket, infartsrampen och innegården mot lastytan.   

Detta lösningsförslag leder till en minskning av föroreningshalterna och 
föroreningsbelastningen jämfört med dagens läge för alla studerade ämnen förutom för 
kväve. För att erhålla ytterligare rening av dagvatten kan delar av makadammagasinet i 
norra delen av området överbyggas med en regnbädd.  
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1 Uppdraget 

1.1 Bakgrund  

Nordisk Kombination Arkitekter och FAD Fastigheter har planer på att exploatera fastigheten 
Domaren 15 i Vaxholms kommun. Som en del i planarbetet har Geosigma AB fått i uppdrag 
att genomföra en dagvattenutredning för planområdet.  

1.2 Områdesavgränsning 

Planområdet består av fastigheten Domaren 15. Denna dagvattenutredning kommer att ta 
hänsyn till det dagvatten som bildas inom planområdet och den omkringliggande mark som 
sannolikt kommer att bidra med dagvatten till planområdet vid normala förhållanden. 
Planområdet och omkringliggande mark som sannolikt bidrar med dagvatten till 
planområdet kallas för det Inre Utredningsområdet. Planområdet och omkringliggande mark 
som kan bidra med ytavrinnande dagvatten till planområdet vid mer extrema förhållanden 
kallas för det Yttre Utredningsområdet. I detta område ingår också mark som kan tänkas 
påverkas av dagvatten från planområdet vid mer extrema förhållanden. De två områdena 
redovisas i Figur 1-1.   
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Figur 1-1. Översiktskarta över de två utredningsområdena. 

   

  

Domaren 18 

Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 
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1.3 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som avrinner markytan vid 
regn och snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till 
markanvändningen i ett område. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och 
parkeringsytor som innehåller föroreningar. Exploatering kan leda till större areal hårdgjorda 
ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka konsekvenser detta har på 
dagvattensituationen.  

Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar som efterliknar 
vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i 
konventionella ledningar. På så sätt minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i 
dagvattennätet och det sker en naturlig rening av dagvattnet. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna utredning är att klargöra vilka konsekvenser den avsedda exploateringen 
kan ha för dagvattensituationen inom planområdet och även utreda påverkan på dess 
recipient.  

Den planerade exploateringen av Domaren 15 innebär att en tidigare parkeringsplats 
kommer att ersättas med bostadshus. Valet av beläggningsmaterial på ytorna i planområdet 
avgör om dagvattenflödet från planområdet kommer att minska eller öka efter 
exploateringen. En anslutning till det kommunala dagvattensystemet medför eventuellt en 
ökad flödesbelastning på det kommunala dagvattensystemet som kan leda till bräddning av 
obehandlat spill- och dagvatten genom överläckage och bräddningar vid kraftiga skyfall. Det 
är ur det perspektivet viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor, såsom tak och parkering, tas 
omhand inom området i den utsträckning det är möjligt. 

Utredningen syftar också till att bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD), genom infiltration eller fördröjning, samt till att dimensionera eventuella 
erforderliga LOD-anläggningar. Bedömningen grundar sig på de lokala markförhållandena, 
dimensionerande dagvattenflöden, samt dagvattnets föroreningsgrad.  

Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med Vaxholms Stads dagvattenstrategi (Vaxholm 
Stad, 2019) och Vaxholms Stads VA-plan 2020–2024 (Vaxholm Stad, 2020). 
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2 Material och metoder 

2.1 Dagvattenstrategi  

Vaxholms Stads dagvattenstrategi antogs av kommunfullmäktige 2019-09-23 och har som 
syfte att skapa en helhetsbild för hantering av dagvatten i samhällsplaneringens alla skeden 
och samtidigt vara en vägvisare för åtgärder för att recipienterna ska uppnå deras 
miljökvalitetsnormer vid 2027. (Vaxholms Stad, 2019). Det innebär att dagvattenhanteringen 
bör ta hänsyn till både vattenkvalitet och vattenkvantitet samt att utmaningar som uppstår 
genom klimatförändringar i ett allt tätare stad lyfts fram. 

Målet för hållbar dagvattenhantering kan nås med 5 övergripande strategier (Vaxholm Stad, 
2019):  

1) Minska mängden föroreningar i dagvatten för att förbättra vattenkvalitén i 
recipienten. 

2) Fördröja och utjämna dagvattenflöden och minska konsekvenserna vid 
översvämning. 

3) Bevara en naturlig vattenbalans och inte påverka grundvattenbildningen negativt  
4) Berika stadsmiljön med blå resurser som värdeskapare 
5) Säkra en funktionell dagvattenhantering genom planering, tydlig ansvarsfördelning 

och miljömässig kostnadseffektivitet. 

Enligt Vaxholms Stad ska 20 mm nederbörd räknat över områdets hårdgjorda yta fördröjas 
och renas innan det släpps ut till recipient. 

Kommunen har även i samarbete med Roslagsvatten tagit fram en VA-Plan för Vaxholms 
Stad för 2020–2024. Dessutom finns det en checklista för dagvattenutredningar som 
Roslagsvatten tagit fram.  

 

2.2 Material och datainsamling 

Det insamlade bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna 
utredning är bland annat: 

• Ledningskartor (erhållet från beställaren) 
• SGU, Jordarts- och jorddjupskarta (SGU, 2016) 
• Situationsplan Domaren 15 & 18 2020-08-25 (Nordisk Kombination Arkitekter AB, 

2020)  
• Vaxön- Föroreningar i dagvatten (Tyréns, 2012) 
• Vaxön-Översvämningsanalys (Tyréns, 2013)  

2.3 Platsbesök i planområdet 

Ett platsbesök genomfördes den 20 april 2017. Planområdet domineras idag av en 
parkeringsyta som sluttar från Kapellgatan mot Hamngatan, se Figur 2-1. Parkeringsplatsen 
omringas av hus i väster, öster och norr. Vid parkeringsplatsens nordöstra hörn finns en 
trappa som leder ned till en asfaltsyta som befinner sig på cirka 2 m lägre nivå än 
parkeringsplatsen, se Figur 2-2. Parkeringsytan sluttar relativt jämnt från Kapellgatan mot 
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Hamngatan och dagvattnet som bildas på parkeringsytan samlas i de två gallerbrunnar som 
finns på parkeringsplatsens norra delar, se Figur 2-3. Gallerbrunnarna är enligt 
Roslagsvattens ledningskarta anslutna till en privat dagvattenservis. Det antas att 
dagvattenservisen är ansluten till det kommunala dagvattennätet. Ytan kring de två 
gallerbrunnarna utgör den lägsta punkten i planområdet. Omkringliggande hus är alla 
försedda med stuprör som går ner i mark. Även de antas vara anslutna till det kommunala 
dagvattennätet. Söder om Kapellgatan domineras bebyggelsen av villor utspridda på en 
höjdrygg. Längs Hamngatan är bebyggelsen tätare.  

 
Figur 2-1 Parkeringsyta med omkringliggande byggnader. Vy från Kapellgatan. 
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Figur 2-2. Asfaltsyta nordost om planområdet. Vy från Hamngatan.   

 
Figur 2-3. En av planområdets två synliga gallerbrunnar i planområdets norra hörn. Vy från 
parkeringsytans västra delar. 
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Figur 2-4. Översikt över fotoriktningarna för bilderna i Figur 2-1-Figur 2-3. Numren 
korresponderar mot den ordning i vilken bilderna visas. 

2.4 Flödesberäkningar 

Dagvattenflöden för ytor med olika markanvändning har beräknats med rationella metoden 
enligt sambandet:  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓     (Ekvation 1) 

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning. 

Domaren 18 

Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 
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i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss 
återkomsttid och beror på tr som är regnets varaktighet, vilket är lika med områdets rinntid.  

φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden 
och dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika 
markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110 med vissa 
undantag. 

A är den totala arean (hektar) för den aktuella ytan. Arealerna för ytorna med olika 
markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i ArcGIS 
utifrån ortofoto och plankartor i DWG-format. 

f är en ansatt klimatfaktor, Svenskt Vatten P110 rekommenderar att klimatfaktor 1,25 
används för nederbörd med kortare varaktighet än 60 minuter och 1,2 för regn med längre 
varaktighet, oavsett område i Sverige. Klimatfaktorn har i detta fall satts till 1,25. 

2.5 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 

Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolym för planområdet utförts enligt Vaxholm 
Stads riktlinjer om att 20 mm nederbörd ska fördröjas och renas i dagvattenanläggningar där 
mer långtgående rening än sedimentation eftersträvas. Beräkning av dimensionerande 
utjämningsvolym görs därmed enligt Ekvation 2. 

𝑽 = 𝝓 ∙ 𝑨 ∙  𝟎, 𝟎𝟐                                                 (Ekvation 2) 

där V är den dimensionerande utjämningsvolymen (m3), ϕ är delområdets sammanvägda 
avrinningskoefficient (-), A är delområdets area (m2) och 0,02 är vald åtgärdsnivå (20 mm) 
uttryckt i meter. 

2.6 Föroreningsberäkningar 

Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet baseras på schablonhalter som har 
hämtats från modellverktyget StormTac. Schablonhalterna är framtagna inom ramen för 
olika forskningsprojekt och längre utredningar och bygger på långa mätserier från olika typer 
av markanvändningsområden (Larm, 2000). Halterna av olika ämnen kan momentant dock 
variera kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden. 
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3 Utredningsområdets förutsättningar  

Det Inre Utredningsområdet omfattar cirka 0,10 hektar och ligger i de centrala delarna av 
Vaxholm och omfattar fastigheten Domaren 15. Det Inre Utredningsområdet avgränsas i 
söder av Kapellgatan och i norr av Domaren 14 och Domaren 8.  I väster avgränsas det Inre 
Utredningsområdet av Domaren 16 och i öster av Domaren 18.   

3.1.1 Befintlig markanvändning 

Befintlig markanvändning inom planområdet utgörs främst av parkeringsyta. Dessutom ingår 
vissa takytor som bidrar med dagvatten till planområdet vid normala förhållanden, se Figur 
3-1. Alla ytor inom det Inre Utredningsområdet är hårdgjorda. Det Yttre Utredningsområdet 
omfattar all mark i det Inre Utredningsområdet och dessutom angränsande parkeringsytor, 
gårdsmark och delar av Kapellgatan.  Inom det Yttre Utredningsområdet är större delen av 
ytorna hårdgjorda även om delar av gårdsmarken består av gräsmatta, se Figur 3-1.  
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Figur 3-1. Flygfoto med befintlig markanvändning inom det Inre och Yttre 
Utredningsområdet. 

3.1.2 Planerad markanvändning 

Den planerade exploateringen innebär att större delen av parkeringsytan på Domaren 15 
bebyggs med en byggnad i tre våningar, se Figur 3-2. Byggnaden kommer att vara 
sammanbyggd med Domaren 18. Under byggnaden planeras det för ett garage med 
tillhörande infartsfartsramp. Norr om byggnaden kommer det att finnas en liten innergård 
och marken väster om byggnaden ska utgöra tillfartsväg till Domaren 14. Endast det Inre 
Utredningsområdet berörs av den planerade exploateringen.   
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Figur 3-2. Planerad markanvändning inom utredningsområdet. 

3.2 Topografi och lågpunkter 

Parkeringsytan som ska bebyggas sluttar från Kapellgatan mot Domaren 8 och Domaren 14.  
Parkeringsytan avgränsas av en upphöjning i asfalten på gränsen mellan Domaren 15 och 
Domaren 14. De lägsta punkterna inom det Inre Utredningsområdet utgörs av marken som 
ligger i anslutning till de två gallerbrunnarna som ligger i parkeringsytans norra delar. Från 
parkeringsytan är det en höjdskillnad på cirka 2 m ned till Hamngatan. Höjdskillnaden tas 
upp av en trappa ned till en asfaltsyta som fungerar som lastyta för affärerna på Hamngatan. 
Parkeringsytan på Domaren 14 utgör en lokal lågpunkt och ligger nedsänkt i förhållande till 
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Domaren 16:s gårdsyta. Parkeringsytan på Domaren 14 ligger även den nedsänkt i 
förhållande till Domaren 16.            

3.2.1 Avrinning  

Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Avrinningen per 
ytenhet är ett mått på vattentillgången i området. Storleken på avrinningen beror av 
nederbördsmängden, samt av hur mycket vatten som magasineras i området eller avgår till 
atmosfären genom avdunstning. Avrinningen varierar mycket mellan olika årstider, vilket till 
stor del beror på hur nederbörden magasineras – i mark- och grundvatten eller i form av 
snö. I södra Sverige faller mindre andel av nederbörden som snö. Snösmältningen kan ske 
under flera perioder, vilket tillsammans med regn kan ge hög avrinning vintertid. I södra 
Sverige är avrinningen låg under sommaren på grund av hög avdunstning. Årsavrinningen 
kan variera kraftigt från ett år till ett annat, vilket främst beror på att nederbörden kan 
variera mycket mellan åren. Under perioden 1961-2005 var medelavrinningen i Sverige för 
det våtaste året (2000) cirka 17 liter/sekund · km² och för det torraste året (1976) cirka 8 
liter/sekund · km². 

För en given yta eller sträcka i ett område kan man bestämma det landområde som bidrar 
med yt- och/eller grundvatten till ytan/sträckan. Detta landområde kallas för 
avrinningsområde. Ett avrinningsområde begränsas av en vattendelare som skiljer ett 
avrinningsområde från ett annat.  Avrinningsområdet för ytvatten kan bestämmas med hjälp 
av topografin. Där man har tunna lager av morän eller blandjordarter följer vanligtvis 
grundvattenytan topografin ganska väl och den topografiska vattendelaren är en hygglig 
approximation även för grundvattendelaren. 

Figur 3-3 visar en generaliserad bild över hur potentiellt ytvatten inom det Yttre och Inre 
Utredningsområdet skulle röra sig utgående från den lokala topografin.  

3.2.2 Befintlig dagvattenhantering 

På parkeringsytan där den planerade byggnaden kommer att stå fanns vid platsbesöket två 
stycken synliga gallerbrunnar som samlar upp dagvattnet från parkeringsytan. Det dagvatten 
som bildas på den befintliga parkeringsytan på Domaren 15 leds i dagsläget till privat 
dagvattenledning på norra delen av Domaren 15. Denna ledning ansluter troligtvis till en 
privat ledning på Domaren 18 som i sin tur ansluter till kommunala ledningar i Hamngatan. 
Ledningarnas kapacitet är i dagsläget okänt.  

På Kapellgatan finns en gallerbrunn i anslutning till parkeringsytan som samlar upp delar av 
det dagvatten som bildas på Kapellgatan. På parkeringsytan på fastigheten Domaren 14 finns 
gallerbrunnar för dagvatten. Även på lastytan i anslutning till Hamngatan finns 
gallerbrunnar. Samtliga gallerbrunnar antas vara anslutna till det kommunala 
dagvattennätet. Byggnaderna på fastigheter som omgärdar det Inre Utredningsområdet har 
alla stuprör för sitt takvatten. Stuprören går ned i mark och antas vara kopplade till den 
kommunala dagvattenledningen. Kommunal dagvattenledning (225 mm, betongledning) går 
längs Kapellgatan och viker sedan ned på Rådhusgatan för att slutligen ansluta till 
dagvattenledningen på Hamngatan (300 mm, betongledning).    
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Figur 3-3. Ungefärliga flödesriktningar för ytvatten, lokala lågpunkter samt befintliga 
dagvattenledningar. Gröna linjer visar dagvattenledningar och serviser.  

Planområdet tillhör ett delavrinningsområde för grundvatten som heter Rinner till Norra 
Vaxholmsfjärden enligt SMHI. Grundvattnets hudsakliga rörelse bedöms vara åt nordost, 
mot havet. Grundvattnets normalläge under markytan är inte känd.    

Enligt en utredning från Týrens (2013) riskerar Domaren 15 att ligga i ett stråk för ytavrinning 
vid mycket kraftiga regn. Deras utredning motsvarar ett scenario där ytavrinning sker till 

Domaren 18 
Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 

Domaren 14 
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följd av att dagvattenledningarna är överbelastade. Enligt Tyréns (2013) riskeras ytavrinning 
från Domaren 14 över parkeringsytan mot lastytan som ligger nedanför parkeringsytan. 
Dessutom riskeras ytavrinning från Kapellgatan över parkeringsytan ned mot lastytan. Detta 
överensstämmer väl med Geosigmas bedömning av hur avrinningsvägarna ser ut i området 
vid ett scenario där dagvattensystemet är överbelastat. Hur stor ytavrinningen från 
omkringliggande mark är beror på nederbördens intensitet, varaktighet och ledningsnätets 
kapacitet på platsen. I Figur 3-4 visas potentiell ytavrinning vid regn som är så kraftiga att det 
lokala ledningsnätet överbelastas. Detta utgör ett extremscenario och riskerna för att detta 
sker minskas idag av att det mellan Kapellgatan och Domaren 15 finns en kantsten som 
skyddar parkeringsplatsen från ytavrinning från Kapellgatan. Även risken för ytavrinning från 
Domaren 14 minskas av att det finns en upphöjning i asfalten mellan Domaren 14 och 
Domaren 15, se Figur 3-4. 
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Figur 3-4. Ungefärliga flödesriktningar (blå pilar) för ytvatten vid extremregn då lokala 
dagvattennätet är överbelastat. Åtgärder i markytan (kantsten och upphöjning i asfalten) 
som eventuellt förhindrar detta är markerade med svart streck.  

Domaren 18 

Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 

Domaren 14 
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3.3 Infiltrationsförutsättningar och geologi 

Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, packningsgrad och 
markens vattenhalt. När marken är torr är infiltrationskapaciteten som högst för att sedan 
avta med ökad mättnadsgrad. Vid helt mättade förhållanden kan infiltrationskapaciteten 
sättas lika med jordens mättade hydrauliska konduktivitet, KS. I sandiga eller grusiga jordar, 
som har hög dräneringsförmåga, kan man i allmänhet förvänta sig att mättade eller nära 
mättade förhållanden aldrig uppkommer nära markytan, så att jordens infiltrationskapacitet 
inte avtar särskilt mycket ens under långvariga regn med dimensionerande intensitet. För att 
marken inte ska översvämmas måste markens infiltrationskapacitet vara så stor att den kan 
hantera dimensionerande flöden. I Tabell 3-1 nedan anges generella infiltrationskapaciteter 
för olika svenska typjordar. 

Tabell 3-1. Mättad infiltrationskapacitet för olika jordtyper (VAV, 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt SGU:s jordartskarta i skala 1:25 000 består jordarterna i det Inre och Yttre 
Utredningsområdet nästan uteslutande av fyllning som underlagras av postglacial lera, se 
Figur 3-5.  Söder om planområdet finns ett höjdparti bestående av urberg.  

 

Jordtyp Infiltrationskapacitet 
(millimeter/timme) 

Morän 47 

Sand 68 

Silt 27 

Lera 4 

Matjord 25 
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Figur 3-5. Jordarter enligt SGUs jordartskarta.  

Enligt SGU:s jorddjupskarta varierar jorddjupen i området mellan 0-1 m. 
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Figur 3-6. Jorddjup enlig SGUs jorddjupskarta i skala 1:50 000 från SGUs Kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en heldragen röd linje.   

3.4 Recipient och avrinningsområde 

Planområdet ingår i ett tekniskt avrinningsområde som har Södra Vaxholmsfjärden som 
recipient (Tyréns, 2012). Södra Vaxholmsfjärden är klassat som ett kustområde och ligger 
cirka 250 m sydost om planområdet.   

3.4.1 Miljökvalitetsnormer (MKN) och status  

Södra Vaxholmsfjärden har av Vaxholms Stads dagvattensstrategi kategoriserats som en 
recipient som är känslig för föroreningar i dagvattnet. Denna klassificering är dock gjord 
2012.  

Enligt den senaste klassningen (2017-02-23) i VISS har Södra Vaxholmsfjärden en 
otillfredsställande ekologisk status. Södra Vaxholmsfjärden uppnår ej god kemisk status. Den 
kemiska statusen är dock god om hänsyn inte tas till bromerade difenyletrar, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Dessa två föroreningskategorier överskrids generellt i ytvatten i 
Sverige och därför görs en särskild klassning där hänsyn inte tas till dessa föroreningar.  

Södra Vaxholmsfjärden har ett kvalitetskrav på att uppnå god ekologisk till 2027. För den 
kemiska statusen har undantag getts för bromerade difenyletrar, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Halterna av dessa föroreningar får dock inte öka.         

3.4.2 Markavvattningsföretag 

Inga markavvattningsföretag har identifierats i planområdets närhet (sökning via 
Länsstyrelsens WebbGIS, Länskarta Stockholm, 2017-04-26).  
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4 Beräkningar 

4.1 Flöden från det Inre Utredningsområdet 

Tabell 4-1 visar uppskattade arealer för olika markanvändning i det Inre Utredningsområdet 
före och efter exploatering. Arealerna är uppskattade efter den gällande planskissen och 
representerar ett troligt scenario för den tilltänkta exploateringen. Värdena ska inte ses som 
den exakta ytfördelningen utan användas som en fingervisning för vilka effekter den ändrade 
markanvändningen kan medföra. Avrinningskoefficienterna har till största del tagits från 
P110.  

Regnintensiteten för ett dimensionerande 10-årsregn (Dahlström, 2010; Svenskt Vatten, 
2011) har beräknats baserat på uppskattningar av rinntiden för dagvatten inom det Inre 
Utredningsområdet. Rinntiden uppskattas till 10 minuter. Dessutom har dagvattenflöden för 
30- och 100-årsregn beräknats.  

Regnintensiteten vid ett dimensionerande 10-årsregn med 10 minuters varaktighet är för 
regionen 228 liter/sekund∙hektar, vilket motsvarar cirka 82 millimeter/timme. 

Tabell 4-1. Använda avrinningskoefficienter, samt beräknade, totala 
avrinningskoefficienter för befintlig och planerad markanvändning inom det Inre 
Utredningsområdet 

Markanvändning (Inre 
utredningsområde) 

φ (-) 
Area befintlig 

markanvändning  

(hektar) 

Area planerad 
markanvändning  

(hektar) 

φAtot (-) 

 befintlig 
markanvändning 

φAtot (-) 

 planerad 
markanvändning 

Takyta  0,9 0,02 0,06 

0,82 0,76 

Parkeringsyta 0,8 0,08 - 

Kvartersgata 0,8 - 0,01 

Gårdsyta 0,45 - 0,03 

 ∑ 0,10 0,10 

Dimensionerande dagvattenflöden för det Inre Utredningsområdet, för ett dimensionerande 
10-, 30- och 100-årsregn med 10 minuters varaktighet och 1,25 klimatfaktor, redovisas i 
Tabell 4-2. Små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flödet 
så de redovisade flödena bör främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att 
förändras vid den nya markanvändningen. Enligt beräkningarna ökar dagvattenflödet vid ett 
10-årsregn med 10 minuters varaktighet med cirka 17 % till följd av byggnationen av huset.  
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Tabell 4-2. Beräknade dagvattenflöden för befintlig och planerad markanvändning, samt 
den procentuella ökningen av dagvatten som den planerade markanvändningen innebär 
vid ett dimensionerande flöde för ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet (228 
liter/sekund·hektar) och klimatfaktor 1,25 samt årsmedelflöden (årsnederbörd 632 
millimeter) 

Inre Utredningsområde 10-årsregn 
(liter/sekund) 

30-årsregn 
(liter/sekund) 

100-årsregn 
(liter/sekund) 

Årsmedelflöde 
(liter/sekund) 

Dagvatten som bildas vid 
befintlig markanvändning 

18 27 40 0,019 

Dagvatten som bildas vid 
planerad markanvändning 

21 30 45 0,017 

Förändring 
dagvattenbildning: 

17% 11 % 13 % 11 % 

 

4.1.1 Fördröjningsvolym 

För det Inre Utredningsområdet sker det enligt beräkningarna endast en mindre ökning av 
dagvattenflödena. Däremot finns det inte någon känd fördröjning av dagvattnet inom 
planområdet idag. Vaxholms Stads dagvattenstrategi betonar vikten av att översvämning vid 
kraftig nederbörd undviks. Därmed rekommenderas att förbättringar görs jämfört med 
dagens situation. För att fördröja 20 mm regn inom det inre utredningsområde krävs en 
fördröjningsvolym på cirka 15 m3. Detta skulle medföra en ungefärlig halvering av 
dagvattenflödet i förhållande till dagens nivåer vid ett 10-årsregn.   
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4.2 Föroreningsbelastning 

För beräkning av föroreningshalter i dagvatten från olika typer av markanvändning har 
schablonvärden från databasen StormTac v.20.2.2 använts, se Tabell 4-3. Schablonvärdena 
är framtagna vid vetenskapliga studier med långa mätserier av dagvatten.  

Schablonhalterna jämförs med RTK:s riktvärde, Nivå 2M, för utsläppspunkter uppströms 
recipient (Region- och trafikplanekontoret, 2009).  
 
Beräkningarna visar att föroreningskoncentrationen potentiellt ligger över de 
rekommenderade riktvärdena för bly, koppar, zink och suspenderad substans vid dagens 
markanvändning. De planerade förändringarna leder i allmänhet till en minskning i 
föroreningskoncentrationen i dagvattnet jämfört med dagens markanvändning. Dock så ökar 
koncentrationen för kväve enligt beräkningarna samt att riktvärdet för kadmium överskrids 
om inga reningsåtgärder införs. Om föreslagen rening införs tyder beräkningarna på att 
föroreningskoncentrationerna ligger under dagens halter för alla ämnen utom kväve. 
Kvävehalten påverkas inte av reningen i brunnsfiltret och reningseffektivitet för kväve i 
makadammagasin är relativt låg. Kvävehalten ligger dock under riktvärdet från RTK. För att 
erhålla ytterligare rening av kväve kan magasinet till exempel överlagras av en växtbädd.  

Tabell 4-3. Föroreningskoncentration i dagvatten från Inre Utredningsområdet för befintlig 
och planerad markanvändning, samt föroreningskoncentration efter föreslagen rening, 
beräknat i StormTac (Larm, 2000). Föroreningsbelastningen har jämförts RTK:s riktvärden, 
nivå 2M. Rött = halten överstiger riktvärde, Orange = halten överstiger nuvarande halt, 
Grön = halten understiger nuvarande halt. 

Ämne 

Riktvärde 
(Nivå, 2M) 

Föroreningskoncentrationer (Inre 
Utredningsområdet) 

[µg/l] [µg/l] 

  
Befintlig 

Planerad, 
innan rening 

Planerad, 
efter rening  

  

Fosfor 175 93 92 57   
Kväve 2500 1200 1700 1400   
Bly 10 23 4 1   
Koppar 30 31 11 5   
Zink 90 110 31 14   
Kadmium 0,50 0,49 0,58 0,15   
Krom 15 12 3 1   
Nickel 30 4 4 2   
Kvicksilver 0,07 0,04 0,02 0,01   
Suspenderad 60 000 110 000  29 000  100 00    
substans 

Olja  700 600 79 30   
PAH  Saknas 1,3 0,4 0,1   
Benso(a)pyren 0,070 0,047 0,008 0,005   
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Förändringen av föroreningsbelastningen för det Inre Utredningsområdet redovisas i tabell 
4-4. Av beräkningarna framgår att föroreningsbelastningen potentiellt ökar för kväve efter 
exploatering. Med de föreslagna reningsåtgärderna minskar föroreningsbelastningen för alla 
ämnen förutom för kväve vars belastning väntas vara något större trots reningsåtgärder.  

Tabell 4-4. Föroreningsbelastning i dagvatten på årsbasis från det Inre Utredningsområdet 
för befintlig och planerad markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen 
rening, beräknat i StormTac (Larm, 2000). Grön = föroreningsmängden understiger 
befintlig mängd och Orange = föroreningsmängd överstiger befintlig mängd 

Ämne 

Föroreningsbelastning (Inre Utredningsområdet) 

[kg/år] 

Befintlig 
Planerad, innan 

rening 
Planerad, efter 

rening 

Fosfor 0,06 0,05 0,03 
Kväve 0,7 0,9 0,8 
Bly 0,0130 0,0019 0,0003 
Koppar 0,019 0,006 0,002 
Zink 0,07 0,02 0,01 
Kadmium 0,0003 0,0003 0,0001 
Krom 0,0070 0,0018 0,0003 
Nickel 0,002 0,002 0,001 
Kvicksilver 0,000023 0,000009 0,000005 
Suspenderad 65 16 5 
substans 

Olja 0,35 0,04 0,02 
PAH  0,00079 0,00021 0,00003 
Benso(a)pyren 0,000027 0,000004 0,000003 

 

Sammantaget sker klara förbättringar med avseende på dagvattnets 
föroreningskoncentration och föroreningsbelastningen från dagvatten på recipienten med 
de föreslagna reningsåtgärderna.    
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5 Förslag till framtida dagvattenhantering  

I kapitel 5.1 – 5.3 följer rekommendationer och lösningsförslag för dagvattenhanteringen 
inom planområdet. Förslag på placeringar av lösningsförslagen redovisas i Figur 5-1. 

5.1 Generella rekommendationer 

De föreslagna förändringarna, enligt gällande planskiss kommer att medföra en ökning av 
dagvattenflödena med cirka 17 % vid ett klimatkompenserat 10-årsregn med 10 minuters 
varaktighet.  

Eftersom ytan kommer att vara hårdgjord och/eller underbyggd är 
infiltrationsförutsättningarna för dagvatten obefintliga. Dessutom påpekas det i VA-planen 
att infiltration av dagvatten inom Vaxholms täta stadsbebyggelse är olämplig i större skala. 
Möjligheterna till öppen avledning (diken, rännor eller liknande) av dagvattnet är också 
begränsade eftersom den befintliga bebyggelsen inte tillåter det utan mycket stora insatser.  

För det Inre Utredningsområdet föreslås att det dagvatten som bildas på tak- och gårdsytan 
samlas upp via stuprör och leds via markförlagda ledningar till ett makadammagasin för 
fördröjning och rening. Magasinet antas ha en area av 31 m2 med 1 m djup och porositet på 
40%. Inlopp till magasinet förses med en brunn utrustad med brunnsfilter för ytterligare 
rening av dagvatten.  Detta magasin anläggs längst med norra delen av det Inre 
Utredningsområdet. Från makadammagasinet leds sedan dagvattnet till det kommunala 
dagvattennätet på Hamngatan.  

Gårdsytorna beläggs lämpligen med ett betongraster som tillåter dagvattnet att infiltrera. I 
lagret under rasterytan läggs strypta dräneringsledningar med påkoppling till magasinet. 
Utan dränering på innergården riskerar vatten att bli stående på taket till garaget vilket inte 
är lämpligt.      

På infarten till garaget föreslås ett mindre makadammagasin att anläggas för att samla upp 
och fördröja samt rena dagvatten som bildas på infarten. Även detta magasin bör 
kombineras med brunnsfilter. Magasinet kan även seriekopplas med makadammagasinet 
norr om infarten. Makadammagasinet på infarten till garaget antas vara 6 m2 stort och ha 
ett djup på 1 m samt porositet på 40%. 

De föreslagna dagvattenlösningarna bedöms som yt- och reningseffektiva åtgärder för 
hantering av dagvatten på föreliggande planområde. Lösningsförslaget kan ytterligare 
kombineras med växtbädd ovanpå makadammagasinet i norra delen av området för att 
främja rening av bland annat kväve som oftast återfinns i löst form i dagvatten och lätt 
passerar makadammagasinet och brunnsfilter. 

För att undvika ytavrinning som når garageplanet bör infartsrampen förses med en 
förhöjning i asfalten som fungerar som ett fysiskt skydd mot ytavrinningen. Linjeavvattning 
som samlar upp dagvatten och avleder det mot dagvattenledning på Hamngatan är också ett 
möjligt alternativ. Garageplanet ska enligt kommunens rekommendationer vara avloppslösa 
om möjligt 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. Avdunstningsrännor installeras för att ta hand om mindre 
mängder smältvatten som kan förekomma. Om garaget ska ha spolmöjlighet krävs det även 
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att garaget förses med en oljeavskiljare som avloppsvattnet ska passera innan det leds till 
spillvattennätet i Hamngatan.  

Ytavrinnande dagvatten får vid extremregn avledas mellan skärmtaket, garagerampen och 
innergården mot lastytan, detta blir en sekundär avrinningsväg. Detta gäller både dagvattnet 
från Domaren 14 och Domaren 15. 

 
Figur 5-1. Förslag på placeringar av lösningsförslagen för den planerade markanvändning 
enligt gällande planförslag.  

 

Domaren 18 
Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 

Domaren 14 

Makadammagasin 
Area: 31 m2 

Makadammagasin 
Area: 6 m2 
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5.2 Brunnsfilter 

Brunnsfilter är platseffektiva lösningar när det saknas ytor för till exempel 
dagvattendammar. Dessa installeras i dagvattenbrunnar och kan utformas som i Figur 5-2.  

 

 

Figur 5-2. Illustration av principen för ett brunnsfilter. Illustration från StormTac. 

Det finns flera olika fabrikat av brunnsfilter och de anpassas efter de lokala förhållandena. 
För att upprätthålla filtrens renande kapacitet bör brunnen med filtret slamsugas två gånger 
per år och filtren bör bytas en till fyra gånger per år (Lindfors m.fl., 2014). Enligt 
kostnadsuppskattningar som nämns av Lindfors m.fl. (2014) bedöms en filterkassett kosta 
3000 kr och ett byte cirka 2000 kr. Kostnad för projektering, installation och underhåll 
tillkommer.     

5.3 Makadammagasin 

Makadammagasin är ett exempel på ett underjordiskt magasin där både fördröjning och 
rening sker genom ett magasin uppbyggt av ett naturligt material i form av stenkross där 
fraktionerna kan variera mellan cirka 4 – 80 mm.  

Det rekommenderas att dagvattnet från den nya vägen fördröjs och renas i ett 
makadammagasin inom planområdet innan bortledning till det kommunala 
dagvattensystemet. Magasinsvolymen utgörs av porvolymen i makadamen. Stenkistor byggs 
upp av makadam av en grov och välsorterad fraktion under en permeabel yta som möjliggör 
att dagvattnet tillrinner makadammagasinet. Den permeabla ytan behöver dock underhållas 
för att dess infiltrationskapacitet ska upprätthållas.  
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Makadammagasin kan även förses med en dräneringsledning i botten av anläggningen samt 
möjlighet till ytlig bräddning till omgivande mark vid extrema regn. En exempelskiss för ett 
makadammagasin visas i Figur 5-3.  

  
Figur 5-3. Principskiss för ett makadammagasin. 

5.4 Extremregn 

Vid extremregn (t.ex. 30- och 100-årsregn) kommer föreslagna dagvattenlösningar att 
brädda och dagvattnet behöver sekundära avrinningsvägar. För att uppnå detta är det viktigt 
att arbeta aktivt med höjdsättningen av området så att inte dagvatten blir ståendes mot till 
exempel byggnader. För att förhindra ytavrinning från Kapellgatan vid extremregn bör 
kantstenen som avgränsar parkeringsplatsen mot gatan i dagsläget förhöjas, alternativt att 
man skapar en förhöjning i asfalten vid entrén till infartsvägen. Området precis vid 
garagerampen riskerar att bli ett instängt område där ytavrinning från bland annat Domaren 
14 samlas med risk för att ytavrinningen når garageplanet. Därför bör garagerampens asfalt 
höjas upp med till exempel ett fartgupp för att förhindra att ytavrinning kan nå 
garageplanet. För att inte orsaka en försämring av dagvattensituationen på Domaren 14 vid 
extremregn bör det finnas en väg för vattnet att passera mellan skärmtaket, garagerampen 
och innergården och slutligen nå lastytan, se Figur 5-1. Om detta inte tillåts riskerar vattnet 
att bli stående på Domaren 14 och på ytan precis framför garagerampen. I de fall 
makadammagasinen blir överbelastat måste dagvattnet tillåtas passera samma väg mellan 
skärmtaket, garagerampen och innergården. Vid extremregn leds alltså det dagvatten som 
dagvattennätet inte klarar av att hantera mot lastytan. Detta leder inte till en försämring 
jämfört med dagsläget.  
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Sammanfattning 
Structor Akustik har av Nordisk Kombination Arkitekter AB genom Christian Hansen fått i 
uppdrag att utreda ljudnivåer orsakade av vägtrafik vid ett nytt flerbostadshus som planeras på 
fastigheten Domaren 15 i centrala Vaxholm. I dagsläget finns en befintlig parkering på platsen. En 
stor bullerkälla i området är väg 274, men även mindre vägar ger bidrag till ljudnivån. Totalt 
planeras elva lägenheter i det nya flerbostadshuset. Utredningen utgör underlag till detaljplan. 
 
Den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas uppgå till som högst 53 dBA vid fasad. Därmed uppfylls 
riktvärdet vid bostadsfasad, utan särskilda bullerskyddsåtgärder. 
 
Den gemensamma uteplatsen som planeras på bakgården uppfyller riktvärdena för uteplats. 
 
Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen. 
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1 Bakgrund 
Structor Akustik har av Nordisk Kombination Arkitekter AB genom  fått i 
uppdrag att utreda ljudnivåer orsakade av vägtrafik vid ett nytt flerbostadshus som planeras på 
fastigheten Domaren 15 i centrala Vaxholm. I dagsläget finns en befintlig parkering på platsen. En 
stor bullerkälla i området är väg 274, men även mindre vägar ger bidrag till ljudnivån. Totalt 
planeras elva lägenheter i det nya flerbostadshuset, där varje lägenhet har minst en enskild balkong. 
En gemensam uteplats planeras även på bakgården. Utredningen utgör underlag till detaljplan. 
 
Planområdets geografiska läge visas i Figur 1 och situationsplanen i Figur 2.  
 

 
Figur 1. Planområdets geografiska läge är markerat med en röd ring. Minkarta.lantmateriet.se. 

 
Figur 2. Situationsplan för det nya flerbostadshuset som planeras på fastigheten Domaren 15. En gemensam 

uteplats planeras på bakgården. 

 
 

N 

Gemensam uteplats 
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Planlösningar visas i Figur 3 - Figur 6 och fasader i Figur 7. 
 

 
Figur 3. Bottenvåning, där en lägenhet planeras (till vänster i bild). 

 

 
Figur 4. Första våningen (1 trappa), med 4 lägenheter. 

 

 
Figur 5. Andra våningen (2 trappor), med 4 lägenheter. 

Kapellgatan  
N 

Kapellgatan   
N 

Kapellgatan  
N 
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Figur 6. Vindsplan, med 2 lägenheter. 

 

 
Figur 7. Fasader. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N 

Vy från söder                                                                Vy från väster   

Vy från norr                                                                  Vy från öster   
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2 Bedömningsgrunder 
2.1 Nationella riktvärden för trafikbuller vid bostäder 
Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i förordningen om 
trafikbuller1. De gäller för planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015 och ligger till 
grund för bedömningen i denna utredning. 

Tabell 1. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder 

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA frifält) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   

 vid fasad 60/ 65 a) - 

 på uteplats 50 70 b) 
a) För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet 
b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00 

Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha 
tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och maximal högst 70 dBA 
kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro och rum för sömn, ej kök. 

Inomhus i bostäder gäller Boverkets Byggregler (BBR). 

Tabell 2. Högsta tillåtna trafikbullernivå inomhus i bostäder enligt BBR.  

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

I utrymme för sömn, vila eller 
daglig samvaro 

30 45 a) 

I utrymme för matlagning eller 
personlig hygien 

35 -  

a) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ natt kl. 22:00-06:00 

3 Underlag 
Följande underlag har använts vid beräkningarna: 

- Digital grundkarta över aktuellt område erhållen från Metria, 2020-08-24. 
- Situationsplan, planlösningar, fasader och sektioner erhållna från , Nordisk 

Kombination Arkitekter AB, 2020-08-24. 
- Vägtrafikuppgifter för väg 274 hämtades från Trafikverkets hemsida, 2020-08-21. 

Vägtrafikuppgifter för kommunala vägar erhölls av Adam Hjort, Vaxholms stad,  
2020-08-24, 2020-08-27 och 2020-09-01. 

- Omgivande bebyggelse har getts schablonhöjder efter besiktning via Google Maps och 
Eniro.se. 
 

 
1 Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och SFS 2017:359, 

Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
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4 Beräkningsförutsättningar 
Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN version 8.1. 
Beräkningarna har utförts med 3 reflexer.  

4.1 Beräkningsmodell för trafikbuller 
Beräkningar för trafikbuller har utförts i enlighet med den nordiska beräkningsmodellen för 
vägtrafik (NV 4653). Modellen tar hänsyn till terräng, byggnader, marktyp och trafikflöden. Den 
förutsätter också väderförhållanden som motsvarar svag medvind i alla riktningar. 

4.2 Terrängmodellen 
Terrängmodellen har skapats utifrån höjdinformation från Metria. Vägbanor, parkeringar, och 
vattenytor har antagits vara akustiskt hårda. Marken har i övrigt generellt antagits vara akustiskt 
mjuk. 

4.3 Befintliga bullerskyddsskärmar 
Översiktlig genomgång av området har genomförts via kartfunktion på internet. Inga befintliga 
bullerskyddsskärmar har kunnat identifieras. 

5 Trafikuppgifter 
Vägtrafikuppgifter för väg 274 är hämtade från Trafikverket och är uppräknade till år 2040 enligt 
deras EVA-modell. Vägtrafikuppgifter för kommunala vägar har erhållits från Vaxholms stad. En 
uppräkningstakt på 1,2% per år har använts. 
 
Tabell 3. Använda vägtrafikuppgifter.  

Vägnamn/sträcka  
Hastighet 

[km/h]  

Väguppgifter 

mätningsår / prognosår 

År 
ÅDT 

[fordon/dygn] 

Tung 

trafik [%] 

Väg 274 50 2018 / 2040  8 000 / 10 900  8 / 8 

Kungsgatan 30 2017 / 2040  1 100 / 1 400  5 / 5 

Hamngatan 30a) 2017 / 2040  1 100 / 1 400  5 / 5 

Rådhusgatan 30 2017 / 2040  900 / 1 200  2 / 2 

Kapellgatan 30 2017 / 2040  500 / 700  0 / 0b) 
a) Delvis gångfart på denna gata med medelhastighet 10 km/h. 
b) Endast enstaka tunga fordon till och från Coops lastintag kan förekomma dag- och kvällstid. Det 

finns därmed ingen risk för överskridande enligt förklaring b) i Tabell 1 (för tunga fordon). 

6 Resultat och åtgärdsförslag 
Resultaten framgår av de bifogade ritningarna där bullerspridningen redovisas med färgade fält. 
Färgskalan är relaterad till riktvärdena så att gränsen mellan grönt och gult motsvarar riktvärdena 
om högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad på ljuddämpad 
sida. Beräknade ljudnivåer vid fasad avser frifältsvärden (nivåer utan inverkan av reflex i egen 
fasad). Resultaten sammanfattas och kommenteras nedan. 
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6.1 Ljudnivå vid bostadsfasad 
Den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas uppgå till som högst 53 dBA vid fasad, se Bilaga 1. 
Därmed uppfylls riktvärdet vid bostadsfasad. 

6.2 Ljudnivå vid uteplats 
Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en uteplats (enskild eller 
gemensam) där riktvärdena för dygnsekvivalent och maximal ljudnivå dag/kväll uppfylls. 
Uteplatser planeras i form av en gemensam uteplats på bakgården samt enskilda balkonger. 
 
Bedömningen av ljudnivå vid uteplats utgår från de beräknade ljudnivåerna vid fasad för 
dygnsekvivalent ljudnivå (Bilaga 1) och maximal ljudnivå dag/kväll (Bilaga 2). 
 
Den gemensamma uteplatsen på bakgården uppfyller riktvärdena för uteplats. 
 
Balkonger som vetter mot bakgården uppfyller riktvärdena för uteplats. För balkonger som vetter 
mot Kapellgatan överskrids den dygnsekvivalenta ljudnivån med 1 – 2 dBA. För att förbättra 
ljudmiljön på dessa balkonger kan de förses med täta balkongräcken med en höjd på minst 1 m, se 
Bilaga 4. Räckena behöver i sådana fall sträcka sig runt hela balkongerna och vara helt täta (själva 
elementen samt anslutningar mot fasad och golv). Eftersom de boende har tillgång till en 
gemensam uteplats som uppfyller riktvärdena är täta balkongräcken dock inget krav, endast en 
rekommendation (fyra av lägenheterna har även tillgång till ytterligare en enskild balkong som 
vetter mot bakgården, där riktvärdena uppfylls). I Figur 8 nedan visas vilka balkonger som 
rekommenderas att förses med täta balkongräcken för att erhålla en god ljudmiljö vid samtliga 
uteplatser som planeras. 
 

 
Figur 8. Balkonger markerade i gult rekommenderas att förses med täta balkongräcken (vy från söder, balkonger 

som vetter mot Kapellgatan). 

6.3 Ljudnivå inomhus 
Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen. Maximal ljudnivå nattetid visas i 
bilaga 3 (ska användas vid projekteringen för ljudnivå inomhus). 
 

200



Domaren 15 Vaxholm, trafikbuller

Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
12020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Dygnsekvivalent ljudnivå i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Vy från sydost

Vy från nordväst
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Domaren 15 Vaxholm, trafikbuller

Maximal ljudnivå vid fasad
under dag/kväll (medeltimme,
kl. 06-22)

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
22020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Maximal ljudnivå i dBA

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Vy från sydost

Vy från nordväst
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Domaren 15 Vaxholm, trafikbuller

Maximal ljudnivå vid fasad
under natt (kl. 22-06)

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
32020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Maximal ljudnivå i dBA

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Vy från sydost

Vy från nordväst
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Domaren 15 Vaxholm, trafikbuller

Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad
med balkongskärmar (1 m höga),
för balkonger mot Kapellgatan

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
42020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Dygnsekvivalent ljudnivå i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Vy från sydost
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Bilaga 3 ”Tidsplan” till exploateringsavtalet för Domaren 15, Dp 416. 
 

Figur 1 illustrerar en tidsplan för genomförandet av detaljplanen för Domaren 15, Dp 416.  

 

            Figur 1. Tidsplan 
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Kv Domaren 15 

Vaxholm 

PM Genomförande bygg 
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Generellt: 
Exploatören ombesörjer och bekostar att säkerställa att erforderlig samhällsservice   
såsom snöröjning, sophämtning och räddningstjänst, framkomlighet inte hindras under 
hela byggtiden.  
 
Nedan nämnda punkter ska inom projektet noga samordnas och planeras med  
berörda parter: 

 -Snöröjning 
 -Sophämtning 
 -Räddningstjänst 
 -Säkerhet mot byggarbetsområde 
 -Tillgänglighet till grannfastigheter och funktioner som påverkas av byggetableringen 
 -Leveranser till COOP 
 
1. Sophantering hushållsavfall för omkringliggande fastigheter 

Byggnation på Kv Domaren 15 bedöms delvis begränsa möjligheterna för sophämtning 
av hushållsavfall för omkringliggande fastigheter.  
 
Exploatören samordnar med omkringliggande fastigheter och åtar sig att ombesörja 
och bekostar sophanteringen om dessa påverkas av Exploatörens byggnation på så vis 
att sophantering omöjliggörs, begränsas samt/eller orsakar ekonomisk belastning för 
dessa.  
 
Exploatören åtar sig att förankra och inhämta godkännande från Roslagsvatten och 
kommunen innan påbörjad byggnation. 
 

2. Framkomlighet för omkringliggande fastigheter 
Där byggnation påverkar framkomlighet till omkringliggande fastigheter och begränsar 
deras framkomlighet ska exploatören träffa separata överenskommelser med berörda 
fastighetsägare om hur framkomlighet säkerställs. Detta gäller för exempelvis men ej 
begränsat till vägar, parkeringar, sophantering, tillgänglighet och angöring till entréer. 
Denna samordning och överenskommelse ska träffas separat innan byggnation 
påbörjas. 

 
3. Tillgänglighet för entréer till Domaren 18 under byggtiden för Domaren 15 

I samband med byggnationen av Kv Domaren 15 ska exploatören säkerställa att 
framkomlighet till entréer, trapphus och hiss som tillhör Kv Domaren 18 kommer kunna 
behållas tillgängliga under hela byggtiden. Framkomligheten från gatan fram till entréer 
i Domaren 18 säkerställs via containertunnel eller likvärdig säker och skyddad 
framkomlig väg. Denna framkomliga väg ska säkerställa att personal, besökare och 
räddningstjänst ska kunna ta sig in till entrén. Vägen ska tillgänglighetsanpassas och 
vara belyst under dygnets mörka timmar. 
 

 
 
 
4. Skyddsrum i Kv Domaren 18 

En förutsättning för genomförandet av byggnationen på Domaren 15 är att 
framkomlighet till skyddsrummet på fastigheten Domaren 18 säkerställs. Exploatören 
ansvarar för att erforderliga tillstånd eller godkännande av lösning för framkomlighet 
säkerställs hos MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) om så krävs av 
myndigheten. Exploatören ombesörjer denna kontakt. Exploatören ska följa rådande 
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lagstiftning och branschföreskrifter om skyddsrum där så krävs om påverkan av 
byggnationen av Domaren 15 påförs negativt på skyddsrummet på fastigheten 
Domaren 18. Detta ska säkerställas hos MSB av Exploatören.  
 

5. Återvinningsstation och miljörum på Kv Domaren 15 
Kommunens befintliga återvinningsstation belägen på fastigheten anses av projektet 
permanent kunna flytta till annan och mer lämplig plats anvisad av kommunen.  
 
Miljörum för fastigheten föreslås tillskapas och ligga i anslutning till Kapellgatan. För 
att uppfylla hämtpersonalens arbetsmiljöregler ska Roslagsvattens kravställande i 
frågan uppfyllas. Exploatören säkerställer att man följer Roslagsvattens krav. Beakta 
yttrande från Roslagsvatten från granskningen. Även kommande krav om att kunna 
hantera förpackningsmängder som börjar gälla 2023 enligt förpackningsförordningen 
ska ombesörjas. 
 

6. Riskhantering vid schaktning för grundläggning 
En riskhanteringsplan ska tas fram av Exploatör innan påbörjad byggnation för att 
synliggöra riskerna inom projektet med byggnadsarbetena och transporterna till och 
från Domaren 15 för omkringliggande mark, underjordiska anläggningar samt 
omkringliggande konstruktioner samt hur dessa risker löpande ska hanteras. 
Vid schaktning på fastigheten kan risk för underminering av grannfastigheter 
förekomma. För att avhjälpa och avstyra denna risk kommer man att sponta kring 
schaktningsområdet. Spontning ska ske inom den egna fastigheten och ej på allmän 
platsmark. Spontning ska vid färdigställande av markarbeten och före byggnation av 
byggnad ovan entréplan demonteras och tas bort i sin helhet.  

 
7. Etablering 

Exploatören ska i tidigt skede ta fram en APD-plan vilken ska godkännas av Tekniska- 
och Exploateringsenheten innan etablering får ske. En APD-plan ska finnas för byggets 
olika skeden och kommuniceras med Kommunen 15 arbetsdagar innan man planerar att 
ha etablering på plats. Nödvändiga tillstånd för etablering (ex. bygglov, upplåtelse av 
offentlig plats etc.) åligger exploatör att söka.  
  
Vid en förändring av APD-planen ska detta skriftligen godkännas av Kommunen innan 
omlokalisering av etableringen får ske. 
Trafikanordningsplaner ombesörj av Exploatören och ansöks tillstånd för hos 
Kommunen.  
Negativ påverkan för flödet av passage för gång-, cykel-, bil- och samhällsviktig service i 
Vaxholms tätort ska begränsas, detta gäller även för framfart för boende i närområdet. 
Inte heller får avstängning göras på ett sådant vis som leder byggtransporter in på 
känsliga bilvägar där kommunen ej vill ha byggtrafik.  

 
8. Gatuparkering 

Om parkeringsplatser på Kapellgatan tas i anspråk till förmån för etablering eller 
byggtrafik genom godkända APD-planer eller Trafikanordningsplaner för byggnationen 
på Domaren 15 ska Exploatören minimera tiden för konsekvenserna gällande begränsad 
framkomlighet och parkering samt ansvara för dialog med berörda parter för att 
säkerställa ett exploateringen inte begränsar detta mer än nödvändigt.   
 
  

9. Parkering  
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Genom att ny byggnation sker på Domaren 15 försvinner befintliga parkeringsplatser. 
Dessa ska Exploatören och hyresgästerna till dessa parkeringsplatser träffa avtal om 
hur och var de befintliga parkeringsplatserna på Kv Domaren 15 ska omlokaliseras 
under byggtiden. Detta avser parkeringsplatser för vårdcentralen (2pl), Vaxholms Stad 
(4 pl) och Coop (6pl). 

 
10. Grannpåverkan 

För att minimera risk för buller och andra störande moment till följd av byggnationen 
begränsas byggtiden till mellan 08:00 och 17:00 helgfri måndag till fredag. Lördagar, 
söndagar och helgdagar ska helt vara fredade från störande arbeten.  
Produktionen ska följa ”Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser, 
NFS 2004:15” eller vid tidpunkten för byggnation gällande allmänna råd från 
Naturvårdsverket. Se utdrag nedan: 

  
 
Ett ytterligare komplement för god grannsämja är att Exploatören ser till att grannarna 
har tillräcklig och tydlig information kring frågor som gäller produktionen. Exploatören 
ska ha utsedd kontaktperson och ansvarar för vem man ska vända sig till med frågor 
gällande pågående byggnation. Detta ska tydligt kommuniceras av Exploatören till 
berörda fastigheter innan produktionsstart. 

 
11. Sprängning / schaktning 

247



Inför sprängningsarbete skall sedvanlig inventering göras av fastigheter som ligger 
inom bedömd riskzon. Inventeringen görs av externt anlitad konsult med expertis 
inom området.  
Riskanalys tas fram av Exploatör som ombesörjer vibrationstörande arbeten, riskanalys 
anger om samt hur omkringliggande konstruktioner kan komma att påverkas samt om 
vibrationsmätningar ska utföras. Samma principer gäller för omkringliggande allmänna 
anläggningar eller av annan huvudmans ledningar i mark. Kommunen och grannar ska 
informeras i god tid innan sprängningsarbeten påbörjas. Sprängning utförs generellt 
genom traditionell borrning och sprängning med dynamit som övertäcks av 
sprängmatta. Vid känsligare delar där denna typ inte kan nyttjas får berg spräckas 
bort. Erforderliga tillstånd för losshållning av berg säkerställs av Exploatören. 
Exploatören följer Arbetsmiljöverkets föreskrift om sprängarbeten. 

 
12. Transporter 
 Angörningsrutten för byggtrafik till fastigheten Kv Domaren 15 ska ske via väg 274  

(Stockholmsvägen, Kungsgatan). Eriksövägen får ej användas pga svag vägbank och 
lastbegränsning på 3,5 ton. Inom stadskärnan ska byggtrafik åka på del av Kungsgatan, 
del av Kapellgatan samt del av Rådhusgatan. Transporter till Domaren 15 ska anpassas 
efter bärighetsklasser på vägar. 

 
13. Ledningskoll 

Ledningskoll ska göras på Domaren 15 innan mark- och byggnadsarbeten påbörjas. 
Detta ombesörjs av Exploatören. 

14. Besiktningar 
 Vid besiktningar av Kommunens anläggningar ska Kommunen kallas till dessa 15  

arbetsdagar innan utsatt tid. Om Kommunen ej kan närvara ska Exploatören komma  
överens med Kommunen om ny tid för besiktning. Kommunen ska delges alla  
besiktningsprotokoll. 

 
15. Byggtidplan 

Byggnation av Kv Domaren 15 bedöms ta mellan 16-20 månader.  
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Bilaga 8, Leveransanvisningar för inmätningar 

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

2. Leverans
Ska tas fram av Exploatören och levereras till Kommunen senast tre veckor efter slutbesiktning av 
byggnader och enskilda anläggningar inom kvartersmark samt allmän platsmark och övriga 
anläggningar. 

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

Exploatören ska senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggningar och byggnader 
inom kvartersmark skicka in detaljmätning, relationshandlingar och lägeskontroller omfattande 
samtliga förekommande detaljer. Exempel på vad som redovisas är byggnader (utvändigt), gång- och 
cykelbanor, trappor, vägkanter och parkeringsplatser.  

Objekt som tas bort ska rapporteras om till Kommunen. 

Mätningar av följande objekt ska ske enligt den senaste versionen av lantmäteriets mätanvisningar 
(HMK): 

Objekt Objektsform 

BY-Altaner (över 1,2 meter) linje 

BY-Skärmtak Yta 

BY-Trappa till byggnad linje 

BY-Ramp till bygggnad linje 

HY-Mindre vattendrag-Bäck linje 

HY-Mindre vattendrag-Dike linje 

HI-Markhöjd (Punkter var 10 meter) punkt 

KO-Vägkant linje 

KO-Vägkant-Bro linje 

KO-Vägkant-Gångstig linje 

KO-Vägkant-Gångväg linje 
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KO-Vägkant-Räcke linje 

KO-Vägkant-Väg inne på tomt (10 meter) linje 

KO-Vägkant-Vägkant - asfalt linje 

KO-Vägkant-Vägkant - grus linje 

KO-Vägkant-Vägkant - kantsten linje 

KO-Vägkant-Vägområde linje 

KO-Vägkant-Vägtrumma linje 

KO-Vägmitt-Gångstig (mittlinje) linje 

MD-Mur linje / yta om breddare än 20 cm 

MD-Staket linje 

MD-Stödmur linje / yta om breddare än 20 cm 

MD-Trappa (fristående) Yta 

MD-Ramp (fristående) Yta 

MD-Slänt linje 

MD-Släntfot linje 

MD-Släntkrön linje 

TE-EL-elstolpe punkt 

TE-EL-Belysningsstolpe punkt 

Lekyta  

Fiberledningar  

Nockhöjd på alla byggnader  
 

4. Format 
Samtliga filer ska levereras i formatet PDF samt DWG, innefattande lagerlista, 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 Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2022-05-25 

Änr KS 2015/242.214 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 21 Detaljplan för Domaren 15 Dp416 - ANTAGANDE 

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut 

• Granskningsutlåtandet godkänns.  
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

• Detaljplan för Domaren15, Dp 416, antas. 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Domaren 15 och 18, 
enligt beslut av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPLU) 12 oktober 2016 § 52. Under arbetets 
gång har det bedömts lämpligast att det nya förslaget endast ska innefatta fastigheten Domaren 15. 

Planområdet ligger centralt på Vaxön, mellan Hamngatan och Kapellgatan. Fastigheten Domaren 15 ägs 
av Fastighets AB Domaren 15 AB som ingår i koncern med moderbolaget FAD fastigheter AB. 

Syftet med planarbetet för fastigheten Domaren 15, är att pröva lämpligheten att bygga ett nytt 
flerbostadshus inom fastigheten. Planförslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från 
fastighetsägaren. 

Förslaget innebär ett tillskott av ett flerbostadshus med cirka 11 lägenheter. Parkering för den nya 
byggrätten samt för grannfastigheten Domaren 18 bedöms kunna lösas inom fastigheten Domaren 15:s 
garage under mark och i markplan. En del av bottenvåning mot Kapellgatan får användas för 
centrumändamål av mindre störande karaktär. Den planerade bebyggelsen ska utföras med en hög 
arkitektonisk kvalitet och anpassning till befintlig miljö.  Detaljplanens 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 18 mars – 9 april 2021 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 10 mars § 16. Under granskningen inkom totalt 26 yttranden 
varav 11 från fastighetsägare, boende och övriga. Efter granskningen har planhandlingarna reviderats 
efter inkomna yttranden. Yttrandena samt vilka ändringar som utförts finns sammanställda i 
granskningsutlåtandet. Planen antas inte få betydande miljöpåverkan.  

Detaljplanen möjliggör cirka 11 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. 
 
Enligt Antikvarisk utlåtande är direkta effekterna av den nya byggnaden att en f.d. parkering från 1960-
talet tas bort och bebyggs med en 2,5 våningar hög bostadsbyggnad. Inga träd, naturmark eller 
vegetation tas i anspråk. Förlusten av parkeringen bedöms medföra små negativa konsekvenser.  
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Protokoll 
2022-05-25 

2 av 2 
 
 

Kommunstyrelsens planeringsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

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

Handlingar 
1.Tjänsteutlåtande 2022-05-10 
2.Plankarta, 2022-05-10 
3.Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-05-10 
4.Granskningsutlåtande ,2022-05-10 
5.Samrådsredogörelse, 2021-02-22 
6.Behovsbedömning, 2020-02-18 
7.Dagvattenutredning, Geosigma, rev 2021-01-14 
8.Miljöteknisk markundersökning, ÅF, 2017-10-03 
9.Antikvarisk Förstudie, Vaxholms stad, 2018-10-22 
10.Trafikbullerutredning Struktur, 2020-09-14 
11.Trafikutredning Vaxön 2014, Sweco (från gällande öp) 
12.Trafikutredning schablon, Trafikplanerare Vaxholm, 2021-01-27 
13.Antikvarisk utlåtande-Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö, WSP, 2020-09-14 
14.Gestaltningsprogram, Nordisk kombination arkitekter AB, 2020-10-29 
15.Solstudie, Nordisk kombination arkitekter AB, 2020-09-11 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Farnaz Wigh, Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Detaljplan för Domaren 15 Dp416 - ANTAGANDE 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar:  
• Granskningsutlåtandet godkänns.  

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta: 

Detaljplan för Domaren15, Dp 416, antas. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Domaren 15 och 18, 
enligt beslut av kommunstyrelsens planeringsutskott (KSPLU) 12 oktober 2016 § 52. Under arbetets 
gång har det bedömts lämpligast att det nya förslaget endast ska innefatta fastigheten Domaren 15. 

Planområdet ligger centralt på Vaxön, mellan Hamngatan och Kapellgatan. Fastigheten Domaren 15 ägs 
av Fastighets AB Domaren 15 AB som ingår i koncern med moderbolaget FAD fastigheter AB. 

Syftet med planarbetet för fastigheten Domaren 15, är att pröva lämpligheten att bygga ett nytt 
flerbostadshus inom fastigheten. Planförslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från 
fastighetsägaren. 

Förslaget innebär ett tillskott av ett flerbostadshus med cirka 11 lägenheter. Parkering för den nya 
byggrätten samt för grannfastigheten Domaren 18 bedöms kunna lösas inom fastigheten Domaren 15:s 
garage under mark och i markplan. En del av bottenvåning mot Kapellgatan får användas för 
centrumändamål av mindre störande karaktär. Den planerade bebyggelsen ska utföras med en hög 
arkitektonisk kvalitet och anpassning till befintlig miljö.  Detaljplanens 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 18 mars – 9 april 2021 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 10 mars § 16. Under granskningen inkom totalt 26 yttranden 
varav 11 från fastighetsägare, boende och övriga. Efter granskningen har planhandlingarna reviderats 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Farnaz Wigh 
Planarkitekt 

253



Tjänsteutlåtande 
2022-05-04 

Änr KS 2015/242.214 
2 av 4 

 
 
 

 

efter inkomna yttranden. Yttrandena samt vilka ändringar som utförts finns sammanställda i 
granskningsutlåtandet. Planen antas inte få betydande miljöpåverkan.  

Detaljplanen möjliggör cirka 11 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. 
 
Enligt Antikvarisk utlåtande är direkta effekterna av den nya byggnaden att en f.d. parkering från 1960-
talet tas bort och bebyggs med en 2,5 våningar hög bostadsbyggnad. Inga träd, naturmark eller 
vegetation tas i anspråk. Förlusten av parkeringen bedöms medföra små negativa konsekvenser.  

Bakgrund 
Planuppdraget initierades av beslut om positivt planbesked i kommunstyrelsen 28 april 2016 § 40. 
Sökande var FAD fastigheter AB. Den 8 december 2016 skrev FAD fastigheter AB och Vaxholms stad ett 
planavtal. 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av KSPLU 12 oktober 2016 § 52 att upprätta förslag till 
detaljplan för fastigheterna Domaren 15 och 18. Under arbetets gång har det bedömts lämpligast att det 
nya förslaget endast ska innefatta fastigheten Domaren 15. 

För fastigheten Domaren 15 gäller idag detaljplan Dp 301 för kv. Vaktkarlen och en del av kv. Domaren 
mm. Dp 301 vann laga kraft 25 mars 1987. I planen anges berört område som handel och/eller garage 
(HG), respektive bara garage under överbyggd gård (G). 

Ärendebeskrivning 
Planområdet ligger i Vaxöns stadskärna, mellan Kapellgatan och Hamngatan. 

  Bild. Planområdets läge på Vaxön 
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Bild: Planområdets omfattning markerat i gult. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt flerbostadshus inom fastigheten 
Domaren 15. Granskningsförslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från FAD fastigheter AB. 
Förslaget innebär ett tillskott av ett flerbostadshus med cirka 11 lägenheter.  

Planbestämmelserna i det nya förslaget är utformade för att medge bostäder med en byggrätt för cirka 
11 lägenheter. Parkering för den nya byggrätten bedöms genom bestämmelser kunna lösas inom 
fastigheten i markplan samt i garage under mark. En del av bottenvåning mot Kapellgatan får användas 
för centrumändamål av mindre störande karaktär. Den planerade bebyggelsen ska utföras med en hög 
arkitektonisk kvalitet och anpassning till befintlig miljö. Detaljplanens 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. 

Markanvändningen är reglerad så att dagvattenbelastningen i närområdet minimeras. 

  

Exempel på möjlig situationsplan och fasad mot gatan. 
 Illustration: Nordisk kombination arkitekter AB. 
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Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms har positiva konsekvenser för barn eftersom avsikten är att bygga bostäder 
och en liten gård med lekyta för småbarn i stället för en markparkering. Bostadshuset ligger också nära 
flera parker och gröna områden. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

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 Vaxholms stadskärna. 
Ekonomi: Nya bostäder innebär tillkommande invånare i Vaxholms stad. 

Finansiering 
Planarbetet bekostas av fastighetsägaren. Planavtal tecknades 2016-12-08, mellan Fastighetsägaren för 
Domaren 15 och Vaxholms stad.  

Bedömning 
Förslaget har stöd i översiktsplanen, Vaxholm 2030, där Vaxön ska utvecklas till en tät, nära, grön och 
blandad stadsmiljö. Planområdet ligger inom Vaxholms stadskärna. En miljöbedömning har gjorts som 
visar att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas.  

Handlingar i ärendet 
1.Tjänsteutlåtande 2022-05-10 
2.Plankarta, 2022-05-10 
3.Plan- och genomförandebeskrivning, 2022-05-10 
4.Granskningsutlåtande ,2022-05-10 
5.Samrådsredogörelse, 2021-02-22 
6.Behovsbedömning, 2020-02-18 
7.Dagvattenutredning, Geosigma, rev 2021-01-14 
8.Miljöteknisk markundersökning, ÅF, 2017-10-03 
9.Antikvarisk Förstudie, Vaxholms stad, 2018-10-22 
10.Trafikbullerutredning Struktur, 2020-09-14 
11.Trafikutredning Vaxön 2014, Sweco (från gällande öp) 
12.Trafikutredning schablon, Trafikplanerare Vaxholm, 2021-01-27 
13.Antikvarisk utlåtande-Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö, WSP, 2020-09-14 
14.Gestaltningsprogram, Nordisk kombination arkitekter AB, 2020-10-29 
15.Solstudie, Nordisk kombination arkitekter AB, 2020-09-11 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Farnaz Wigh, Stadsbyggnadsförvaltningen 
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    Planområdets läge vid Kapellgatan. Planområdet är markerat med rött.  
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Domaren 15, Dp 416  

Planhandlingar 

• Plankarta med bestämmelser 
• Plan- och genomförandebeskrivning, inklusive miljöbedömning 

 
Planeringsunderlag – bilagor 

 
• Miljöteknisk markundersökning, ÅF, 2017-10-03 
• Behovsbedömning- Inverkan på miljön 2020-02-18 
• Dagvattenutredning, Geosigma, Rev 2021-01-14 
• Antikvarisk Förstudie, Vaxholms stad, 2018-10-22 
• Trafikutredning Vaxön 2014, Sweco (från gällande översiktsplan Vaxholm 2030) 
• Trafikutredning schablon, Trafikplanerare Vaxholm, 2021-01-27 
• Trafikbullerutredning, Struktur, 2020-09-14 
• Antikvarisk utlåtande-Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö, WSP, 2020-09-14 
• Gestaltningsprogram, Nordisk kombination arkitekter AB, 2020-10-29 
• Solstudie, Nordisk kombination arkitekter AB, 2020-09-11 

 

Innehåll 
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Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden ..........................................................................4 
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Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 

Syfte  
Syftet med planarbetet för fastigheten Domaren 15 är att pröva en ändring av detaljplanen för att 
medge byggnation av ett flerbostadshus med hög arkitektonisk kvalitet och anpassning till befintlig 
miljö.  
Förslaget innebär ett tillskott av ett flerbostadshus med cirka 11 lägenheter. Parkering för den nya 
byggrätten samt för grannfastigheten Domaren 18 bedöms kunna lösas inom fastigheten Domaren 
15’s markplan och i ett garage under mark. En del av bottenvåning mot Kapellgatan får användas för 
centrumändamål av mindre störande karaktär.  

Utbredning i plan med förskjutna volymer och höjder på huset är reglerat i plankartan för att huset 
ska anpassas till befintlig bebyggelse i kvarteret och omgivning. Markanvändningen är reglerad så 
att dagvattenbelastningen i närområdet minimeras.  

Planen ska ändra ändamålet från handel och garage (HG) till att tillåta bostäder i alla plan ovan 
mark och centrumändamål i markplan på Domaren 15 (BC1). 

Huvuddrag  
Fastighetsägaren FAD fastigheter AB fick positivt planbesked enligt beslut i kommunstyrelsen den 
28 april 2016 §40.  
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens planeringsutskott den 12 oktober 
2016 §52 att upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Domaren 15 och 18. Under arbetets 
gång har det bedömts lämpligast att det nya förslaget endast ska innefatta fastigheten Domaren 15. 
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Plandata 

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Planområdet ligger i Vaxöns stadskärna, mellan Kapellgatan och Hamngatan. Infart sker från 
Kapellgatan. Fastigheten Domaren 15 ligger inom kvarteret Domaren som består av 6 fastigheter: 
Domaren 8, 14, 15, 16, 17 och 18.  Fastigheten Domaren 15 avgränsas i öster till Domaren 18, i 
väster till Domaren 16, i söder till Kapellgatan och i norr till Domaren 8 och 14.  

Fastigheten Domaren 15 har arean 762 kvm.  

Planområdet består av fastigheten Domaren 15 som ägs av privata fastighetsägare (FAD fastigheter 
AB). FAD fastigheter AB även äger anslutande fastighet Domaren 18. 

 

Bild 1. Planområdets läge på Vaxön 
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  Bild2: 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. 

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.  

Från och med 22 december 2021 gäller nya föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i 
Sveriges vattendistrikt. Vattenmyndigheten har beslutat om ny förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för perioden 2021-2027, enligt 5 kap 1 § miljöbalken och 
4 kap 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Regeringen har valt 
att pröva förslagen till åtgärdsprogram och i väntan på beslut gäller föregående förvaltningsplan 
och åtgärdsprogram från 2016. Vattenförekomsten Södra Vaxholmsfjärden är huvudsaklig recipient 
och dess ekologiska status är klassad som måttlig (2021-12-20).   

Miljökvalitetsnormen har satts till god ekologisk status med tidsfrist till år 2039. Flera åtgärder för 
denna vattenförekomst, behöver emellertid genomföras till 2027 för att god ekologisk status ska 
kunna nås till 2039. De huvudsakliga miljöproblemen i Södra Vaxholmsfjärden är övergödning och 
syrefattiga förhållanden samt miljögifter 
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Den kemiska statusen är redan idag god, med undantag för överallt överskridande ämnen. 
Undantaget gäller bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföreningar. De nuvarande 
halterna (december 2015) får dock inte öka. Kvalitetskravet är att god kemisk status, utan överallt 
överskridande ämnen ska bibehållas. 

Föreslagen detaljplan för Domaren 15 bedöms inte innebära sådana ingrepp att 
miljökvalitetsnormerna överskrids. Exploateringen kommer enligt genomförd dagvattenutredning 
medföra en liten procentuell ökning av dagvattenflöden och till viss del, större mängd av kväve i 
jämförelse med innan. Det ökade flödet samt föroreningsmängderna kommer att omhändertas 
lokalt, renas och fördröjas. Föreslagen dagvattenlösning leder till en minskning av 
föroreningshalterna och föroreningsbelastningen jämfört med dagens läge för alla studerade 
ämnen förutom för kväve. Kvävehalten ligger dock under riktvärdet från RTK (Regionplane- och 
trafikkontoret).  

Planerade åtgärder kommer att bidra till att dagvattenflöde och föroreningsmängder minskar i 
jämförelse med dagens utsläpp, vilket i sin tur bidrar till att miljökvalitetsnormen för Södra 
Vaxholmsfjärden på sikt kan uppnås. Dagvattenhanteringen styrs genom kravställande på 
fastighetsägaren samt genom planbestämmelser. 

Enligt Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbund är luftkvaliteten i Vaxholm god och inga 
normer överskrids. Kommunen har få utsläppskällor och förhållandevis begränsad trafik i 
stadskärnan. Planförslaget medför ingen påverkan på gällande luftkvalitetsnormer och ligger i 
kollektivtrafiknära läge vilket bidrar till hållbart resande.   

Tidigare ställningstagande 

Riksintresse 
Domaren 15 ingår i riksintresseområdet Kulturmiljövård (3 kap 6 § MB) Norra Boo-Vaxholm-
Oxdjupet-Lindalssundet. 

I ett område av riksintresse får områdets värde eller betydelse inte påtagligt skadas av annan 
tillståndspliktig verksamhet. Riksintresset väger alltid tyngre än ett eventuellt motstående lokalt 
allmänintresse och områden av riksintresse ska prioriteras i den fysiska planeringen.  

Riksintresset för kulturmiljövården syftar till att skydda inseglingsleden mot Stockholm och dess 
speciella bebyggelsemiljö̈ av sekelskifteskaraktär som har bedömts vara av riksintresse.  

Uttryck för riksintresset kan kortfattat beskrivas som den brokiga skärgårdsmiljö som finns idag med 
en blandad struktur av gårdar, bryggor, hamnlägen och bebyggelsegrupper som speglar 
skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser. Riksintressets särprägel kan tolkas som samspelet 
mellan dels skärgårdsbefolkningens vardagsmiljö, dels den vackra farleden in till Stockholm.  

Det som är särskilt viktigt är att man ur kulturmiljöperspektiv motiverar varför man föreslår 
åtgärder, och att man visar hur man tar hänsyn till kulturmiljön. I detta planområde kan det handla 
om hur ny bebyggelse förhåller sig till den i närområdet.  

Ett antikvarisk utlåtande har tagit fram efter samrådet. 
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Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. I översiktsplan för Vaxholm – 
Vaxholm 2030 anges bland annat: 

Den karaktäristiska stadskärnan med närhet till parker och grönområden ska erbjuda en variation 
av handel, upplevelser, aktiviteter och service inom promenadavstånd. En tätare bebyggelsestruktur 
på främst Vaxön skapar förutsättningar till resurseffektivitet, ökad tillgänglighet, lokalt företagande 
och en livskraftig stadskärna. Nya bostäder ska placeras i lägen med bra kommunikationer och 
pendlingsmöjligheter. Vaxholm ska erbjuda ett variationsrikt och unikt utbud i en attraktiv miljö 
med goda kommunikationer. (S 11) 

Stadskärnan i Vaxholm har stora kulturhistoriska värden och omfattas av riksintresset för 
kulturmiljön. Skalan och karaktären i stadsmiljön med bebyggelse och gatustruktur är värdefull och 
bör beaktas inför kommande bebyggelseutveckling. Vaxön med stadskärnan ska utvecklas med 
bostäder och verksamheter. Ny bebyggelse bör t.ex. ta hänsyn och bidra till att stärka stadsbilden 
och karaktären från vattnet. (S 64) 

Stadskärnan ska utvecklas till en levande mötesplats året runt och ge utrymme för utökning av 
handeln. Vid detaljplanering i stadskärnan ska möjlighet att inrymma lokaler i markplan främjas. 
(S81) 

En ökad befolkning och utveckling av stadskärnan ger goda förutsättningar och fler 
sysselsättningstillfällen samt för att kunna erbjuda boende och besökare bättre service året runt. 
(S82) 

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

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

Detaljplan, fastighetsplan, förordnanden och måldokument 
Gällande detaljplan, Dp 301, för kv. Vaktkarlen och en del av kv. Domaren mm, vann laga kraft 25 
mars 1987. Genomförandetiden för Dp 301 har gått ut.  
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Figur 1. Nu gällande detaljplan, Dp 301 

Enligt detaljplanen är fastigheten Domaren 15 planlagd som handel och/eller garage (HG) 
respektive bara garage under överbyggd gård (G).  

Angränsande fastigheter inom Dp 301 är planlagda som Centrumbebyggelse med särskilt 
miljöhänsyn (Chq), Byggnadskvarter: bostäder och handel (BH), Handel och garage (Hg), 
Specialområde- gatutrafik (Ta) och Parkering (Tp). 

Byggnadshöjden för huvudbyggnaden i Domaren 15 anges till högst + 12,8 meter över kommunens 
nollplan vilket ger högst två våningar och inredd vind.  

Fastigheten Domaren 15 ingår i verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Planarbetet för en ny 
detaljplan som ska  medge nya markanvändningar för bostäder och för centrumändamål i markplan 
ska ske med standardförfarande enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900.  

1998 ändrades en del av Dp 301 till att medge nya bestämmelser för fastigheten Domaren 8 (Dp 
353). Det finns en plan från 1964 för hela Kvarteret Domaren (Dp 162).   

Fastighetsplan 
Det finns ingen fastighetsplan för fastigheten Domaren 15. 

Planprocessen och förfarande 
Med hänsyn till att planen innebär en utökad byggrätt på kvartersmark handläggs planen med 
standardförfarande. Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900), i dess 
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.  

Bedömningen av planens inverkan på miljön har utgått från planens syfte att pröva en ändring av 
detaljplanen för att medge möjlighet byggnation av bostäder i alla plan ovan mark och mindre icke 
störande centrumändamål i markplan, samt parkeringsplatser i ett garage i 2 våningar, varav en 
våning under mark.  

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. 

 

Förutsättningar  

Naturvärden 
Växt- och djurliv 
Marken inom planområdet sluttar svagt mot norr och Hamngatan ligger 2,6 meter lägre än 
Kapellgatan. På Domaren 15 finns idag inga träd eller grönt eller vattenområde.  
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Geotekniska förhållanden 
Enligt SGUs Geologiska kartblad utgörs planområdet i huvudsak av berg i dagen samt fyllning på 
postglacial lera.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2: Utdrag från karta över jordarter. (Källa: www.sgu.se) 
   

 
 

Förorenad mark 
Som underlag inför detaljplaneprövningen har en miljöteknisk markundersökning gjorts inom 
planområdet. Syftet var att översiktligt undersöka de geotekniska förhållandena för nybyggnation 
av flerbostadshus samt översiktligt undersöka förekomst av eventuella markföroreningar. 

Markytan i det undersökta området består i huvudsak av parkeringsmark. Miljöteknisk 
markundersökning visar att det finns ställvis förorenade fyllnadsmassor. För att säkerställa att 
marken saneras till godkända nivåer för känslig markanvändning införs en administrativ 
bestämmelse om ändrad lovplikt på plankartan som anger att marksanering ska vara genomförd 
innan startbesked ges. 

SRMH är stadens tillsynsmyndighet och de svarar:  ”Allt jordmaterial ska avlägsnas på fastigheten. I 
samband med schakt och transport av jordmassor krävs att man utför miljökontroll så att 
förorenade massor hanteras på rätt sätt och transporteras av godkända transporter till godkänd 
mottagningsanläggning. 

Transportsedlar och mottagningsbevis ska sammanställas och rapporteras till Södra Roslagens miljö 
och hälsoskyddsmyndighet. 
Resultatet från utförd miljöteknisk markundersökning ska enligt Miljöbalkens upplysningsplikt 
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redovisas till Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsmyndighet. 
Anmälan om efterbehandlingsåtgärder enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899) ska utföras i god tid innan markarbeten påbörjas på fastigheten 
Domaren 15. Anmälan ska göras till Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsmyndighet.’’ 
 
För att säkerställa att marken saneras till godkända nivåer för känslig markanvändning införs en 
administrativ bestämmelse om ändrad lovplikt på plankartan som anger att marksanering ska vara 
genomförd innan startbesked ges. 

 
Strandskydd  
Planområdet ligger 250 meter från havet och berörs därmed inte av strandskyddet. 
 

Kulturvärden  
Fornlämningar 
Några kända fornminnen finns inte inom planområdet. 

Bebyggelseområde 
Planområdet är en del av kvarteret Domaren. På fastigheten Domaren 15 finns markparkering, inom 
fastigheten Domaren 18 finns Vaxholms vårdcentral och Coop konsum i 2 ½ våningar. På fastigheten 
Domaren 8 finns bostadshus i tre våningar och butik i bottenvåningen. Vid Kapellgatan i Domaren 
16 finns ett bostadshus i tre våningar och källare, och längs Hamngatan på Domaren 14 och 17 finns 
bostadshus i tre våningar samt affärer, lokaler och stadsbibliotek. Alla byggnader i kvarteret 
byggdes i mitten av 1900-talet. 
 
Skyddsrum 
För Domaren 15 är det inte aktuellt att ställa krav på skyddsrum i området.  

I Domaren 18 finns ett skyddsrum under mark i sydöstra hörnan. MSB önskar i ett tidigt skede 
uppmärksamma på att det i samband med en nybyggnation på grannfastigheten potentiellt kan 
tillföras nya raslaster som kan komma att påverka funktionen på skyddsrummet.  

Antikvarisk förstudie 
Kvarteret har sedan mitten av 1700-talet varit bebyggt med hus i gatulinjen mot Hamngatan. 1967 
revs det sista spåret av den äldre bebyggelsen, en med mycket rik snickarglädje och glasverandor 
försedd byggnad, ”Gamla apoteket’’.  Byggnadsbeståndet i kvarteret består numera av typiska 
flerfamiljshus från mitten av 1900-talet. Byggnaderna används idag som affär, vårdcentral, 
kontorslokaler, bibliotek och bostäder. 
Planområdets angränsande bebyggelse är mycket varierad beträffande byggnadstyper, 
våningsantal, byggnadshöjder och byggnadsareor. Våningsantalet är dock övervägande 2 till 3 
våningar med inredd vind. Många byggnader har dessutom kommersiell verksamhet i gatuplanet. 
Fasader utgörs av trä eller puts.  
Domaren 15 omfattas av bevarandeplan för Vaxholm som antogs av kommunfullmäktige den 18 
juni 1979 och som ger riktlinjer för planering och bevarande i Vaxholms stadskärna. I 
bevarandeplanen står att ”1967 rivs stor del av bebyggelsen på södra sidan av Hamngatan 
(kvarteren Domaren och Repslagaren). Nya 3-våningshus med lokaler och bostäder uppföres. Denna 
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förändring samt nybyggnaden av Domusbutiken 1963 sker under en period av aktiv kommunal 
markpolitik då man kan ana en stark vilja till förändring av stadskärnan.” 
Denna historik ingår i planhandlingen och ska vara med som ett underlag vid bedömningen av 
kommande bygglov. Kommunens antikvarie har tagit fram en antikvarisk förstudie i samband med 
planarbetet. Den antikvariska förstudien beskriver kvarterets historia i dess helhet och de befintliga 
byggnaderna på Domaren 15 och 18, samt tidigare bebyggelse på kvarteret Domaren. Dessutom 
görs en kulturhistorisk värdering av kvarteret.  
 
Antikvariskt utlåtande och Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö 
’’Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a. 
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det 
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var 
sammankopplad med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits 
längre in på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det 
äldre planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark. 
 

       -De direkta effekterna är att en f.d. parkering tas bort och bebyggs med en 2,5 våningar 
högbostadsbyggnad. Inga träd, naturmark eller vegetation tas i anspråk.  

 
       -De direkta effekterna blir att en parkering anlagd på 1960-talet rivs. Förlusten av parkeringen 

bedöms medföra små negativa konsekvenser. Effekterna är främst kopplade till den visuella 
påverkan av stadsrummet vid Kapellgatan. Byggnadens takfot är trots sänkning högre än 
intilliggande byggnaders på Kapellgatans östra sida men korrelerar med fastigheten mittemot som 
är byggd på 1950-talet. 

 
-Längs Kapellgatan varierar bebyggelsens ålder, skala och karaktär kraftigt och det kulturhistoriska 
innehållet berättar om flera epoker i Vaxholms bebyggelseutveckling. Den äldre intilliggande 
småskaliga träbebyggelsen invid Kapellgatan/Rådhusgatan bedöms utgöra värdebärande fysiska 
uttryck för riksintresset. Den mindre träbyggnaden på fastigheten Rådhuset 5 är belägen mittemot 
nuvarande vårdcentral. Intill denna småskaliga äldre träbebyggelse står ett relativt storskaligt 
bostadshus från 1950-talet. Då bebyggelsemiljön längs Kapellgatan är varierad i ålder, skala, 
rumslighet och karaktär bedöms den aktuella tomten vara relativt tålig för varsamma tillägg. 
 
-Den visuella påverkan på den äldre träbebyggelsens skala och rumslighet bedöms bli liten-måttlig. 
-Detaljplanen bedöms sammantaget innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden 
kopplade till riksintresset Vaxholm.’’ Antikvarisk utlåtande WSP 2020-09-14 
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Bild 3. Analys från antikvarisk utlåtande WSP  

Social värden 
Service  
Offentlig och kommersiell service finns på nära avstånd till planområdet. Inom planområdet finns 
idag ingen byggnation.  
Planområdet ligger i Vaxholms stadskärna med närhet till servicehus, vårdcentral, tandläkare, 
matbutiker, apotek, banker, bibliotek, restauranger och annan kommersiell verksamhet. I 
planområdets närhet finns förskolor, grundskola för årskurserna F-6 och 7-9. 
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Friytor, Lek och rekreation 
Inom fastigheten Domaren 15, på baksidan, föreslås lite lekyta för mindre barn. Det närmaste 
grönområdet är Officersparken. Parken ligger under 175 meter från kvarteret Domaren. Även i 
Vaxholms stadskärna finns tillgång till flera park- och grönområden inom gångavstånd. 

Avståndet ner till vattnet vid Söderhamnen är ca 250 meter. 

Infrastruktur 
Biltrafik 
Biltrafik i området sker på befintliga lokalgator. Norr om kv. Domaren går Hamngatan och öster om 
kv. Domaren går Rådhusgatan. Söder om planområdet går Kapellgatan som har en 
hastighetsbegränsning på 30 km/h. Kapellgatan är en enkelriktad gata idag.  

Enligt den övergripande trafikutredningen för Vaxön (2014) visar kapacitetsberäkningar att väg 274 
har god framkomlighet nu och även efter den föreslagna bebyggelseutvecklingen på Vaxön. Den 
trafik som byggnation och verksamhet inom planområdet genererar bedöms inte påverka 
framkomligheten. 

De kapacitetsberäkningar som gjorts i utredningen från 2014 visar inte på några kapacitetsproblem i 
korsningarna med väg 274 Stockholmsvägen trots ökad trafikmängd. 

En schablonmässig trafikutredning har tagits fram för planförslaget. Utredningen visar att 11 
lägenheter 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) = 82,1 nya 
bilresor per dag som de nya lägenheterna genererar. Detta motsvarar ungefär 8 bilar till i 
maxtimmen och är en knappt märkbar trafikmängd.  
 
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, Vaxholm 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. 
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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 trafikbullerutredning som tagit fram efter samråd (Struktur 2020-09-10) visar bullernivåerna 
från trafiken från de närmaste gatorna. Den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas uppgå till som 
högst 53 dBA vid fasad. Därmed uppfylls riktvärdet vid bostadsfasad, utan särskilda 
bullerskyddsåtgärder. 

Gång- och cykelvägar 
Gångtrafik i området sker på befintliga gångbanor utmed lokalgator. Cykeltrafik sker på befintliga 
lokalgator.  

Kollektivtrafik 
Busstrafik finns med tät turtrafik vid Västerhamnsplans busshållplats, cirka 180 meter från 
planområdet. Väg 274 trafikeras av stombuss 670 (Vaxholm-Tekniska högskolan) som har god 
turtäthet. Vidare trafikerar Waxholmsbolaget under större delen av året Vaxholms hotellkaj. SL 
trafikerar sedan hösten 2020 en pendelbåtslinje mellan Vaxholm och Strömkajen. 

Parkering 
Idag används Domaren 15 till privatmarkparkering för totalt 32 bilplatser, varav 4 platser för 
hemtjänsten, 6 platser för Coop, 2 platser för vårdcentralen, 10 platser är hyrda av boende i 
kvarteret omkring och 10 platser för besökare av kommunen. 

Förändringar 

Ny bebyggelse och markanvändning 
Inom planområdet finns ingen byggnad. Den nya detaljplanen medger ändrad användning från 
Handel- och Garage under mark till Bostadsbebyggelse med ny byggrätt på fastighet Domaren 15. 

Planförslaget innebär att det aktuella området i huvudsak avsätts för bostadsändamål B. I 
bottenplan mot kapellgatan möjliggör dessutom icke störande centrumanvändning, C1. Tänkta 
användningsområden är mindre verksamheter så som t.ex. gym, frisör, café, butik, mindre 
restaurang eller förenings- och samlingslokal. 

Parkering för den nya byggrätten samt för grannfastigheten Domaren 18 bedöms kunna lösas inom 
fastigheten Domaren 15’s markplan och i ett garage under mark. En del av bottenvåning mot 
Kapellgatan får användas för centrumändamål av mindre störande karaktär.  

Taklutning ska vara mellan 25–35 grader och högsta nockhöjd +19,60 meter över nollplanet. 
Nockhöjder är satta så att det nya huset ska hålla sig inom samma skala som intilliggande 
bostadshus i närområdet men samtidigt markera att det är ett nytt hus. En liten rutan mot 
innergården också har användningen BC1, dock med lägre tillåtande höjd +9,50 för att säkerställa 
bygga ut i bottenvåning parkeringsplatser. 

Prickad mark  
De obebyggda delarna av fastigheten har försetts med prickmark, vilket har innebörden att byggnad 
inte får uppföras och endast skärmtak för entréer och lokaler uppföras och kraga ut max 0,6 m, 
minst 2,5 m fri höjd över mark. U-område ska vara tillgängligt för ledningar.  
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Parkering och bakgården 
För att möjliggöra parkering i garage under mark och samtidigt skapa förutsättningar för ett litet 
grönt gårdsrum, är marken reglerad med ringprickbeteckning för ett planterbart bjälklag. På marken 
över garaget medges: balkonger (ej på gavlar), burspråk, uteplatser, lekplatser och väderskyddad 
cykelparkering med skärmtak på 6 m2/ BYA medges.  

Planförslaget möjliggör 7 parkeringsplatser på markplanet som nås från Kapellgatan. I ett garage 
under huset möjliggörs 15 parkeringsplatser som nås via ramp från servitut-vägen mellan Domaren 
15, 16 och 14. Planbestämmelsen garagenedfart anges på plankartan för att garagenedfart ska 
finnas. Ringprickmark reglerar också avstånd till intilliggande hus och Kapellgatan (2 meter bredd) 
med hänsyn till kulturmiljö och befintlig bebyggelsekaraktär.  
 
Planbestämmelse f1 medger möjlighet för Balkonger får max kraga ut 1,5 m med minst 2,7 m fri höjd 
över mark. Två burspråk får finnas mot Kapellgatan och dessa får max kraga ut 1 m med minst 2,7 m 
fri höjd över mark. f2 Takkupor får uppföras men max uppta 55% av fasadlängden. Takkupor får 
sammanlagt inte uppta mer än halva takfallens längd. Frontespis får endast uppföras mot 
innergården. 
 

 
  Situationsplan: Nordisk kombination arkitekter AB. 
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Plan -1: Nordisk kombination arkitekter AB. 

 

Plan 0: Nordisk kombination arkitekter AB. 
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Våningsplan: Nordisk kombination arkitekter AB. 

 

 

Fasad mot väster: Nordisk kombination arkitekter AB. 

 

 

Fasad mot söder: Nordisk kombination arkitekter AB. 
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Fasad mot norr: Nordisk kombination arkitekter AB. 

 

Fasad möt öster: Nordisk kombination arkitekter AB. 

Sektion genom Kapellgatan och Hamngatan: Nordisk kombination arkitekter AB. 

 

Skyddsrum 
Tillgängligheten till det befintliga skyddsrummet i området är viktig och ska inte begränsas under 
byggnationen. Skyddsrummet ligger på fastigheten Domaren 18. 
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Sol och skuggstudier 

Illustrationerna redovisar hur ljusförhållandena påverkar de fastigheter som ligger i nära anslutning 
till det planerade området. Solstudien visar byggnadernas ungefärliga skuggning utifrån månaderna 
mars, juni och december och klockslagen 09:00, 12:00, 15:00 och 17:00. Observera att denna studie 
visar ett ungefärligt resultat. För varje tidpunkt finns en bild som belyser hur situationen blir med 
den tänkta byggnaden. Med utgångspunkt i denna utredning redovisas de slutsatser som dragits 
under respektive datum. 

20 MARS  
Solens uppgång i Vaxholm är ca kl. 05:43 och nedgång ca kl. 18:02. Solens totala uppe-tid är ca 6h 
19m. Omkringliggande bebyggelse påverkas delvis av den nya byggnaden. På förmiddagen faller 
skugga på gavelfasaden av Domaren 16 och vägen öster om det planerade området. På 
eftermiddagen skuggas en del av södra fasaden av Domaren 8. 

Solförhållanden, föreslagen bebyggelse (20 mars). Illustration: Nordisk kombination arkitekter AB. 

 
21 JUNI  
Solens uppgång i Vaxholm är ca kl. 03:29 och nedgång ca kl. 22:06. Solens totala uppe-tid är ca 18h 
22m. Den nya byggnaden påverkar de omkringliggande byggnaderna i viss grad. Detta, i 
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kombination med att solen vid denna tid på året står som högst, gör att skuggorna når mindre fram 
till de befintliga husen. 
 

     

Solförhållanden, föreslagen bebyggelse (21 juni). Illustration: Nordisk kombination arkitekter AB. 

21 DECEMBER  
Solens uppgång i Vaxholm är ca kl. 08:43 och nedgång ca kl. 14:45. Solens totala uppe-tid är ca 6h 
2m. Som framgår av illustrationen ligger de befintliga fastigheterna, norr om det planerade 
området, i skugga större delen av den ljusa tiden på dygnet. Detta gör de även med befintliga 
förhållanden då skuggorna under denna tid på året är långa. 
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Solförhållanden, föreslagen bebyggelse (21 december). Illustration: Nordisk kombination arkitekter AB 

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

Trygghet 
Bostadsändamål innebär en bättre frekvens av människor i fastigheten över dygnet. Det ger en 
tryggare utemiljö. 
Byggnaden är utformad och placerad så att man inte kan gömma sig eller begå brott på 
insynsskyddade ställen.  
För att öka upplevelsen av trygghet har trafiksystemen koncentrerats genom att olika trafikslag, 
såsom bilar, cyklar och gående, har samlats intill varandra i parallella stråk.  
 
Förbindelse mellan kollektivtrafik och bostad, arbete och service bör ske längs bostadsbebyggelse. 
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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 Kapellgatan 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 
I juni 2018 röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets 
rättigheter till svensk lag. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020.  
Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt och ställs tydliga krav på 
kommunen att bland annat tydliggöra barnperspektivet i den kommunala planeringen.  
 
Planförslaget bedöms inte innebära omedelbara förändringar sett från barnens perspektiv.  

Friytor, Rekreation, lek och naturmiljö 
Planen medger en lekplats för mindre barn inom fastigheten på innergården. 

Service och arbetsplatser 
Planen medger icke störande mindre verksamhet. 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 cirka 11 nya lägenheter innebär, varken kommer att förändra flödet eller 
bullernivåerna märkbart. 

11 lägenheter 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) = 82,1 nya 
bilresor per dag som de nya lägenheterna genererar. Detta motsvarar ungefär 8 bilar till i 
maxtimmen och är en knappt märkbar trafikmängd. 

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.  
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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 i entréplan samt under mark.  

För att uppnå detta är källarplanet under mark byggt ända ut till tomtgräns. Underjordiskt garage 
får inte planeras under den yta som är avsedd för utjämningsmagasin för dagvatten.  
Man kan med fördel hänvisa 12 parkeringsplatserna för Coop, hemtjänst och vårdcentral till 
källarvåningen då fastigheten Domaren 18 är tillgängligt via trappa/hissen inuti och därifrån går ut 
via Kapellgatan. Bostad och mindre verksamhetsparkeringen, 10 platser är möjliga att fördela över 
de båda parkeringsvåningarna då man har tillgång till båda via hiss.  
 
Befintliga parkeringar på Kv Domaren 15 består av: 

• Coop 6pl 
• Vaxholms kommun (Hemtjänst) 4pl 
• Vårdcentralen 2pl 
• Hyresparkering 10 pl 
• Allmänparkering 10 pl 

Den nya byggrätten innebär ett behov av ca 10 nya bilparkeringsplatser och ca 23 cykelplatser. 
Parkeringen för bilar är tänkt att lösas i garage i entréplan samt under mark. Cykelparkering är tänkt 
att lösas i garage och i entréplan.  

Totalt blir detta 22 parkeringsplatser enligt följande: 

• 6pl Coop  
• 4pl Vaxholms Kommun (Hemtjänsten) 
• 2pl Vårdcentralen 
• 10pl Nya lägenheter och en mindre icke störande verksamhet 

 

 
Exempel på möjlig lösning för garage, sektion. Illustration: Nordisk kombination arkitekter AB. 
 

Risker för människor hälsa och miljö 
Översvämningsrisk 
Enligt en tidigare översvämningsutredning från Tyréns (2013) riskerar Domaren 15, vid mycket 
kraftiga regn, att ligga i ett stråk för ytavrinning från Domaren 14 över parkeringsytan mot lastytan 
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som ligger nedanför parkeringsytan. Utredningen anger ett scenario där ytavrinning sker till följd av 
att dagvattenledningarna är överbelastade.  

Vid extremregn kommer föreslagna dagvattenlösningar att brädda och dagvattnet avleds via 
sekundära avrinningsvägar. Genom att säkerställa att ytavrinning från Kapellgatan förhindras 
genom kantstenen som avgränsar parkeringsplatsen mot gatan förhöjs, alternativt att man skapar 
en förhöjning i asfalten vid entrén till infartsvägen. Garagerampens asfalt bör höjas upp med till 
exempel ett fartgupp för att förhindra att ytavrinning kan nå garageplanet. Det bör även 
säkerställas att det för dagvattnet från Domaren 14 finns en väg för vattnet att passera mellan 
skärmtaket, garagerampen och innergården och slutligen nå lastytan. I de fall makadammagasinet 
blir överbelastat kan dagvattnet tillåtas passera samma väg. Vid extremregn leds alltså det 
dagvatten, som dagvattennätet inte klarar av att hantera, mot lastytan och vidare till Hamngatan. 
Detta leder inte till en försämring jämfört med dagsläget.  

Vägtrafikbuller  
Detaljplanen medger att bygga ett nytt hus på parkeringsmark och garage i två våningar varav är 
under mark. Området bedöms inte vara bullerstört. 

Radon 
Berggrunden inom planområdet klassas som normalriskområde beträffande radon. Generellt gäller 
att byggnader ska uppföras radonskyddande/radonsäkra. 

Transporter med farligt gods 
Området ligger cirka 90 meter från väg 274 som är en primär transportled för farligt gods, vilket 
innebär att det inte ligger inom riskzonen. Enligt Länsstyrelsens riktlinjer 2016:4 är bostäder 
normalt en lämplig markanvändning inom en zon på 75–150 meter från en primär transportled för 
farligt gods och en riskutredning behöver vanligtvis inte tas fram. Med hänsyn till aktuell typ av 
planerad markanvändning (bostäder och centrum) samt avståndet mellan riskkällan och 
planområde som även skiljs åt av ett befintligt bostadskvarter, bedömer kommunen att riskerna i 
planförslaget beaktats och att föreslagen användning är lämplig i detta läge. 

Brand 
Vaxholms stad saknar idag höjdfordon. Vid brand är det endast räddningstjänstens utskjutsstegar 
som kan användas. De har förmåga att assistera vid utrymning med bärbara stegar från fönster där 
fönsterkarmen/balkongräcket är beläget högst 11 meter över mark. Framkomlighet och åtkomst för 
stegfordon bedöms kunna anordnas enligt planförslaget då hela kvarteret angränsar till Kapellgatan 
eller Hamngatan. Föreslagen bebyggelse är relativt låg och kravet på max 11 meter upp till översta 
fönsterkarmen bedöms klaras. Om någon våning inte skulle klara kraven för stegutrustning krävs 
annan lösning, exempelvis Tr2 trapphus eller två separata trapphus. Detta måste beaktas i 
bygglovskedet. 

Förslag till åtgärd 
Brandavstånd till intilliggande hus ska vara minst 8 meter. Med hänsyn till det regleras 
utbredningen av byggrätten i plankartan. Eftersom den nya byggnaden ska uppföras intill och i 
direkt anslutning till befintlig bebyggelse bör det utredas att befintliga byggnader inte påverkas 
negativt med avseende på bland annat brandskydd. 
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Risk för ras och skred 
Grundläggning av huset bedöms kunna utföras på lera. Jordens sammansättning och djup har 
kontrollerats i den miljötekniska markundersökningen. 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 dricksvatten och spillvatten. Byggnaden ansluts till 
befintligt vatten och spillvatten. 

Dagvatten 
Geosigma (2021-01-14) har tagit fram en dagvattenutredning som ger förslag på den framtida 
dagvattenhanteringen inom planområdet. Dagvattenutredning uppdaterades med nytt förslag efter 
samråd och reviderade enligt yttranden från remissinsatser. Planområdet ligger idag inom 
verksamhetsområde för dagvatten-gata och kommer efter utbyggnaden även att tas in i 
verksamhetsområde för dagvatten-fastighet. 

Enligt dagvattenutredningen är den befintliga dagvattenhanteringen inom planområdet kopplad till 
den allmänna anläggningen. Det finns flera synliga gallerbrunnar som samlar upp dagvattnet. 
Byggnaderna på fastigheter som 
omgärdar planområdet har alla 
stuprör för sitt takvatten som antas 
vara kopplade till den kommunala 
dagvattenledningen. Den planerade 
exploateringen innebär att den 
befintliga parkeringsplatsen kommer 
att ersättas med bostadshus. Valet av 
beläggningsmaterial på ytorna i 
planområdet avgör om 
dagvattenflödet från planområdet 
kommer att minska eller öka efter 
exploateringen. Det är ur det 
perspektivet viktigt att dagvatten 
från hårdgjorda ytor, såsom tak och 
parkering, tas omhand inom området 
i den utsträckning det är möjligt. 

Bedömningen av lämplig 
dagvattenlösning grundar sig på de 
lokala markförhållandena, 
dimensionerande dagvattenflöden, 
samt dagvattnets föroreningsgrad. 
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Enligt beräkningarna i dagvattenutredningen ökar dagvattenflödet vid ett 10-årsregn med 10 
minuters varaktighet med cirka 17 % 
till följd av byggnationen. Idag finns 
det inte någon känd fördröjning av 
dagvattnet inom planområdet. Det 
medför att förbättringar genom fördröjning och rening är nödvändiga för att följa dagvattenpolicyn 
och uppfylla miljökvalitetsnormerna. För att fördröja 20 mm regn inom planområdet krävs det en 
fördröjningsvolym på cirka 15 m3. Detta skulle medföra en ungefärlig halvering av dagvattenflödet i 
förhållande till dagens nivåer vid ett 10-årsregn.  

Vid dagens markanvändning 
visar beräkningar i 
dagvattenutredningen att 
föroreningskoncentrationen 
potentiellt ligger över de 
rekommenderade 
riktvärdena för bly, koppar, 
zink och suspenderad 
substans. Den planerade 
exploateringen leder i 
allmänhet till en minskning i 
föroreningskoncentrationen 
i dagvattnet. Dock så ökar 
koncentrationen potentiellt 
för kväve samt att 
riktvärdet för kadmium 
överskrids om inga 
reningsåtgärder införs. Med 
rening i brunnsfilter minskar 
föroreningsbelastningen för 
alla ämnen förutom för 
kväve. Kvävebelastningen 
påverkas inte av reningen i 
brunnsfiltret och 
reningseffektivitet för kväve 
i makadammagasin är 
relativt låg. Kvävehalten 
ligger dock under riktvärdet 
från RTK (Regionplane- och 
trafikkontoret). 
Sammantaget sker klara förbättringar med avseende på dagvattnets föroreningskoncentration och 
föroreningsbelastningen från dagvatten på recipienten.  

Stora delar av planområdets yta kommer efter exploatering att vara hårdgjord och/eller 
underbyggd och infiltrationsförutsättningarna för dagvatten blir därmed obefintliga. I gällande VA-
plan anges det dock att infiltration av dagvatten inom Vaxholms täta stadsbebyggelse är olämplig i 

Figur 1: Ungefärliga flödesriktningar (blå pilar) för ytvatten vid 
extremregn då det lokala dagvattennätet är överbelastat.

Figur 2: Förslag på placeringar av lösningsförslagen för den planerade 
markanvändningen enligt gällande planförslag.

284



ANTAGANDEHANDLING  
2022-05-10 

 Änr 2015/242.214 
28 av 37 

större skala. Möjligheterna till öppen avledning (diken, rännor eller liknande) av dagvattnet är också 
begränsade eftersom den befintliga bebyggelsen inte tillåter det utan mycket stora insatser.  

För planområdet föreslås det att dagvatten som bildas på takytan samlas upp via stuprör och ledas 
via markförlagda ledningar till ett makadammagasin för fördröjning och rening som kombineras 
med ett brunnsfilter (se figur3) som ligger i anslutning till norra delen av planområdet. Det finns 
flera olika fabrikat av brunnsfilter och de anpassas efter de lokala förhållandena.  

För att det ska ske en förbättring av 
dagvattensituationen i förhållande till dagens läge 
bör det finnas en fördröjning och rening av 
dagvattnet på platsen. Det rekommenderas att 
dagvattnet från den nya vägen fördröjs och renas i ett 
makadammagasin inom planområdet innan 
bortledning till det kommunala dagvattensystemet. 
Magasinsvolymen utgörs av porvolymen i 
makadamen. Stenkistor byggs upp av makadam av en 
grov och välsorterad fraktion under en permeabel yta 
som möjliggör att dagvattnet tillrinner 
makadammagasinet. Den permeabla ytan behöver 
dock underhållas för att dess infiltrationskapacitet ska 
upprätthållas.  

Innergården beläggs lämpligen med ett betongraster som tillåter dagvattnet att infiltrera. I lagret 
under rasterytan läggs strypta dräneringsledningar med påkoppling på dagvattenledningen i 
Hamngatan. Utan dränering på innergården riskerar vatten att bli stående på taket till garaget vilket 
inte är lämpligt. För att undvika ytavrinning som når garageplanet bör infartsrampen förses med en 
förhöjning i asfalten som fungerar som ett fysiskt skydd mot ytavrinningen. Ett annat möjligt 
alternativ till lösning är genom linjeavvattning som samlar upp dagvatten och avleder det mot 
dagvattenledning på Hamngatan. Garageplanen ska vara avloppslösa om möjligt och i första hand 
ska städning ske genom torrstädning. Avdunstningsrännor installeras för att ta hand om mindre 
mängder smältvatten som kan förekomma.  

Vid extremregn (t.ex. 30- och 100-årsregn) kommer föreslagna dagvattenlösningar att brädda och 
dagvattnet behöver sekundära avrinningsvägar. För att förhindra ytavrinning från Kapellgatan vid 
extremregn bör kantstenen som avgränsar parkeringsplatsen mot gatan i dagsläget förhöjas, 
alternativt att man skapar en förhöjning i asfalten vid entrén till infartsvägen. Garagerampens asfalt 
bör höjas upp med till exempel ett fartgupp för att förhindra att ytavrinning kan nå garageplanet. 
För att inte orsaka en försämring av dagvattensituationen på Domaren 14 vid extremregn bör det 
finnas en väg för vattnet att passera mellan skärmtaket, garagerampen och cykelparkering och 
slutligen nå lastytan. I de fall makadammagasinet blir överbelastat måste dagvattnet tillåtas passera 
samma väg mellan skärmtaket, garagerampen och innergården. Vid extremregn leds alltså det 
dagvatten som dagvattennätet inte klarar av att hantera mot lastytan och vidare till Hamngatan. 
Detta leder inte till en försämring jämfört med dagsläget. För att för-hindra dålig lukt i 
dagvattensystemet, förbereds systemet för att enkelt kunna rensas från organiskt material i 
tilloppen till makadammagasinen. 

Figur 3: Illustration av principen för ett 
brunnsfilter (Stormtac).
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Planbestämmelse som föreslås för omhändertagande av dagvatten på plankartan är E1, Mark 
tillgänglig för fördröjningsmagasin. Fördröjningen som ska klaras är minst 15 m3, b1 anger att två 
fördröjningsmagasiner för en volym om 10 m3 och en volym 35 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. En egenskap bestämmelse föreslås på plankartan för att säkerhetsställa 
sammanlagt får endast 70 % av prickmark och ringmark får hårdgöras. 
 
Värme 
Nätägaren till fjärrvärmenätet inom Vaxholms stad, E.ON. Elnät Sverige AB, försörjer kvarteret med 
fjärrvärme. Eventuella ändringar på fjärrvärmeledningar ska vara i dialog med nätägaren och 
bekostas av fastighetsägaren. Fastigheten Domaren 15 är idag inte ansluten till fjärrvärme. Ny 
bebyggelse har möjlighet att ansluta till befintligt fjärrvärmenät. Bostadsbebyggelsen ska 
uppvärmas miljövänligt. 

El, tele och bredband 
Bebyggelse ansluts till befintligt elnät och har möjlighet att ansluta till telenät och bredband. Ingen 
transformatorstation finns idag inom området. Fastighetsägaren ombesörjer och bekostar 
erforderliga ledningar för optofiber inom området. TeliaSonera Sverige AB äger genom Skanova 
telenätet. 

Avfall 
Inom området finns en återvinningsstation. Återvinningsstationen för Domaren 15 står idag på 
Domaren 15 och hämtning sker från parkeringsmarken. Denna lösning blir inte acceptabel eftersom 
det planeras att byggas ett flerbostadshus på marken. Förslagsvis flyttas placeringen av 
återvinningsstationen, i samråd med FTI, till annan plats. Kommunal sophämtning ska ske från ett 
miljörum. Miljörummet behöver ligga i direkt anslutning till Kapellgatan för att uppfylla 
hämtpersonalens arbetsmiljöregler då backning på platsen inte ät tillåten enligt dessa och 
dragvägen från miljörummet till renhållningsfordonets uppställningsplats bör göras så kort som 
möjligt vid nybyggnation och inte helst överstiga 5 meter. Det bör säkerställas att miljörummet kan 
hantera de förpackningsmängder som kan tänkas uppstå på fastigheten i enlighet med de krav på 
fastighetsägare som den nya förpackningsförordningen ställer fr.o.m. 2023.   

Genomförandebeskrivning 
Organisatoriska frågor 
Tidsplan 

• Samråd detaljplan – nov 2018  
• Granskning detaljplan – mars 2021 
• Exploateringsavtal – sommaren 2022 
• Antagande av detaljplan – sommaren 2022 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen får laga kraft. Ändras eller upphävs planen 
under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. 
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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 
Planområdet består endast av kvartersmark. 
 
Påverkan utanför planen. 
De 20 befintliga parkeringsplatserna på Domaren 15 som försvinner vid detaljplanens 
genomförande bedöms rymmas inom befintlig gatuparkering i staden.  
 

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. Ansvar och 
kostnadsfrågor regleras i ett VA-exploateringsavtal mellan fastighetsägaren och Vaxholmsvatten AB.  
 
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad av erforderliga dagvattensystemen i enlighet med 
framtagen dagvattenutredningen. Dagvattnet hanteras i största möjliga mån inom egen fastighet. 
Från anvisad/-e förbindelsepunkt/-er ansvarar VA-huvudmannen för omhändertagande av 
dagvattnet via dagvattennätet i Kapellgatan och/eller Hamngatan. Fastighetsägaren ansvarar också 
för drift och skötsel av dagvattenanläggningen. 
 
El 
E.ON Elnät Stockholm AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av elnätet.  
 
Det lokala elnätet för befintlig parkeringsplatsbelysning korsar planområdet och kommer att behöva 
flyttas eller tas bort vid en exploatering av området. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar 
eventuella åtgärder eller ledningsflytt efter överenskommelse med ledningsägaren i samband med 
genomförandet av detaljplanen. 
 
Tele 
TeliaSonera Sverige AB äger genom Skanova telenätet och ansvarar för utbyggnad samt framtida 
drift och underhåll av telenätet. Fastighetsägaren ansvarar för nödvändiga kontakter med ägare av 
telenätet samt ansvar för anläggande och framtida drift av enskilda ledningar in till det egna huset, 
det s.k. fastighetsnätet. Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar eventuella åtgärder eller 
ledningsflytt efter överenskommelse med ledningsägaren i samband med genomförandet av 
detaljplanen. 
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Värme 
E.ON. Elnät Sverige AB är nätägare till fjärrvärmenätet inom Vaxholms stad och ansvarar för 
utbyggnad samt framtida drift och underhåll. En fjärrvärmeledning korsar området från Kapellgatan 
mellan fastigheterna Domaren 14 och 16, och leder vidare till Domaren 15. Fastighetsägaren 
ansvarar för och bekostar eventuella åtgärder eller ledningsflytt efter överenskommelse med 
ledningsägaren i samband med genomförandet av detaljplanen. 

Avtal 
Planavtal och exploateringsavtal 
Planavtal har upprättats 2016-12-08 mellan FAD fastigheter AB och Vaxholms stad. 
Planavtalet reglerar övergripande frågor kopplade till framtagandet av detaljplanen bland annat 
fördelningen av parternas åtaganden och kostnader. 
 
Exploateringsavtal som reglerar genomförandet av detaljplanen ska upprättas mellan 
fastighetsägaren och Vaxholms stad. Ett av fastighetsägaren undertecknat avtal ska föreläggas 
kommunfullmäktige innan detaljplanen läggs fram för antagande. Exploateringsavtalet ska reglera 
ansvaret för kostnader och genomförandefrågor för bland annat: 

• Bygg- och anläggningstekniska åtgärder. 
• Dagvattenhantering. 
• Tidsplan för genomförandet av exploateringen. 
• Påverkan inom och utanför planområdet under byggtiden, exempelvis att tillgängligheten 

till befintligt skyddsrum på Domaren 18 inte får påverkas under byggtiden. 
• Avfallshantering. 
• Fastighetsägarens ansvar att bekosta eventuella åtgärder eller ledningsflytt efter 

överenskommelse med ledningsägaren i samband med genomförandet av detaljplanen.  
 
Ett VA-exploateringsavtal som reglerar ansvars- och kostnadsfrågor ska tecknas mellan Exploatören 
och Vaxholmsvatten. VA-exploateringsavtalet biläggs exploateringsavtalet och ska vara tecknat 
innan detaljplanens antagande. 
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Det finns ingen fastighetsplan för fastigheten Domaren 15. 

Fastighetsgräns mellan Domaren 15 och Domaren 18 har delvis osäkert läge runt trapphuset på 
Domaren 18. Fastighetsägaren till Domaren 15 ansvarar för att ansöka om fastighetsbestämning 
och eventuell nödvändig fastighetsreglering hos Lantmäteriet.  

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter 
Det finns i nuläget inga gemensamhetsanläggningar inom planområdet. 
 
Nya gemensamhetsanläggningar 

Gemensamhetsanläggningar föreslås bildas för anläggningar på kvartersmark som är till nytta för 
flera fastigheter. Gemensamhetsanläggningar bildas genom en lantmäteriförrättning, en så kallad 
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anläggningsförrättning och där varje deltagande fastighet tilldelas ett andelstal. Fastigheter som har 
ett stadigvarande behov av att delta i gemensamhetsanläggningen har initiativrätt till att ansöka om 
en anläggningsförrättning. Även vissa myndigheter har initiativrätt.  
 
Domaren 15 ska ansöka om gemensamhetsanläggning för väg på Domaren 15 samt för 
parkeringsgarage på Domaren 15. På plankartan införs bestämmelsen g som anger att marken ska 
vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. För parkeringsgaraget som fastighetsägaren avser 
uppföra på Domaren 15 ska även Domaren 18 ingå. Parkeringsbehovet är 10 platser för den nya 
byggrätten på Domaren 15 som tillskapas i detaljplaneförslaget. Domaren 18 har ett befintligt 
behov av att nyttja 12 parkeringsplatser i parkeringsgaraget. Parkeringsgaraget inrymmer 22 
parkeringsplatser och Domaren 15 samt Domaren 18:s parkeringsbehov bedöms därför kunna lösas 
inom Domaren 15. Parkeringsgaragets markplan, som kan nås från Kapellgatan, har sju 
parkeringsplatser. Dessa föreslås nyttjas för Domaren 18:s behov. Domaren 18 har dock behov av 
ytterligare fem parkeringsplatser. Fem parkeringsplatser behöver därför nyttjas i garagets källarplan 
med 15 platser som nås från tillfartsväg på Domaren 15. 
 
Detaljplanen avser att Domaren 14 ska ha fortsatt rätt att ta väg över Domaren 15. Befintligt 
servitut, se rubrik servitut nedan för mer information om servitutet, föreslås kvarstå. Och om det ej 
är möjligt eller lämpligt för servitutet att kvarstå ska Domaren 14 ingå i gemensamhetsanläggning 
för väg tillsammans med Domaren 15 och Domaren 18. 
 

 
Exempel på möjlig lösning för garage, sektion. Illustration: Nordisk kombination arkitekter AB. 
 
Servitut 
Ett servitut från 1944-12-04 ger Domaren 14 rätt att ta väg för in och utfart över Domaren 15, 16 
och Vaxön 1:81. Servitutsområdet är en 2,5 meter bred väg från Kapellgatan till Domaren 14. 
Servitutsområdet var vid bildandet beläget på dåvarande Domaren 10 mot fastighetsgränsen till 
dåvarande Domaren 9. Servitutsområdets exakta lokalisering på Domaren 15 är idag oklar. 
Servitutet föreslås kvarstå men om det ej är möjligt eller lämpligt för servitutet att kvarstå ska 
Domaren 14 ingå i gemensamhetsanläggning för väg tillsammans med Domaren 15 och Domaren 
18. Fastighetsägaren till Domaren 15 ombesörjer och bekostar eventuella ändringar eller hävning av 
servitutet som krävs för detaljplanens genomförande. 
 
Ett servitut från 1968-11-06 ger Domaren 15 rätt att uppföra stödmur mellan Domaren 15 och 16. 
Befintlig stödmur ska i enlighet med servitutet kvarstå och får inte skadas under genomförandet av 
detaljplanen.    
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Ledningsrätter 

Ledningsrätt (0187-03/16.1), till förmån för Kullö 1:14, och som belastar Domaren 15, ska 
omprövas, för att säkerställa rätten till fjärrvärmeledningar från panncentralen på Kullö 1:14. 
Ändring av denna ledningsrätt ska ske på initiativ av exploatören/ledningshavaren. Ledningsrätten 
är från år 2003. 
 
Ledningsrätt (0187-07/1.1), till förmån för Energi System i Sverige AB, och som belastar Domaren 
15, ska omprövas, för att säkerställa rätten till optoledningar och övriga anordningar som är 
nödvändiga för dess ändamål. Ändring av ledningsrätt ska ske på initiativ av 
exploatören/ledningshavaren. Ledningsrätten är från år 2007.  
 
Ledningsrätterna inom planområdet behöver omprövas. Vid eventuell omläggning av ledningar i 
samband med exploateringen ska ledningens läge omprövas så ledningens nya läge gäller. Avtal om 
eventuell ledningsomläggning bör tecknas mellan fastighetsägaren och ledningshavaren. Bildande 
av nya ledningsrätter genomförs på initiativ av ledningsägaren.  
 

Ekonomiska frågor 
Fördelning av kostnaderna för framtagande av detaljplanen regleras i planavtal som har tecknats 
2016-12-08 mellan Vaxholms stad och fastighetsägaren. Avtalet innebär huvudsakligen att 
fastighetsägaren ersätter kommunen enligt löpande räkning för kommunens samtliga verifierade 
kostnader förenade med framtagande av detaljplaneförslaget.  

Fördelning av kostnaderna för planens genomförande regleras i exploateringsavtal mellan Vaxholms 
stad och fastighetsägaren. Exploateringsavtalet tas fram i enlighet med kommunens riktlinjer för 
exploateringsavtal. Alla erforderliga kostnader förknippade med exploateringen bekostas av 
fastighetsägaren. Fastighetsägaren ansvarar också för erforderliga ansökningar kopplade till 
exploateringen.  

Avgifter och taxor 
Vatten- och avlopp 
Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas ut enligt vid tiden gällande taxa eller enligt annan 
överenskommelse i VA-exploateringsavtal. Kontaktuppgifter till Roslagsvatten AB samt gällande VA-
taxa återfinns på Roslagsvatten AB:s webbplats.   

Bygglov, bygganmälan och planavgift 
För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet. 
Kostnader för detaljplanens framtagande är reglerat i planavtal mellan Vaxholms stad och 
exploatören. Planavgift enligt taxa kommer därför inte att tas ut.  

Lantmäteriförrättning 
För åtgärder som utförs av fastighetsbildningsmyndighet såsom avstyckning, fastighetsreglering, 
anläggningsåtgärd och ledningsrättsförrättning erläggs avgift enligt lantmäteritaxan. Utöver taxan 
kan förrättningarna medföra beslut om ersättning mellan respektive markägare samt mellan 
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markägare och ledningsägare. Exploatören ansvarar för ansökan och bekostar samtliga nödvändiga 
förrättningsåtgärder som behöver ske i samband med exploateringen.  

Tekniska frågor 
Tekniska undersökningar 
• Dagvattenutredning, Geosigma, rev 2021-01-14 
• Miljöteknisk markundersökning, ÅF, 2017-10-03 
• Antikvarisk Förstudie, Vaxholms stad 2018-10-22 
• Trafikbullerutredning Struktur 2020-09-14 
• Trafikutredning Vaxön 2014, Sweco (från gällande öp) 
• Trafikutredning schablon, Trafikplanerare Vaxholm, 2021-01-27 
• Antikvarisk utlåtande-Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö, WSP, 2020-09-14 
• Gestaltningsprogram, Nordisk kombination arkitekter AB, 2020-10-29 
• Solstudie, Nordisk kombination arkitekter AB, 2020-09-11 
 

Tekniska anläggningar 
Vägar 
I anslutning till planområdet finns utbyggda, kommunala vägar. Samtliga arbeten som berör eller 
sker i samband med anslutning till kommunala vägar ska godkännas av Vaxholms stad.  
 
Inom fastigheten Domaren 15, intill gränsen mot Domaren 16, kommer en väg att byggas som 
ansluter till en ramp ner i det planerade parkeringsgaraget.  
 
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 dagvattenanläggning 
och leda dagvattnet till befintligt dagvattennät.  
 
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. 
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Brandvatten 
Vaxholmsvatten ansvarar för att VA-nätet är dimensionerat för brandvattenförsörjning.  
Exploatören ansvarar för att bekosta erforderlig brandvattenförsörjning. Närmaste brandpost finns 
ca 35 m från fastigheten. 
 
Värme 
Fastighetsägaren ansvarar genom avtal med E.ON Elnät Sverige AB för att bygga ut fjärrvärmenätet 
inom fastigheten. 
 
Bredband/kanalisation 
Fastighetsägaren ansvarar för att lägga ner fiberkabel i samband med övriga schaktningsarbeten. 
Kommunens målsättning är att alla nya bostadsområden ska erbjudas bredband. 
 
Skydd mot olyckor 
Idag finns ingen förhöjd olycksrisk inom planområdet. 
 

Konsekvenser av planens genomförande 

Område och landskapsbild /Naturvärden, Sociala värden och kulturvärden 
Planens genomförande kan ge positivt bidrag till bättre förutsättningar för stadsmiljö, 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 Domaren. Utblickarna från vattnet kommer inte påverkas i någon 
större utsträckning av bebyggelsen.  

Bostäder och verksamheter 

Planen möjliggör cirka 11 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. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram dagsljusberäkningar för intilliggande flerbostadshus 
Domaren 8 och Domaren 16, på kvarteret Domaren. 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 förändringen som planens genomförande 
innebär är godtagbar.   

Avståndet om ca 13 meter mellan det befintliga och det nya huset har bedömts som ett godtagbart 
avstånd i centrumläge, jämfört med avstånd mellan husfasader inom likvärdiga områden.  
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Exploatören har efter samrådet omarbetat sitt exploateringsförslag. Stadsbyggnadsförvaltningen 
har i samråd med antikvarie bedömt det omarbetade exploateringsförslaget. I det omarbetade 
exploateringsförslaget har byggnaden bl.a. sänkts och justerats i anslutning till den befintliga 
vårdcentralen för att bättre anpassas till det öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av 
byggnaden som tidigare var sammankopplad med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. 
Byggnaden har även förskjutits längre in på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och 
möjlighet finns att stärka det äldre planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark. 
Anpassningen till kvarteret handlar dels om husets placering i plan i förhållande till kvarteret och de 
befintliga husen dels om hur höjderna möter intilliggande befintliga volymer. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det allmänna intresset av att tillskapa fler bostäder 
kollektivnära läge motiverar en högre höjd. 

Friytor och naturmiljö 
Vid uppförande av bebyggelsen och vid markåtgärder som schaktning, släntning och fyllning ska 
hänsyn tas till omkringliggande byggnader och deras tillgänglighet till kvarteret, även sophämtning. 
Fastighetsägaren ansvarar för att ansöka om nödvändiga lov som eventuella marklov och 
schaktningstillstånd.  

Infrastruktur 
En konsekvens av planens genomförande blir att 20 befintliga parkeringsplatser på Domaren 15 
försvinner. Dessa 20 parkeringsplatser bedöms kunna rymmas inom befintlig gatukantparkering i 
staden. 
 

Administrativa frågor 

Bygglovsplikt  
Bygglovsplikten behålls på den nivån plan- och bygglagen anger för områden inom detaljplan. 
Genomförandet av planförslaget åvilar fastighetsägaren efter sedvanlig bygglovsprövning av 
lovpliktiga åtgärder. 

Medverkande 
Detaljplaneförslaget är upprättat av stadsbyggnadsförvaltningen. I arbetet har deltagit: 

Farnaz Wigh, Planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen 
Adam Hjort, Trafikplanerare 
Isabelle Eriksson, Kommunekolog  
Lina Bergdahl, Exploateringsingenjör  
Helene Brunnström, Antikvarie 

 

 
 

  

Kristina Henschen  Farnaz Wigh 
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Planchef Planarkitekt 
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Detaljplan För Domaren 15, Dp 416 

Vaxholms stad, Stockholms län 
 

Granskningsutlåtande 

Detaljplanen har varit ute på granskning. Granskningen ägde rum under tiden den 18 mars – 9 april 
2021. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om granskning den 10 mars 2021 § 16. 
Granskningshandlingar samt information om granskningen sändes till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning, remissinstanser enligt sändlista. 

Handlingarna visades under granskningstiden på kommunhuset, Eriksövägen 27, på stadsbiblioteket, 
Hamngatan 19B, samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se. Under granskningen inkom 26 
yttranden varav 9 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 § 40. 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om planuppdrag den 12 oktober 2016 § 52. Inför 
plansamrådet utarbetades förslaget till detaljplan.  

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked den 28 april 2016 § 40. 

 

Inkomna yttranden 

Remissinstanser 
Avstår 
från 
yttrande 

Yttrande 
utan 
erinran/ 
med 
tillstyrkan 

Yttrande 
med 
synpunkter/ 
krav 

Kvarstående 
synpunkter 

Myndigheter, organisationer, föreningar 

1. Länsstyrelsen             X Nej 

2. Lantmäteriet             X Nej 

3. Skanova             X Nej 

4. Storstockholms brandförsvar (SSBF)             X Nej 

5. SRMH        X  Nej 

6. Vänsterpartiet             X Ja 

7. Trafikförvaltningen        X   Nej 

8. E.ON Elnät Stockholm AB        X  Nej 

295



 Granskningsutlåtande  
2022-05-10 

Änr 2015/242.214 
2 av 26 

9. Trafikverket        X  Nej 

10. SPF Seniorerna i Vaxholm        X  Nej 

11. Roslagsvatten AB             X Nej 

12. Norrvatten       X   Nej 

13. Sjöfartsverket        X  Nej 

14. Värna Vaxholm             X Ja 

15. Brf Kapella             X Ja 

16. Brf Kapell 1             X Ja 

17. BRF Kabyssen            X Ja 

 

 
 
 

 Fastighetsägare, boende och övriga     

18. 2 Personer         X         Nej 

19. 2 Personer            X          Ja 

20. 15 Personer            X          Ja 

21. 1 Person           X          Ja 

22. 1 Person            X          Ja 

23. 1 Person            X          Ja 

24. 1 Person            X          Ja 

25. 1 Person            X          Ja 

26. 1 Person           X         Nej 

 

Inkomna yttranden i sin helhet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer 

Nedan följer alla inkomna skrivelser i sin helhet med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i 
ljusgrått.  
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Remissinstansernas synpunkter 

 1. Länsstyrelsen i Stockholms län: 

Länsstyrelsen har tagit emot rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen syftar bland annat till att 
göra en ändring av gällande detaljplan för att medge byggnation av ett flerbostadshus. 

Länsstyrelsen har utgått från innehållet i 5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, i vår 
granskning av ärendet.  Vi har för närvarande inga synpunkter på förslaget.  

Upplysning: 

Sedan samrådet har planförslaget bearbetats. Planförslaget avviker fortfarande från den småskaliga 
trähusbebyggelsen. Sammantaget har förändringarna dock bidragit till att minska den negativa påverkan 
på riksintressets utpekade värden och påtaglig skada föreligger inte längre enligt Länsstyrelsens 
bedömning.  

Den antikvariska konsekvensbeskrivningen har angett en felaktig motiv- och uttryckstext för 
riksintresset för kulturmiljövården. Den gällande texten antogs i augusti 2018 och har annan 
ordalydelse. Detta förändrar inte bedömningen. Dock är det en fördel om kommunen fortsättningsvis 
använder sig av korrekt motiv- och uttryckstext. Texten finns återgiven på Riksantikvarieämbetets 
hemsida och på Länsstyrelsens hemsida för kulturmiljövårdens riksintressen. 

SBF:s kommentar 

Upplysningen har noterats och kommunen kommer att använda sig korrekt motiv- och uttryckstext för 
riksintresset för kulturmiljövården framöver. 

 

 2. Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen bör förbättras  

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR  

I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men plangenomförandet 
och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där respektive fastighetsägare kan förstå 
vad som detaljplanens genomförande innebär för den aktuella fastigheten. Planförslaget föreslår att två 
gemensamhetsanläggningar bildas för gemensam väg och för garage, men vilka fastigheter som ska 
utgöra del i gemensamhetsanläggningen samt vilka fastigheter som har initiativrätt till bildande av 
gemensamhetsanläggningen framgår inte tydligt.  

SERVITUT  

I planbeskrivningen föreslås servitutet 01-IM4-44/858.1 till förmån för Domaren 14 med ändamål väg 
som belastar Domaren 15, 16 och Vaxön 1:81 ersättas genom anslutning till ny 
gemensamhetsanläggning för väg. Det framgår inte hur ersättning för upphävande av servitut ska 
hanteras.  

OLÄMPLIGT MED ILLUSTRATION AV FÖRESLAGNA BYGGNADER I PLANKARTA  

Lantmäteriet avråder från att illustrera föreslagna byggnader i plankartor. Anledningen till detta är att 
plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna. I många fall finns det behov av 
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att illustrera möjlig framtida bebyggelse, men istället bör då antingen en särskild illustrationskarta 
upprättas eller illustrationen redovisas i planbeskrivningen. 

SBF:s kommentar 

Synpunkten har beaktats. I plan och genomförandebeskrivningen har text om servitut och 
gemensamhetsanläggningar revideras. Gemensamhetsanläggningar och servitut kommer hanteras i 
lantmäteriförrättning under detaljplanens genomförande.  

Lantmäteriet gav vid kontakt om denna frågeställning följande svar till kommunen: ’Ett markreservat för 
gemensamhetsanläggning innebär en begränsning för framtida ansökningar om bygglov, bygglov får 
inte lämnas för något som kan försvåra inrättandet av en gemensamhetsanläggning. Frågan om en 
gemensamhetsanläggning kan inrättas och vart den ska lokaliseras etc. prövas sedan i 
lantmäteriförrättningen, man är alltså inte bunden av markreservatet i den prövningen.  

Tas ett utrymme i anspråk för en gemensamhetsanläggning är det vanligen ett totalt ianspråktagande 
av en anläggning och med bästa rätt. Finns det ett befintligt servitut där görs upplåtelsen både i den 
belastade fastigheten och i den fastighet till vilken servitutet hör. Lantmäteriet kan förordna både om 
företräde eller att en rättighet ska upphöra. Det finns alltså olika vägar att gå och beror på den 
bedömning lantmätaren gör och överenskommelser från sakägarna. 

…Fastigheten har ett servitut är inget hinder i sig för att ansluta den till gemensamhetsanläggningen…’’ 

På plankarta illustreras sektioner och situationsplan för att underlätta för bygglovhandläggare till 
exempel garaget under mark och parkering planen samt placering av takkupor och frontespiser. 
Illustrationer revideras på plankarta med ritningar med rätt skala. 

 

 3. Skanova: 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
SBF:s kommentar 

Synpunkten noteras. fastighetsägare kommer ha dialog med Telia angående eventuell flytt av ledningar. 
 

4. Storstockholms brandförsvar (SSBF) 

Hantering av olycksrisker1  

SSBF har tidigare yttrat sig i detta ärende i samrådet (2018-12-03). Utifrån riskidentifieringen som 
gjordes då fann att aktuellt planområde ligger i närheten av väg 274 vilket är en rekommenderad 
transportled för farligt gods. Avståndet mellan detaljplanen och väg 274 är cirka 150 meter och 
kommunen bedömde då att det inte finns behov av en riskanalys. SSBF delade den bedömningen. Risker 
såsom översvämningar samt ras och skred är också av vikt att utreda och hantera men ligger utanför 
SSBF:s kompetensområde.  
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Brandskydd mellan byggnader 

I plan- och genomförandebeskrivningen nämns att ”Brandavstånd till intilliggande hus ska vara minst 8 
meter.”. SSBF vill belysa att skyddsavstånd är en möjlig skyddsåtgärd för brandspridning mellan 
byggnader enligt BBR, men att det även finns andra möjliga skyddsåtgärder. Vid uppförande av ny 
bebyggelse intill och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse bör det utredas att befintliga byggnader 
inte påverkas negativt med avseende på bland annat brandskydd. SSBF vill därför belysa problematiken i 
ansvarsfrågan för eventuella framtida säkerhetsåtgärder för exempelvis skydd mot brandspridning 
mellan byggnader som kan krävas. Förslagsvis kan ansvars- och eventuell kostnadsfråga för nämnda 
skyddsåtgärder beskrivas i plan- och genomförandebeskrivningen.   

Möjlighet till räddningsinsatser  

Framkomlighet, tillgänglighet och tillgång till brandvatten vid händelse av en räddningsinsats måste 
beaktas i det fortsatta planarbetet och i projekteringen. Framkomlighet/Tillgänglighet I samband med 
släckinsats måste framkomlighet till byggnader för SSBF:s räddningsfordon beaktas. Då ett garage under 
jord etableras inom området bör hänsyn tas till om garagetaket avses vara körbart för tyngre 
räddningsfordon. Beroende på garagets placering kan det bli nödvändigt att garaget är körbart för att 
framkomlighet till bebyggelsen ska vara fullgod. Om garaget inte avses vara körbart, och framkomlighet 
ändå kan tillgodoses, krävs att detta markeras – antingen genom tydlig skyltning alternativt att 
räddningsfordon hindras att köra över garaget. Stegutrymning/Åtkomlighet Om räddningstjänstens 
bärbara stegar nyttjas vid alternativ utrymning från den planerade bebyggelsen behöver det säkerställas 
att marken nedanför fönster/balkong är anpassade för att kunna utgöra uppställningsplatser. Ytan 
direkt under utrymningsvägarna, ca 2,5 meter bred, ska vara hårdgjord och anpassad för uppställning. 
Dessutom skall uppställningsplatsen ha en yta på 4*8 meter som ska var fri från hinder. Mer om 
uppställningsplatsens placering och utformning beskrivs närmare i vägledningsdokument VL2014-092.  I 
plan- och genomförandebeskrivningen står det att räddningstjänstens utskjutsstegar är 11 meter lång 
vilket motsvarar 4 våningar. Detta blir något missvisande och SSBF uttrycker detta istället som att vi har 
förmåga att assistera vid utrymning med bärbara stegar från fönster där fönsterkarmen/balkongräcket 
är beläget högst 11 meter över mark. SSBF önskar att detta ändras i plan- och 
genomförandebeskrivningen för att inte informationen ska missuppfattas. Enligt underlaget som SSBF 
tagit del finns takkupoler som tillhör översta våningen som är indragna/inskjutna från fasad. Om 
räddningstjänstens stegutrustning är en förutsättning för alternativ utrymning från detta våningsplan 
bör det säkerställas att våran stegutrustning kan nå dessa fönster om de utgör utrymningsvägar. Att 
utrymningsvägar är inskjutna kan eventuellt omöjliggöra åtkomlighet, beroende på vinkel.  

Övrigt  

SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring frågorna om det finns osäkerhet i hur ovanstående 
yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen. 

SBF:s kommentar 

Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar synpunkterna om riskbedömning för planerad bebyggelse och 
avstånd till riskkälla. Texten i planbeskrivningen förtydligas.  
Länsstyrelsen i Stockholms län anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av detaljplaner inom 150 
meter från väg och järnväg där det transporteras farligt gods. Planområdet ligger ca 90 meter från väg 
274 som är primär transportled för farligt gods. Enligt Länsstyrelsen riktlinjer 2016:4 är bostäder en 
lämplig markanvändning inom en zon på 75–150 meter från en primär transportled för farligt gods. Med 
hänsyn till aktuell typ av planerad markanvändning (bostäder och centrum) samt avståndet mellan 
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riskkällan och planområde bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att riskerna i planförslaget beaktats 
och att föreslagen användning är lämplig i detta läge. På plankarta tillagt en illustration för att visa 
steguppställningsplatser. 
Övrigt texten på plan och genomförandebeskrivning reviderats enligt synpunkter. 

 
5. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 

 Förslag till beslut  
Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd att tillstyrka detaljplan för Domaren 15 samt anta kontorets tjänsteutlåtande som 
sitt eget yttrande.  
Sammanfattning  
Syftet med planen är att pröva en ändring av detaljplanen för att medge byggnation av ett 
flerbostadshus. Planområdet ligger i Vaxöns stadskärna, mellan Kapellgatan och Hamngatan. Kontoret 
har följande synpunkter:  
• Kontoret anser att föreslagna dagvattenlösningar är bra. För att för-hindra dålig lukt i 

dagvattensystemet föreslår kontoret att systemet förbereds för att enkelt kunna rensas från 
organiskt material i tilloppen till makadammagasinen.  

• Kontoret anser att risken för markföroreningar i planområdet har beaktats i planarbetet.  
• I planområdet planeras bostäder och verksamheter nära tillsammans vilket kan innebära störningar 

som t ex buller och/eller lukt för de boende. Störningar kan uppkomma från varutransporter, fläktar 
m. Det är viktigt att beakta detta i planarbetet.  

 

SBF:s kommentar 

Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar synpunkterna och för in dessa i plan- och 
genomförandebeskrivningen, VA och exploateringsavtalet.  Angående störningar från verksamheten så 
möjliggör planen ett litet icke störande centrumändamål i bottenvåning. 

6. Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet i Vaxholm har tagit del av de nya förutsättningarna för detaljplan 416 Kvarteret Domaren 
15. Vi uppskattar att huset har blivit lägre och mindre i sidled än i samrådsförslaget. En del av våra 
synpunkter från förra remissen kvarstår och nya har tillkommit:  
 
Helhetsintryck i omgivningen 
För området gäller riksintresse. I det antikvariska utlåtandet skriver man: ”Den äldre intilliggande 
småskaliga träbebyggelsen invid Kapellgatan/Rådhusgatan bedöms utgöra värdebärande fysiska uttryck 
för riksintresset”. För att med kraft kunna hävda vilka kvaliteter ett hus mitt i kärnan av Vaxholm i 
närheten av riktigt gammal och traditionell vaxholmsbebyggelse ska ha, hade det varit bra att kunna luta 
sig mot en kulturmiljöutredning eller åtminstone en arkitekturpolicy. Detta hus blir det högsta i 
kvarteret trots att man skriver:” Nockhöjder är satta så att det nya huset ska hålla sig inom samma skala 
som intilliggande bostadshus i närområdet men samtidigt markera att det är ett nytt hus”. Måste nya 
hus alltid bli de högsta? När huset sänktes blev det högsta huset på gatan förebild – varför inte huset 
bredvid som varit det naturliga och som man ser i tillsammans? Risken är nu att detta hus blir 
tongivande för ny bebyggelse i centrala Vaxholm trots att det finns starka önskemål om att varje nytt 
hus inte får förstora skalan i Vaxholm utan hålla nere hushöjder och upplevelsen av volym.  
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Färg och material 
Med hänsyn till både miljö och kultur förordar vi att huset får träfasad med ljus nyans.  Eftersom huset 
endast står 13 meter från grannhuset i väster påverkar husfärgen ljusinflödet i grannarnas lägenheter. 
Det räcker med den skuggverkan huset åstadkommer. 

Energimål 
För att vi ska nå energimålen måste klara och tydliga krav finnas i varje ny detaljplan. Val av material i 
stomme, tak och fasad ska vara energideklarerade och med goda värden, t ex. tak med integrerade 
solpaneler. Även sådana bidragande arrangemang som återvinning av värmen i frånluft borde krävas.  

Barn 
Lekplatsen på den överbyggda gården kommer så gott som aldrig ha sol och kanske kunna användas 
några veckor heta somrar. Barn ska inte utsättas för gassande sol men vårt klimat är (ännu så länge) inte 
så varmt att sand och bänkar aldrig behöver bli uppvärmda av solen. Ett önskemål vore att man inom 
kvarteret kan göra gemensamhetsanläggningar för olika åldersgrupper. 

Bostadsbehov 
För att Vaxholm skall vara en attraktiv arbetsplats och behålla sina ungdomar är det inte fler 
bostadsrätter kommunen behöver utan det är fler hyresrätter. 
Att nu inteckna elnäts- och avloppsutrymme för ytterligare bostadsrätter vinner varken Norra 
Vaxholmsfjärden, ungdomar, arbetsmarknad eller de som har svårt att komma in på bostadsmarknaden 
på. Resurserna måste prioriteras till kommunens bästa. 
 
SBF:s kommentar 

Efter samråd det nya förslaget bearbetad och minskat på volym och höjden. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget inte förstör skalan i Vaxholm och länsstyrelsen delar 
också denna bedömning i sitt yttrande där de skriver att förändringarna bidragit till att minska den 
negativa påverkan på riksintressets utpekade värden och att risken för påtaglig skada inte längre 
föreligger. 

Angående färg och fasad material, Antikvarisk utlåtande ger en bild av kvarteret med olika material och 
färger.  

Vaxholm har ingen solpanelpolicy för nya byggnader i nuläget och den frågan kommer att hanteras i 
bygglovskedet. 

Önskemål för överbyggd gård noteras. 

Detaljplanen kan inte reglera vilken upplåtelseform bostäder inom planområdet ska komma att ha. Det 
går inte heller att styra vem som får eller inte får köpa eller äga en fastighet i detaljplan.                                                                                                                                                                                                                                                         

7. Trafikförvaltning: 
Trafikförvaltningen har inga synpunkter på granskningshandlingen. 
 

8. Eon energidistribution AB 

E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna och har följande synpunkt. 
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E.ON har inget mer att erinra i själva detaljplanen, vi vill bara nämna effektbrist problemet som finns 
inom den norra Stockholmsregionen. I detta fall så bör anslutning kunna ske utan problem. 
 
SBF:s kommentar 

Synpunkter noteras. Ingen erinran. 

9. Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende gällande planförslag att möjliggöra bostäder, kontor, 
centrumverksamhet och parkering på fastigheten Domaren 15. Planområdet är beläget ca 80 meter 
nordöst om allmän väg 274 som Trafikverket är väghållare för. Väg 274 är primär transportled för farligt 
gods, omledningsväg för Essingeleden och trafikeras av ca 8 100 fordon under ett genomsnittligt dygn 
på berörd sträcka (ÅDT 2018). Trafikverket vill framföra följande.  

Trafikpåverkan Trafikverket har tagit del av den schablonmässiga trafikutredningen som genomförts för 
planförslaget. Alstringsberäkningen visar att trafikökningen kommer bli marginell från området och 
Trafikverket anser att ökad belastning inte kommer påverka de korsningspunkter som ansluter till väg 
274. Därmed krävs ingen ny utredning för planförslaget.  

Buller Trafikverket har granskat genomförd bullerutredning och kan konstatera att riktvärdena för buller 
innehålls utifrån Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.  

Trafikverket har därmed inget ytterligare att erinra mot planförslaget.   

SBF:s kommentar 

Synpunkter noteras. Ingen erinran.   

10. Styrelsen SPF Seniorerna Vaxholm 

SPF Seniorerna i Vaxholm har tagit del av samrådsförslag till detaljplan Dp 416 för Domaren 15 och har 
följande synpunkter på förslaget: 

SPF Seniorerna ser i förslaget möjligheter för bl.a. seniorer boende i staden att med denna byggnation få 
möjlighet till ett boende med både närhet och trygghet. 

Ur ett äldreperspektiv är det lämpligt att hiss installeras. Detta bör om möjligt regleras redan i 
detaljplanen och inte hanteras i bygglovsskedet. Vi ser även att tillgänglighet för äldre och 
funktionshindrade tillgodoses. 

Planförslaget innebär ett tillskott på 11 lägenheter med full tillgänglighet i stadskärnan. Dessa 
lägenheter är väl lämpade för äldre personer. 

Planförslaget innebär färre parkeringsplatser i centrum. Detta uppvägs dock av tillskottet av lägenheter 
och att dessa ligger nära kollektivtrafik och service.  

Vi förutsätter att vårdcentralens behov av handikapplatser och att hemtjänstens behov av p-platser 
tillgodoses. 

SBF:s kommentar 

Synpunkter noteras. Ingen erinran. 
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11: Roslagsvatten 
Allmänna ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten finns utbyggda i anslutning till 
planområdet.  

Avfall  

Synpunkter på plan- och genomförandebeskrivning  

Miljörummet behöver ligga i direkt anslutning till Kapellgatan för att uppfylla hämtpersonalens 
arbetsmiljöregler. Backning på platsen är inte tillåten enligt deras arbetsmiljöregler, samt att dragvägen 
från miljörummet till renhållningsfordonets uppställningsplats bör göras så kort som möjligt vid 
nybyggnation och helst inte överstiga 5 m.  

För att miljörummet ska uppfylla de krav som nya förpackningsförordningen ställer på fastighetsägarna 
f. o. m. 2023, bör det säkerställas att miljörummet även kan hantera de förpackningsmängder som kan 
tänkas uppstå på fastigheten.  

VA  

Synpunkter på plan- och genomförandebeskrivning 

 Sid 26. Vatten och spillvatten  
              Ändra ordet ”VA” till dricksvatten och spillvatten.   
 
              Dagvatten  
              Planområdet ligger idag inom verksamhetsområde för dagvatten-gata och kommer       
              efter utbyggnaden även att tas in i verksamhetsområde för dagvatten-fastighet 
 
              Den befintliga dagvattenhanteringen är sannolikt kopplad mot den allmänna anläggningen.     
              Utan åtgärder kommer dagvattenflödet från planområdet att öka. Stryk ” En anslutning till det    
              kommunala dagvattensystemet medför eventuellt en ökad flödesbelastning som kan le da till  
              bräddning av obehandlat dagvatten genom överläckage och bräddningar vid kraftiga skyfall.”   
              Nästa mening står dubbelt: ”Det är ur det perspektivet…”  

 
Sid 27. Dagvatten forts  

          Stryk meningen ”Enligt dagvattenutredningen sker det endast en mindre ökning av   
          dagvattenflödena efter byggnation.” Det står redan i meningen ovan att flödena ökar med 17 %.   

 
Sid 28.  Dagvatten forts 

Det står felaktigt i texten att makadammagasinen kan förses med dräneringsledning i botten. Stryk 
meningen ”Makadammagasin kan även förses med en dräneringsledning i botten av anläggningen samt 
möjlighet till ytlig bräddning till omgivande mark vid extrema regn.” Magasinen måste anslutas till det 
kommunala dagvattennätet, då infiltrationsmöjligheter saknas inom planområdet. Däremot krävs 
dräneringsledningar som ansluter mot makadammagasinen, om gårdsytorna som en fördröjningsåtgärd, 
beläggs med exempelvis betongraster.   

Sid. 30 Vatten, spillvatten och dagvatten   
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Från anvisad/-e förbindelsepunkt/-er ansvarar VA-huvudmannen för omhändertagande av dagvattnet 
via dagvattennätet i Kapellgatan och/eller Hamngatan.   

Sid. 31 Avtal  

På s. 26 anges att särskilt VA-exploateringsavtal ska tecknas mellan Vaxholmsvatten och exploatören. 
Det bör även framgå här, under stycket Exploateringsavtal, och även detta avtal ska vara tecknat innan 
planens antagande.    

Sid. 33 Avgifter och taxor, vatten och avlopp   

Meningen ”Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas ut enligt vid tiden gällande taxa.” bör ändras till 
”Anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas ut enligt vid tiden gällande taxa eller enligt annan 
överenskommelse i VA-exploateringsavtal.”   

Sid. 34 Brandvatten   

Närmaste brandpost finns ca 35 m från fastigheten.  

Synpunkter på plankarta   

Användning av mark och vatten - Kvartersmark  

• Ändra E1 till Mark tillgänglig för dagvattenanläggning alt fördröjningsmagasin 

SBF:s kommentar 

Synpunkterna har beaktats. Avsnitten Avfall dagvatten och avtal på sid 26-34 under 
Genomförandedelen har justerats enligt synpunkter. 
På plankartan ändras formuleringen av E1 enligt synpunkter. 
 

12. Norrvatten: 
Norrvatten berörs inte av planförslaget. 

13. Sjöfartsverket: 

Sjöfartsverket har inget att tillägga till tidigare yttrande, att mot bakgrund av att detaljplanen inte berör 
ett område med sjötrafik avstår Sjöfartsverket från att lämna synpunkter. 
 

14. Värna Vaxholm 

Problem 1: Vaxholms kommun brister i ansvarstagande för kulturmiljön och riksintresset  
  
Är det överhuvudtaget lämpligt att bygga ett nytt flerbostadshus mitt i den allra känsligaste kulturmiljön 
inom riksintresset på Vaxön? Om svaret är ja, hur bör ett sådant i så fall vara gestaltat för att inte göra 
skada på oersättliga historiska och kulturella värden?  
  
Ungefär så kan man formulera de frågor stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholm borde ha utrett 
grundligt inför önskemålet från fastighetsägaren till kvarteret Domaren 15 att få bebygga sin tomt, 
belägen mellan Hamngatan och Kapellgatan. Det planförslag som tagits fram grundar sig tvärtom rakt av 
på ett bebyggelseförslag från fastighetsägaren.   
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Tyvärr är det är ofta precis så det går till nu för tiden i Sverige när stad efter stad förfulas och vårt 
gemensamma kulturarv skövlas. Trots att det ju är kommunerna som har planmonopol och alltså själva 
avgör om, när, hur och varför det överhuvudtaget ska byggas, vare sig det är på privatägd mark eller på 
mark i allmän ägo.  
  
I det här fallet vill fastighetsägaren bygga ett flerbostadshus med 11 lägenheter. Skälet måste förmodas 
vara enbart kommersiellt. Någon avsikt berika Vaxholms kulturmiljö med ett vackert och väl anpassat 
inslag som gynnar stadens historiska resiliens kan inte spåras. Inte heller hos 
stadsbyggnadsförvaltningen, tyvärr. Det är allvarligt, då det är kommunen som har ansvar för 
kulturmiljövården, bland annat utifrån bestämmelserna i plan- och bygglagen, där användning av mark 
och den redan byggda miljön ska bevaras är reglerad. Kommunen ska också enligt miljöbalken tillgodose 
riksintressena. Så har inte heller skett i det här fallet.   
  
Länsstyrelsens bedömning under samrådet är sålunda mycket sträng: föreslagen utformning av planen 
riskerar att påtagligt skada riksintresset för kulturmiljö samt att bebyggelsen riskerar att bli olämplig 
med hänsyn till människors hälsa och risken för översvämning. Även synpunkterna på buller och 
dagvattenhantering behöver beaktas i det fortsatta planarbetet. Ord och inga visor; ett brutalt 
underkännande.   
  
Länsstyrelsen går så långt att man förklarar att om problemen kvarstår kommer planen att underkännas 
enligt 11 kap 10 § PBL. I sitt yttrande ägnar Länsstyrelsen stor plats åt att förklara vilka skyldigheter 
Vaxholms kommun har när det gäller att ta ansvar för kulturmiljövården och tillgodose riksintressena: 
Inslag av äldre trähus av den typ som riksintresset lyfter fram finns i angränsande kvarter - - - kvarteret 
Domaren har, trots en nyare bebyggelse, en betydelse och för förståelsen och upplevelsen av den äldre 
stadskärnan som riksintresse - - - planen redovisar inte förslagets konsekvenser för riksintresset - - - 
skalförskjutningen innebär en skarp kontrast mot trähusbebyggelsen - - - effekten är så pass betydande 
att kvartersutbyggnaden bedöms få en negativ påverkan av kulturmiljön - - - kvarteret kommer att 
förlora sin enhetliga höjd, vilket kan sägas strida mot riksintresseintrycket i stadskärnans 
sammanhängande bebyggelsesilhuett. Och så vidare.   
  
Man skulle ju kunna tro att Länsstyrelsens hårda dom får stadsbyggnadsförvaltningen att tänka om. Men 
så är inte fallet. Vissa justeringar görs och ett antikvariskt utlåtande tas fram. Det är bestickande hur illa 
slutsatserna i det för fastighetsägaren starkt partiska utlåtandet rimmar med Länsstyrelsens bedömning. 
Enligt utlåtandet får detaljplanen för kvarteret Domaren endast ”små negativa konsekvenser för 
kulturmiljövärden kopplade till riksintresset Vaxholm”. Det framgår dock inte varför Vaxholms kommun 
överhuvudtaget ska acceptera ens den minsta negativa konsekvens för de värden kommunen är skyldig 
att bevara och försvara.   
  
Slutsats 1: Detaljplanen för Domaren 15 strider mot lagstiftarens intentioner på området. En 
omfattande, genomgripande och opartisk kulturmiljöinventering behöver göras, som identifierar de 
enskilda byggnader och sammanhängande miljöer som är särskilt skyddsvärda. Utredningen bör också 
ge förslag till åtgärder som ger dessa byggnader och miljöer adekvat skydd. Innan dessa åtgärder är 
vidtagna kan inga nya detaljplaner komma ifråga på Vaxön.  
  
- - -  
  
Problem 2: Vaxholms kommun brister i lyhördhet inför folkviljan  
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Samrådsredogörelsen för detaljplan 416 är fylld med mycket stark kritik. Så gott som samtliga parter, 
från Vänsterpartiet till villaägarna och stadens företagare lyfter den allmänna oro som finns bland 
Vaxholmsborna för att det planerade lägenhetshuset ska skada den känsliga kulturmiljön. Närboende 
”vänder sig kraftigt mot planerna”, man ”ser med förskräckelse” på det planerade huset, noterar det 
som håller på att hända ”med bestörtning”: Det kommer att stänga ute ett stort antal boende från både 
sol och ljus en stor del av året” - - - En folkomröstning avseende rivning och nybygge på 
Norrbergsskolans område visade att majoriteten av befolkningen vill annorlunda än kommunledningen. 
15 boende på Hamngatan skriver gemensamt att planen är ”ett fruktansvärt försök till miljöförstöring”: 
Kvarteret kommer att inneslutas som en bakgård i ett industriområde.  
  
Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning av detta folkliga motstånd mot planen är så 
lakonisk att det blir direkt stötande: Man har gjort vissa justeringar. Man bedömer att alla som kommit 
med synpunkter fått sina krav tillgodosedda. Men det stämmer förstås inte alls. Tvärtom visar 
förvaltningens bedömning en sällsynt bristande lyhördhet inför folkviljan.   
  
I botten ligger givetvis det positiva planbesked som fastighetsägaren fick av Vaxholms kommunstyrelse 
redan för fem år sedan, liksom det planavtal som skrevs och godkändes av kommunstyrelsen året därpå. 
Ett typiskt exempel på hur de demokratiska spelreglerna kringgås i Sverige i dag och samråd och 
granskningar förfaller till tomma spel för gallerierna. Märk väl: Ett planbesked är inte bindande och det 
innebär inte något slutligt ställningstagande från kommunens sida. Det är bara ett principiellt besked om 
ställningstagande till att ett planarbete ska påbörjas. Likaså är ett planavtal endast ett avtal som reglerar 
kostnaderna för att ta fram den nya planen.   
  
Men även om det är fastighetsägaren som betalar planarbetet, är det likafullt kommunens skyldighet att 
väga och finna en god balans mellan å ena sidan fastighetsägarens intresse att bygga och å den andra 
medborgarnas intresse att inte drabbas av skugga, insyn, buller, brist på p-platser, förfulning och sänkta 
fastighetsvärden. Också det nationella svenska intresset att skydda och bevara Vaxholms kulturmiljö 
inom riksintresset måste vägas in i bedömningen. Någon sådan avvägning har dock inte skett i det här 
fallet. Fastighetsägarens intresse har på ett oacceptabelt sätt tillåtits dominera över alla andra intressen. 
Detta missförhållande måste åtgärdas.   
  
Slutsats 2: Planarbetet för kvarteret Domaren måste pausas till dess att Vaxholms kommun 
demokratiserat och förfinat rutinerna i planprocessen. Det är särskilt angeläget att medborgarnas 
synpunkter kommer in på ett tidigt stadium och får adekvat inflytande.   
  
- - -  
  
Problem 3: Planen strider mot kommunens hållbarhetsmål  
  
Att bygga i betong är inte ett hållbart byggande. Därför pågår på många håll i landet intressanta, 
miljösmarta projekt med flerbostadshus i trä. Trä lagrar koldioxid, och beräkningar har gjorts som visar 
att en lägenhetsfastighet i trä kan spara bortåt 800 ton koldioxid i jämförelse med om huset hade byggts 
i betong. Här finns bara plats att nämna ett gott exempel: Skellefteå kommun, som tagit fram en särskild 
träbyggnadsstrategi. I den anges att både kommunen och alla andra aktörer som bygger nytt i stan ska 
använda trä i första hand när det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Växjö, Falun, Skövde 
och Lindesberg är andra kommuner som arbetar på liknande sätt.  
  

306



 Granskningsutlåtande  
2022-05-10 

Änr 2015/242.214 
13 av 26 

Slutsats 3: I Vaxholm saknas helt den här sortens nytänkande med hållbara bygginitiativ. Att ge 
klartecken till ett gammaldags betongbygge som strider mot kommunens eget uttalade 
hållbarhetsmål är inte acceptabelt.  
  
- - -  
  
Problem 4: Planen strider mot kommunens översiktsplan  
  
I underlaget till förslaget till ny detaljplan hävdas att planen stämmer överens med nu gällande 
översiktsplan Vaxholm 2030. Det är fel. Där finns tvärtom ett antal tydliga ”riktlinjer för planering”, av 
vilka nedanstående särskilt kan nämnas:  
  
För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska kunskapen fördjupas och vissa ska skyddas genom bl a 
bestämmelser i detaljplaner. Kommunen ska verka för och underlätta bevarandet, tillgängliggörandet 
och utvecklingen av byggnadsminnen och kulturmiljöer i kommunen. Utveckling och planering inom 
områden av riksintresse för kulturmiljövård ska särskilt beaktas.  
  
I det förslag till ny översiktsplan – Vaxholm 2040 – som ligger ute på samråd just nu förstärks dessa 
förhållningsorder ytterligare:  
  
• Utforma ny bebyggelse varsamt, varierat och anpassat till miljön. (sid 15)  • Kulturmiljöer ska 
identifieras och åskådliggöras. Bebyggelse och kvarterstruktur ska bygga vidare på skärgårdsstadens 
karaktär och framför allt tillgodose människors möjligheter att röra sig till fots, med cykel eller till sjöss. 
(sid 30).  • Vid förtätning inom äldre bebyggelseområden ska tillägg av befintlig bebyggelse, vägnät, 
trädgårdar med mera göras så att hänsyn tas till befintliga kulturmiljövärden. De värden som går att 
säkra genom detaljplaneläggning ska regleras med planbestämmelser om detaljplaner upprättas. 
Komplementbebyggelse bör utformas så att de smälter in i miljön. (sid 32)  
  
Ingenting av ovanstående har respekterats i den nya planen för kvarteret Domaren. Det är oacceptabelt.  
  
Slutsats 4: En ny detaljplan för kvarteret Domaren måste respektera de mycket tydliga skakraven i 
den kommande översiktsplanen. All ny bebyggelse i Vaxholms känsliga kulturmiljö måste vara 
anpassad och smälta in i miljön och detaljkrav i alla nya detaljplaner måste skrivas in.  
  
- - -  
  
Problem 5: Planen strider mot kommunens ambitioner om Vaxholm, barnstaden   
I planen saknas lekplats för barn. Det strider mot reglerna i PBL. Det strider också mot kommunens 
uttalade mål om att göra Vaxholm till en barnstad.   
  
Slutsats 5: Det är hög tid att Vaxholms kommun börjar implementera och följa sina egna regler och 
mål.   
 
SBF:s kommentar 
1. Övergripande problematik vad gäller exempelvis, brister i ansvarstagande för kulturmiljön och 
riksintresset är exempel på frågor som inte kan lösas i en enskild plan. Dessa frågor behöver istället lösas 
i ett större sammanhang i exempelvis översiktsplan, kulturmiljöprogram, arkitekturpolicy eller 
motsvarande som kommunen jobbar parallellt på dem. 
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Efter samråd det nya förslaget bearbetad, en antikvariskutlåtande tagits fram som redovisar förslagets 
konsekvenser för riksintresse. I granskningshandlingarna visar kommunen hur volymen och höjden 
minskat i förslaget. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget inte har negativ påverkan på 
kulturmiljön i Vaxholm. Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påtagligt skadar förståelsen och 
upplevelsen av de försvarshistoriska landmärkena och inte heller upplevelsen av den äldre stadskärnan i 
öster, varken från vattnet eller inom denna del av staden.  

En påverkan uppstår på små trähuset, vars namn anknyter till att det var ett militärt övningsfält utanför 
stadskärnan innan det blev park på 1900-talet. Domaren 8 och Domaren 14 norra kant kommer att 
upplevas annorlunda genom att bebyggelse kryper relativt tätt inpå. Länsstyrelsen bedömer dock att 
små negativa uttryck i riksintresset, och att en visuell påverkan därmed kan accepteras ur 
riksintressesynpunkt.  

För att säkerställa den arkitektoniska kvaliteten i området har ett gestaltningsprogram tagits fram. 
Gestaltningsprogrammet blir en bilaga till exploateringsavtalet och ska följas av exploatören. I 
gestaltningsprogrammet beskrivs vilka gestaltnings principer som ska användas. 

’Effekterna relaterade till riksintresset bedöms främst vara kopplade till den visuella påverkan av 
stadsrummet vid Kapellgatan. Byggnadens takfot är trots sänkning högre än intilliggande byggnaders 
men korrelerar med fastigheten mittemot som är byggd på 1960-talet. Byggnaden bedöms inte påverka 
eller bryta någon väsentlig siktlinje. I vyer från Hamngatan innebär förslaget ingen större påverkan på 
stadsrummet eller kulturmiljön. Vyer längs gaturummen och stadssiluetten bedöms vara fysiska uttryck 
och bedöms inte påverkas negativt av nuvarande planförslag. Mötet med den äldre träbebyggelsen 
bedöms vara acceptabel i nuvarande förslag då byggnaden sänkts och att denna förhåller sig till den 
befintliga bebyggelsens proportioner som är belägen intill träbebyggelsen. Den äldre träbebyggelsen vid 
Kapellgatan bedöms fortsättningsvis ha hög läsbarhet och kommer främst att kunna läsas ihop med den 
äldre bebyggelsemiljön längs Rådhusgatan. Den visuella påverkan på den äldre träbebyggelsens skala 
bedöms bli liten-måttlig’ Från antikvariskutlåtande. 

2.Angående folkviljan, detaljplan har varit ute på samråd och granskning där allmänheten har haft 
möjlighet och tycka till om planen. Synpunkterna från samråd, har sammanställts och bemötts i en 
samrådsredogörelse.  

Allmänhetens och remissinstansernas synpunkter ligger till grund för det detaljplaneförslag som varit 
ute på granskning i april 2021. Det innebär att allmänheten på nytt fått möjlighet att tycka till om 
förslaget. Efter genomförd granskning och sammanställt granskningsutlåtande ska nu detaljplanen gå 
upp för antagande politiskt. Efter antagande finns det möjlighet att överklaga beslutet i tre veckor efter 
att protokollet från kommunfullmäktige justerats. Om inga överklaganden lämnas in får förslaget laga 
kraft. Kommunen kommer teckna ett va- och exploateringsavtal med exploatören där eventuell 
problematik under genomförandet är reglerat.         

3.Planen hindrar inte att byggnaden kan byggas med hållbarhetsmaterial och i gestaltningsprogrammet 
står att: ’Fasaden består av puts i en ljus och varm kulör med trädetaljer runt huvudentrén och svarta 
smidesräcken på balkongerna. Taket bekläds med plåt i en grön nyans. Vi strävar efter en ärlighet i 
materialen där trä är trä och sten är sten. Garagedelen i bottenvåningen bredvid entrén avskärmas 
visuellt med trälameller framför en transparent fasad.’ Planen styr inte materialvalet på plankarta därför 
enligt antikvarisk förstudie och utlåtandet det finns olika variation av material på kvarteret.   

4.Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. I gällandeöversiktsplan för Vaxholm 20
30 anges planområdet som utredningsområde för bebyggelse, grönstruktur och service. Förslaget har 
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reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a. sänkts och justerats i 
anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det öppna och småskaliga 
bebyggelsemönstret. Byggnaden har förskjutits längre in på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark 
tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre planmönstret med öppet byggnadssätt och grön 
förgårdsmark. 

5.Planen hindrar inte att det byggs en lekplats. Detta hanteras i bygglovsskedet. 

15. Brf Kapella   
 
Trafiksituation på Kapellgatan:  

Kapellgatan är mycket trafikerad dubbelriktad gata med tung lastbilstrafik till Coop från båda hållen. 
Sjuktransporter för hämtning samt taxi med äldre till vårdcentralen. Många äldre personer, med 
rullator, kommer också denna väg till Vårdcentralen. Även gata för skolbarn från Rindö passerar också 
denna gata.   

Med nytt hus blir det mer utfart över trottoarer från nya garage. Kapellgata är i dag fullbelagd med 
parkerade fordon på sidan med udda husnummer. Då fordon möts nyttjas trottoaren på motsatta sida 
för att klara av möten.  

De trafikutredningar som presenterats gör ingen analys av det påverkade närområdet. 
Trafikutredningen från 2014 fokuserar främst på väg 274 och dess flöde och tar ingen hänsyn till den 
exploatering som skett i på Vaxön, Rindö och Värmdö under de senaste 7 åren. Trafikutredning schablon 
beräknar enbart på trafiktillskottet från den föreslagna fastigheten på Domaren 15. Ingen av 
trafikutredningarna gör någon analys av den verksamhet som råder vid Domaren 18, samt att 
Hamngatan är avspärrad under stora delar av sommarhalvåret.   

Utöver detta så behöver de ca 30 parkeringsplatser som försvinner ersättas. En stor del av dessa bilar 
kommer troligen att parkera längs Kapellgatan.   

Flerbostadshus Domaren 15:  

Riksantikvarieämbetet har klassat stora delar av Vaxholms centralort som riksintresse. I den Antikvarisk 
förstudien från 2018 betonas bl.a. att ”Nya byggnader i kvarteret ska anpassas och hänsyn tas till 
befintliga byggnadshöjder”, samt att ”Ytterligare höjdskillnader längs Kapellgatan påverkar de 
kulturhistoriska värdena negativt.”     

Det förslag på byggnad som presenterats, kommer med sin höjd och takutformning dominera den lokala 
stadsbilden. Detta kommer att ha en negativ påverkan både på den lokala miljön vid Kapellgatan.    

En eventuell nybyggnation bör ha en lägre höjd och mindre utformning för att passa in i närområdet.          
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Fjärrvärmeledningar  

Då brf Kapella har som andra fastigheter på gatan fjärrvärme blir oron över dom sprängningar som blir 
nödvändiga. Sprängningar som kan skada befintliga ledningar. Skador som kan framträda efter 
byggnationen. 

SBF:s kommentar 

Kapellgatan är enkelriktad mot Rådhusgatan idag. Trafiken kommer på insidan så de möter inte varandra 
och förslaget anpassades efter samråd mot grannhuset Domaren 14 genom att dra in 2 meter och så att 
det blir en bredare trottoar innanför garageinfarten. 

Trafikschablonen visar att antalet bilar som kommer att åka på grund av förslaget är få till antalet och 
det räknas inte som olägenhet för boende i Kapellgatan.  

De parkeringsplatser som finns idag och bilar som parkerar på den privat parkeringsplats är 32 platser. I 
förslaget planeras parkering i entréplan samt ett parkeringsgarage. De som inte längre kan parkera på 
den privata parkeringsplatsen har möjlighet att söka boendeparkeringstillstånd. 

Angående fjärvärmeledningar, exploatören bekostar alla arbetet och de betalar eventuella skador som 
kan uppstå. Detta regleras i exploateringsavtalet som tecknas mellan exploatören och kommunen innan 
antagande.   

16.  Brf Kapell 1  

Boende i vår fastighet upplever att infartsvägen till det nedre parkeringsplanet kommer nära vårt hus, 
med störningar som följd. Det gäller främst bilar från hemtjänsten och läkarbilar som åker till och ifrån 
hela dygnet både vardagar och helg.  

Vi önskar därför att dessa bilar får parkeringsplatser på det övre parkeringsplanet med infart direkt från 
Kapellgatan. 

SBF:s kommentar 

Synpunkter noteras. Detaljplanen kan inte reglera på plankarta vilka som ska parkera på vilken våning 
men lämpligast vore att parkeringar som tillhör Domaren 18 få plats i entréplan.  

Ett exploateringsavtal som tecknas med kommunen regleras parkeringen mer specifikt. 
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17. BRF Kabyssen 
 
Styrelsen i Bostadsrättsföreningen (Brf) Kabyssen inkommer här med synpunkter på granskningsförslag 
till detaljplan för Domaren 15, Dp 416. 
Brf Kabyssen äger fastigheten Domaren 14. 
  
Domaren 14 har en gårdsyta på södra sidan av flerfamiljshuset, som nås av boende via en port mot 
gården. På gårdsytan har Brf Kabyssen 5 parkeringsplatser, cykelparkering samt även sopkärl  
(Roslagsvatten) för föreningens medlemmar och för Vaxholms Bibliotek. På gården finns en utvändig 
trappa ner till ingång i husets källarvåning.  
  
Vägservitut 
Domaren 14 har ett servitut (01-IM4-44/85B.1) som ger rätt att ta väg mellan Kapellgatan och Domaren 
14. Vägen är nödvändig för att ge föreningens medlemmar god åtkomst till föreningens 5 
parkeringsplatser, för sopbil som tömmer sopkärlen och för blåljusfordon. Vid kommande större 
renoveringar av föreningens hus, som exempelvis tak och balkonger, kommer tyngre arbetsfordon 
behöva åtkomst till gården från Kapellgatan. 
  
Styrelsen i Brf Kabyssen ser ingen anledning att frånsäga oss Domaren 14:s vägservitut på grund av 
nybyggnationen. Vi anser även att det är en självklarhet att föreningens 5 parkeringsplatser på Domaren 
14 inte ska beröras av den nya detaljplanen för Domaren 15. 
 Styrelsen kommer att hävda Domaren 14:s rätt till vägservitutet. 
  
Dagvatten 
Då vår fastighet Domaren 14 är belägen lägre än Domaren 15 är det av yttersta vikt att dagvattnet tas 
om hand på rätt sätt. Domaren 14 har absolut ingen möjlighet att hantera mer dagvatten än vad som 
görs idag. Det är därvid även oerhört viktigt att det utreds vart vattnet tar vägen efter den planerade 
infiltrationen i makadammagasinet. Detta så att inga negativa effekter uppstår för Domaren 14. 
  
Vi ställer oss frågande till denna skrivning i Plan- och genomförandebeskrivningen, sid 24: ”Enligt en 
tidigare översvämningsutredning från Tyréns (2013) riskerar Domaren 15, vid mycket kraftiga regn, att 
ligga i ett stråk för ytavrinning från Domaren 14 över parkeringsytan mot lastytan som ligger nedanför 
parkeringsytan.”. Domaren 14 är belägen lägre än Domaren 15. 
  
Övrigt 
Ett påpekande till nulägesbeskrivningen på sidan 11 under rubrik ”Bebyggelseområde”. Domaren 16 har 
inte en hyreslokal i källarplanet, den är ersatt av 6 lägenheter.   
 
SBF:s kommentar 

Angående vägservitut läs svaret till Lantmäteriet nr.2. 

I dagvattenutredningen kollades marken även utanför planområdet och i senaste yttrandet från 
länsstyrelsen nämndes ingen risk för översvämning. Enligt planbestämmelsen om dagvatten för 
fastigheten Domaren 15 måste dagvattnet omhändertas inom fastigheten och får inte rinna över till 
andra fastigheter. 

Texten justeras angående ”Bebyggelseområde”. 
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Synpunkter från fastighetsägare, boende och övriga 
 

18. 2 personer 

Tack för återkoppling och justeringar.  Det nya förslaget ser mycket bättre ut tycker vi. 

19.  2 personer 

Beträffande synpunkter på förslag till detaljplan för Dp 416 Domaren 15 Vaxholms stad 
dat 2021-03-16. 
Domaren 8 byggdes 1940 talet. Fastigheten byggdes med balkonger på fria sydsidan med 
vardagsrum - sovrum dito. Under senare år höjdes konsumhuset varav utsikt mot hamnen och 
del av solljuset försvann. Nu vill man bygga hus på parkeringen och dessutom höja över 
gällande detaljplan. 
 
I samrådsredogörelse Sid 30 står bland annat. 
Den äldre bebyggelsen har idag begränsat solljus och de nya kommer att ha gott om ljus och 
släpp. Domaren 8 önskar veta var? 
Domaren 8 för ca 2 timmar mindre soltimmar per dag mellan september-mars vilket inte 
innebär olägenhet men siffran kan inte garanteras? 
Detta innebär 360 timmar under vinterhalvåret. Hur många timmar blir kvar? 
 
Det kan man med lätthet se på min tidigare svarsänd utredning om man vill? 
I Länsstyrelsens utredning sidan 3 kan man utläsa. Förslaget riskerar att påtagligt skada 
kulturmiljö och blir olämplig med hänsyn till hälsa och risk för översvämning samt även 
buller. 
Domaren 8 är byggd till fastighetsgräns dvs 0 meter och inte 13, vad menas? 
Dagvattenutredning bla mot Domaren 8 ej klar. Vem ansvarar? 
Hur kommer brandsäkerhet inklusive utrymning mot Domaren gå till? 
Enligt förslag till detaljplan finns upplagsyta på bakgården för snömassor. Tacksam att få veta 
var? 
Var ska det nya huset göra av snömassorna mot Domaren 8? 
Ska rännan mellan fastigheterna utgöra snö och sopstation med brandrisk och vatten 
inträngning som risk? 
Har bullerutredning utförts mellan Dommaren 8 och nybygget med hänsyn till ekoeffekten 
mellan husen, traktorer far snöskottning nedfart etc? 
Dagvattenutredningen har inte lyckats utröna hela bilden mellan fastigheterna och kan 
därför inte bedöma konsekvenser. 
Domaren 8 är klassad som värdefull bebyggelsemiljö med miljöskapande värden som borde 
beaktas! 
Att hänvisa till att det även är trångt mellan vissa andra fastigheter, är det anledning till att 
godkänna denna byggnation? 
Den idag öppna miljön i kvarteret riskerar att bli en mörk solfattig bakgård. 
Bilaga: 
Synpunkter daterad 2018-12-03 och sammanställda på Samrådsredogörelse Sidan 23. 
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SBF:s kommentar 

Domaren 15 har en gällandeplan som ger möjlighet att bygga +12.5 meter högt byggnadshöjd alltså de 
kan bygga i två och halv våningsbyggnad nästan hälften av fastigheten så även med befintligt detaljplan 
kan markägaren bygga fram för er fastighet och även närmare till er fasad men detta förslag ger 
möjlighet att bygga med längre avstånd mellan byggnaderna. 

Den solstudie som tagits fram visar hur skuggningen blir under dagen. Den visar att fram till kl. 12 finns 
ingen skugga på fasaden. Från kl. 15 kommer skugga upp till fasaden och kl. 17 är helt skuggigt. Vid en 
jämförelse av skuggning med och utan byggnation så är skillnaden ca 2 timmar. Kommunen är medveten 
av något försämrade solförhållanden för nära grannar i kvarteret men försämringen bedöms som 
acceptabel i detta mycket centrala läge. Vid en avvägning mellan nyttan av fler bostäder i centrala 
Vaxholm och något sämre solförhållanden bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att nyttan av fler 
centrala bostäder väger tyngre. 

Angående snömassor, Domaren 15 har LOD och ansvarar i normalt förfarande för hantering av snö inom 
sin fastighet. 
 
Angående brandrisk vi följer rekommendationer från SSBF. Den fråga kommer att handläggas i 
bygglovsskedet. 

Efter samråd har dagvattenutredningen reviderats med anledning av synpunkter från länsstyrelsen och i 
detta förslag har länsstyrelsen inte haft något att erinra. En bullerutredning har också tagits fram och 
den visar ingen påtaglig påverkan av genomförande av nya förslaget. Marken används idag som 
parkeringsplats med massor avgas och buller och i förslaget kommer bli ett bostadshus med mindre 
bilparkering och relativ mindre avgas och buller. 

Inne i centrum är det ofta en tätare bebyggelse och det är något man kan förvänta sig som boende inom 
vissa centrala delar av stadskärnan. 

20. 15 personer 

Beträffande synpunkter till planförslag till detaljplan Domaren 15 och 18 Dp416 Vaxholm stad, 
Informationsbrev 2018-11-20 samt 2021-03-16.  
  
Vi erhöll i november 2018 samt 2021 informationsbrev att arbete med planförslag pågick rubricerande 
byggnader.  
 
Vi boende och närgrannar har konstaterat att ett fruktansvärt försök till miljöförstöring pågår i 
rubricerande områden. 
  
Ett nytt hus planeras mellan domaren 8 samt Kapellgatan. Kvarteret kommer att inneslutas som en 
bakgård i ett industriområde.   
 
Dessutom kommer garagenedfart ske parallellt mot tomtgräns och de då blivande bakre fastigheterna. 
Garagenedfarten kommer att innebära bullerstörningar och avgaser mot den nya inbyggda bakgården.  
 
Den nya byggnationen innebär att balkongsidan kommer att få skugga större delen av året, en 
fullständig katastrof! De bakre fastigheterna får då en mycket solfattig instängd miljö i och med detta. 
Även fastigheterna efter Hamngatans norra sida kommer att bli lidande.   
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Förutom den tidigare öppna miljön kommer bakre fastigheterna få full insyn från den nya tänkta 
fastigheten.  
Även i utredningen läser man bara negativa uttalanden.  
 
Lägg ner dumheterna och bibehåll den fina miljön som vi har.  
 
SBF:s kommentar 

Angående bullerstörningar, Trafikverket har granskat bullerutredning och kan konstatera att riktvärdena 
för buller uppfylls utifrån förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Det innebär att 
byggnationen klarar bullerkraven. 

 
21. 1 person 

En av personer som skickade Yttrande nr.20 uppdaterades det med extra synpunkter. se nedan. 
 
Hänvisar till tidigare skrivelse se bilaga 2 från 2018-12-09 med underskrifter från hyresgäster och 
närgrannar. 
 
Funderingar kring soltimmar året om: 

När det gäller er nämnda ”Solplanering” angående soltimmar för kvarteret så överensstämmer den inte 
alls med verkligheten alltså verkliga soltimmar året om. (och det vet ni redan) Detta är mycket 
anmärkningsvärt eftersom den kommer från er egen interna utredning och då undrar jag vad dessa 
”antagande” från kommunen sida baseras på? För mig låter det som ”hitta på” siffror som ska passa den 
tilltänkta framtida byggplaneringen eller hur står det egentligen till?  

Det vore bra att få klarhet i hur man i utredningen kommer fram till ert antagande om gällande 
soltimmar för kvarteret året om. Inväntar därför en trovärdig och sanningsenlig återkoppling på detta 
problem som är katastrofalt viktigt för oss boende i området. 

Hänvisar till tidigare skrivelse se bilaga 2 från 2018-12-09 med underskrifter från hyresgäster och 
närgrannar. 
 
SBF:s kommentar 

Trafikutredning och dagvattenutredning samt remissinstansers yttrande visar att den sista förslaget som 
varit nu på granskning bedöms lämplig. Bedömningen är att denna exploatering och förtätning i 
stadskärnan har små negativa konsekvensen på kulturmiljö. Detaljplanen överensstämmer även med 
översiktsplanen och kommunens mål att bygga nära kollektivtrafik och befintlig infrastruktur. 

En arkitekturbyrå, Nordisk kombination AB gjorde solstudien och den visar att den nya byggrätten 
innebär att solförhållanden, utsikt och dagsljusvärden förändras för boende. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram studier för den föreslagna bebyggelsen. 
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 16 meter 
mellan det närmsta befintliga och det nya huset har bedömts som ett godtagbart avstånd. Vi har tittat 
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på och jämfört med avstånd mellan husfasader inom likvärdiga områden. Utsikten för de boende i 
framförallt flerbostadshuset norr 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 bebyggelse, grönstruktur och service.   

 
 
22. 1 person 

I förslaget till detaljplan medges en byggnad som är högre än intilliggande byggnader. Byggnaden 
kommer att dominera gatubilden. Detaljplaneförslaget möjliggör en främmande byggnadsstorlek och 
skala inom område för riksintresset, istället för att anpassas till den småskaliga skärgårdsstaden. 
Intilliggande bostäder (i första hand på fastigheterna Domaren 8, 16 samt 14) kommer att påverkas 
mycket negativt av skuggbildning under stora delar av året.   

I Plan- och genomförandebeskrivningen konstateras: ”Längs Kapellgatan varierar bebyggelsens ålder, 
skala och karaktär kraftigt och det kulturhistoriska innehållet berättar om flera epoker i Vaxholms 
bebyggelseutveckling. Den äldre intilliggande småskaliga träbebyggelsen invid Kapellgatan/Rådhusgatan 
bedöms utgöra värdebärande fysiska uttryck för riksintresset. Den mindre träbyggnaden på fastigheten 
Domaren 18 /sic måste vara en felskrivning, istället avses fastigheten Rådhuset 5 / är belägen mittemot 
nuvarande vårdcentral. Intill denna småskaliga äldre träbebyggelse står ett relativt storskaligt 
bostadshus från 1950talet. Då bebyggelsemiljön längs Kapellgatan är varierad i ålder, skala, rumslighet 
och karaktär bedöms den aktuella tomten vara relativt tålig för varsamma tillägg.   Den visuella påverkan 
på den äldre träbebyggelsens skala och rumslighet bedöms bli liten-måttlig.   Detaljplanen bedöms 
sammantaget innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden kopplade till riksintresset 
Vaxholm.’’   

Det är en mycket tveksam och missvisande skrivning beträffande riksintresset inom Vaxholms 
stadskärna. Den intilliggande byggnaden på Domaren 18 (Coop/Vårdcentralen) är en skalmässigt 
främmande volym i stadskärnan, som tillkommit genom påbyggnad av ett fd enplans Domusvaruhus. 
Kapellgatan är knappast tålig för ”varsamma tillägg” i form av ett bostadshus med betydligt större 
byggnads- och nockhöjd än intilliggande flerbostadshus i kvarteret Domaren.  

Detaljplaneförslaget bör omarbetas så att byggnadshöjden ej överstiger 7,6 meter över Kapellgatans 
medelnivå invid gatufasaden, och så att nockhöjden sänks med minst 2 meter. Inredd vind och takkupor 
bör då kunna tillåtas. Ett gestaltningsprogram med riktlinjer för fasad- och takmaterial, utformning av 
fönster och balkonger mm bör upprättas och infogas i detaljplanen.  

I översiktsplan 2030 finns följande riktlinjer antagna i KF för att stärka våra kulturmiljöer inom 
riksintresset.    

• För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska kunskapen fördjupas och vissa ska skyddas genom bl.a. 
bestämmelser i detaljplaner.   

• Utveckling och planering inom områden av riksintresse för kulturmiljövård ska särskilt beaktas.    

På sidan 64 i översiktsplanen står: kommunen ska sammanställa befintliga inventeringar m.m. för att få 
en samlad bild av värden samt för att hitta generella principer och riktlinjer för kulturmiljön. Befintliga 
underlag ger t.ex. allmänna råd för utformning av bebyggelse. Vid större förändringar inom 
kulturhistoriskt värdefull miljö ska kommunen i möjligaste mån anlita antikvarisk kompetens för att få 
fram nödvändiga underlag. Områden som är värdefulla och ska bevaras bör pekas ut.    
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Boverket understryker också vikten av att varsamhetskraven finns dokumenterade när det gäller 
kulturmiljö: Det finns inget krav på att kommunen i förväg har tydliggjort innebörden av 
varsamhetskravet. Oberoende av om det finns ett sådant underlag eller inte så ska kraven tillämpas.  

Det ligger dock i sakens natur att kommunens ståndpunkt får större tyngd om kraven har kommit till 
uttryck i en antagen plan.   

Vi kan idag konstatera att kommunen direkt motverkar översiktsplanens intentioner när det gäller 
kulturmiljö, men inte när det gäller okänslig exploatering. Det finns åtskilliga exempel på detta: 
rivningen av kruthuset, rivning av 1700-talshus i centrala Vaxholm, aluminiumfönster på Hamngatan, att 
ta bort Norrberget från det av länsstyrelsen avgränsade området för riksintresse etc. Varsamhetskraven 
har inte beaktats i nya detaljplaner, nu senast när det gäller bebyggelse på Rindö och på Norrberget.    

Det finns flera ur objektivitetssynpunkt tveksamma skrivningar i plan- och genomförandebeskrivningen:  

En konsekvens av planens genomförande blir att 20 befintliga parkeringsplatser på Domaren 15 
försvinner. Dessa 20 parkeringsplatser bedöms kunna rymmas inom befintlig gatukantparkering. Det är 
inte med sanning överensstämmande. Det är istället stor brist på gatuparkering i Vaxholm.  

”Utblickar mot vattnet påverkar främst boende i flerfamiljshusen inom kvarteret Domaren. 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”. 
Varför försvarar inte kommunen sina nuvarande medborgare som bor i dyra bostadsrätter, istället för 
att bejaka en fastighetsägares önskemål om att bygga stort och väsentligt försämra för nuvarande 
bebyggelse. Sista meningen ”kvarteret som helhet får dock gynnsamma solförhållanden” kan bara avse 
det nybyggda huset.  

Miljöskäl och kulturmiljövärden som stärker den småskaliga skärgårdstadens charm är av största 
betydelse i denna detaljplan med central placering i Vaxholms stadskärna. Huset bör vara lägre än den 
idag dominerande byggnaden som inrymmer Coop och vårdcentralen, nockhöjden bör sänkas en våning 
vilket är nödvändigt för att behålla småstadskaraktären. Negativa aspekter såsom skugga för befintlig 
byggnation bör undvikas så långt som möjligt.  

Jag yrkar att Detaljplaneförslaget för Domaren 15 bereds ytterligare. Förslaget bör omarbetas så att 
byggnadshöjden ej överstiger 7,6 meter över Kapellgatans medelnivå invid gatufasaden, och så att 
nockhöjden sänks med minst 2 meter. Ett gestaltningsprogram med riktlinjer för fasad- och takmaterial, 
utformning av fönster och balkonger mm bör upprättas och infogas i detaljplanen. 

 

SBF:s kommentar 

Synpunkter noteras. Texten i planbeskrivning har justerats och reviderats till Rådhuset 5 istället 
Domaren 18.  

Kommunen har tagit fram ett gestaltningsprogram med riktlinjer för fasad-och takmaterial, utformning 
av fönster och balkonger. 

I det antikvariska utlåtande granskar kommunen en samlad bild av värden och analyserar alla byggnader 
i kvarteret och närområdet. 
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I granskningshandlingarna visar kommunen hur volymen och höjden minskat i förslaget. Kommunen 
bedömer att förslaget inte har påtaglig negativ påverkan på kulturmiljö eller riksintresset i Vaxholm. 
Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte påtagligt skadar förståelsen och upplevelsen av de 
försvarshistoriska landmärkena och inte heller upplevelsen av den äldre stadskärnan i öster, varken från 
vattnet eller inom denna del av staden. Kommunen är medveten av något försämrade solförhållanden 
för nära grannar i kvarteret men försämringen bedöms som acceptabel i detta mycket centrala läge. Vid 
en avvägning mellan nyttan av fler bostäder i centrala Vaxholm och något sämre solförhållanden 
bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att nyttan av fler centrala bostäder väger tyngre. 

23. 1 person 

Efter att ha granskat det förslag som presenterats gällande byggnation på fastigheten Domaren 15, så 
har jag följande synpunkter: 

- Ingen av de trafikutredningar som presenterats gör någon analys eller lämnar något utlåtande om hur 
trafiksituationen påverkas i närområdet, när ca 30 parkeringsplatser försvinner från Domaren 
15. Framkomligheten är redan idag svår och bilar kan inte mötas på stora delar av Kapellgatan pga. 
parkerade bilar. 

- Vaxholms antikvarie lämnade i kommunens egen förstudie (2018-10-22) följande bedömning och 
rekommendation: 

”Den planerade byggnaden riskerar att påverka de kulturhistoriska värdena negativt. En stark 
rekommendation att inte sammanfoga byggnaderna på föreslaget sätt. Påverkan på Kapellgatans villor 
och kvarteren blir för stor när byggnaden blir både hög och sammanbyggd.”.  

Detta yttrande resulterade i mindre justeringar i byggvolym och höjd, vilka sedan redovisats i en 
konsultpresentation (”Domaren 15 och 18 i Vaxholm”) från företaget WSP.  

I WSPs presentation tydliggörs i fasadskissen från söder, hur dominerande den föreslagna byggnaden 
kommer att bli på Kapellgatan. Höjdskillnaden mellan entrébyggnaden till vårdcentralen (Domaren 18) 
och taknock är påfallande stor. Byggnaden på Domaren 15 blir ett våningsplan högre än sidoliggande 
byggnader på Domaren 16 och 18. 

 

 

 

Någon fasadskiss mot norr finns inte i WSPs presentation, vilket gör det svårt att överblicka 
höjdskillnaden från Hamngatan. 
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Sammanbyggnationen av byggnaderna på Domaren 15 och 18, medför att vyn från Kapellgatan 
begränsas kraftigt, då bl.a. rådhuset och Hamngatan inte längre är synliga. Vyn från Rådhustorget 
begränsas likaså och sträcker sig enbart till hamngatan.  

Riksantikvarieämbetet har i sitt beslut 1.1.4-2018-2019 reducerat det område i Vaxholms centralort 
vilket klassats som riksintresse. Detta borde därmed öka behovet att skydda det område av Vaxholms 
centralort som fortfarande klassas som riksintresse. 

En ev. byggnad på Domaren 15 bör höjdmässigt vara anpassade till de mer närliggande och lägre 
byggnaderna på fastigheterna Domaren 8 och 16.  

Byggnaden bör även vara frikopplas från byggnaden på Domaren 18 och fasaden bör ligga i linje med 
huset på Domaren 8.  

SBF:s kommentar 

Synpunkter noteras. Angående riksintresse och kulturmiljövärde i centrala Vaxholm läs svaret på 
yttrande 22. 

24. 1 person 
Det planerade husbyggnad på domaren 15 Dp 416 innebär en uppenbar miljöförstörning. 
Endast de med ekonomisk vinning är av annan åsikt. För vår del innebär det förlorad b.la. havsglimt och 
böljande åsar m m. 
positivt för miljön vore anläggande av en liten park med träd, blommor och finstämd belysning. 
Med smärtsam insikt att denna protest kommer att ignoreras, undrar jag också hur många boende skall 
trängas ihop på vår ö i typ okad storstadsbebyggelse? 
 
SBF:s kommentar: 

Synpunkter noteras. 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 bostäder i Vaxholm. 
Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan vad gäller natur och kulturvärden.   

25. 1 person 

Jag vill överklaga bygget. 

SBF:s kommentar: 

Efter att detaljplanen antagits av kommunfullmäktige finns möjlighet att överklaga detaljplanen. 

26. 1 person 
Tack för din önskan om yttrande - en positiv överraskning! Jag har emellertid flyttat från 
Vaxholm. Flyktmotivet var att som medborgare undgå bli ignorerad eller överkörd av 
kommunen i frågor om stadsbyggnad med konsekvenser för natur- och kulturmiljö, livsglädje, 
ortens gestaltning mm. Även samrådet med sina redogörelser har blivit en rundsväng där 
vardagens demokrati reduceras; och Vaxholm är sorgesamt inte längre den plats där jag vill bo. 
 
SBF:s kommentar 

Synpunkten noteras. 
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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.  

Förändringar i planhandlingar efter granskning: 

Plankarta 
• Illustration av bottenvåningsplan och en fasad möt syd för att underlätta bedömningen för 

bygglov 
• Bestämmelse f1 och f2 förtydligats 
• Bestämmelse E1 förtydligats 
• Bestämmelse b3 kombinerats med bestämmelse b2 och fick en beteckning b1  
• gemensamhetsanläggning omformuleras 
• texten för Prick och ringprickmark förtydligats 
• Egenskapsgräns i en liten rutan ändrats för att säkerställa antalet parkeringsplatser i 

bottenvåning 
• E1 område på kartan sammankopplats 

Planbeskrivning 
• Texten har reviderats om bebyggelseförslaget utifrån revideringar på plankartan 
• Texten har förtydligats om dagvatten, spillvatten, avfall, brand och transporter med farligt gods 

på sidor 24-26.    
• Texten har kompletterats angående exploateringsavtal på s.31. 
• Avsnitten angående servitut och gemensamanläggning har reviderats på s.31–32. 
• Texten har reviderats angående vägar på s.35. 
• Texten har förtydligats med avstånd till närmsta brandpost på s.36.  

Därutöver har planhandlingarna generellt setts över och redaktionella ändringar utförts.  
 

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  

Hamngatan                    S 

Fastighet 19                S, G 

Fastighet 20                S, G 

Fastighet 21                S, G 
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 Granskningsutlåtande  
2022-05-10 

Änr 2015/242.214 
26 av 26 

Fastighet 22                S, G 

Fastighet 23                   G 

Fastighet 24                        G 

Fastighet 25                        G 

Brf Kapella                           G 

Brf Kapell 1                          G 

Brf Kabyssen                        G 

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 26                       G 

Kv Skepparen                     S  

Norrbergsgatan                 S  

Rådhusgatan                      S  

Fiskaregatan                      S 

Sturegatan                         S 

Organisation, förening   skede 

Naturskyddsföreningen     S 

Vänsterpartiet                    S, G 

Värna Vaxholm                   G 

Villaägare i Vaxholm           S 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 10 maj 2022 

Farnaz Wigh 

Planarkitekt  
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Behovsbedömning 
2020-02-18 

2015/242.214 
1 av 2 

Stadsbyggnadsförvaltningen  
 

Inverkan på miljön, behovsbedömning, Domaren 15 och 18 

Process och lagstiftning  
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.  
 
En behovsbedömning av planområdet har genomförts, vilket resulterade i att såväl positiva som 
negativa miljöeffekter kan uppstå. Behovsbedömningen har haft som utgångspunkt en checklista med 
kriterierna i MKB förordningen bilaga 4. 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 upprättas. Denna 
sammanfattning redovisar motivet. Miljöaspekter som har framkommit i behovsbedömningen har 
identifierats och beskrivits samt positiva och negativa effekter tydliggjorts. Behovsbedömningen har 
utförts av miljöstrateg och kommunekolog. 

Miljöeffekter 
Bedömningen har utgått från planens syfte att pröva en ändring av detaljplanen för att medge 
byggnation av 11 bostäder, en möjlig kombination med en lokal för mindre icke störande 
centrumändamål i markplan samt tillhörande parkeringsplatser i garage. Detaljplanen skall ändra 
ändamålet från handel och garage, HG, till att även tillåta bostäder och centrumverksamhet. 
Detaljplanen medför sannolikhet att positiva och negativa effekter uppstår vilket påverkar miljöaspekter 
som trafik, buller och luftkvalitet, vattenkvalitet, kulturmiljövärden, stads- och landskapsbild samt 
trygghet och social hälsa. De flesta miljöeffekterna har en lång varaktighet och en omfattning med en 
viss frekvens. 
 
Trafik, buller och luftkvalitet 
Detaljplanen medför i viss mån ökad trafik då fler boende ökar antalet bilar. Ökad trafik leder till ökade 
halter av växthusgasutsläpp samt ökade bullernivåer. Trafikökningen bedöms dock inte påverka varken 
buller eller luftkvalitén i någon större omfattning. Bostädernas placering i kollektivtrafiknära läge 
bedöms motverka de negativa miljöeffekterna då behovet av att åka bil minskar.  
 
Vattenkvalitet 
För att uppnå miljökvalitetsnormerna för Södra Vaxholmsfjärden är det viktigt att en hållbar 
dagvattenhantering inom planområdet säkerställs. Detaljplanen kommer inte att medföra ökad andel 
hårdgjord yta men möjlighet till infiltrationen är begränsad. Detaljplanen möjliggör en hållbar hantering 
av dagvatten i form filterbrunnar och makadammagasin vilket medför att flöden och föroreningshalter 
minskar efter exploatering med undantag för kväve. Kvävehalten ligger dock under riktvärdet från RTK. 
Enligt dagvattenutredning kan ytterligare rening av kväve uppnås och makadammagasinet överlagras av 
en växtbädd. 
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Behovsbedömning  
2020-02-18 

2015/56.214 
2 av 2 

 
 
Kulturmiljö, stads- och landskapsbild 
Stads- och landskapsbilden i området kommer att påverkas, främst för de närmaste grannarna. 
Stadslandskapets topografi och siktlinjer är viktiga. En fortsatt luftig och öppen karaktär med siktlinjer är 
viktig att bevara. Sedan samrådet har hänsyn tagits till kultvärden i området och byggnaden har bland 
annat sänkts, arkitekturen anpassats till omgivande bebyggelse och byggnaden justerats i anslutning till 
den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. 
Enligt utförd antikvarisk granskning har den nya byggnaden inte en volymverkan och arkitektur som 
dominerar. Detaljplanen bedöms sammantaget få kumulativa effekter om planförslaget leder till 
kompletteringar inom riksintresset. Additiva effekter uppstår om fler detaljplaner planeras i samma 
landskapsrum vilket medför en påverkar på läsbarheten av riksintresset. Planförslaget innebära små 
negativa konsekvenser för kulturmiljövärden.  
 
Trygghet och social hälsa 
Genomförandet av detaljplanen medför positiva miljöeffekter för miljöaspekten trygghet och social 
hälsa. Förtätning i den befintliga stadsmiljön innebär att det är lättare att ta sig mellan olika målpunkter 
på flera olika sätt vilket kan upplevas som en tryggare miljö mer anpassad för vardagslivet. Att det finns 
andra människor omkring en, att se och bli sedd skapar trygghet. Den nya detaljplanen tillåter bostäder 
och centrumverksamhet vilket ger förutsättningar för varierad blandning av människor som rör sig i 
området vilket i sin tur medför ökad trygghet   

Samlad bedömning 
Den samlande bedömningen av miljöeffekter är att samtliga är permanenta. Detaljplanen medför både 
positiva och negativa effekter. Effekterna är samverkande och har en kumulativ påverkan när bland 
stadsbilden förändras och dagvattenflödet ökar. Planen kommer att ha en liten styrande effekt på 
trafikmönster och vattenflöden. Ny trafik kommer varken att förändra flödet eller bullernivåerna 
märkbart. Den sammanvägda effekten av föreslagna åtgärder är dock övervägande positiva då 
detaljplanen medför att befintlig hårdgjord mark ianspråktas för ny bebyggelse med undantag för att 
viss negativ inverkan på kulturhistoriska värden.  
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Farnaz Wigh

Från: Adam Hjort
Skickat: den 28 januari 2021 09:28
Till: Farnaz Wigh
Ämne: Sv: Domaren 15

En schablonmässig trafikutredning har tagits fram för planförslaget. Utredningen visar att 11 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) = 82,1 nya bilresor per dag som de nya lägenheterna genererar. Detta 
motsvarar ungefär 8 bilar till i maxtimmen och är en knappt märkbar trafikmängd.  
 
 

Från: Farnaz Wigh <Farnaz.Wigh@vaxholm.se>  
Skickat: den 27 januari 2021 17:07 
Till: Adam Hjort <Adam.Hjort@vaxholm.se> 
Ämne: Sv: Domaren 15 
 
Tack så mycket Adam! 
 

Från: Adam Hjort <Adam.Hjort@vaxholm.se>  
Skickat: den 27 januari 2021 16:18 
Till: Farnaz Wigh <Farnaz.Wigh@vaxholm.se> 
Ämne: Sv: Domaren 15 
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Från: Farnaz Wigh <Farnaz.Wigh@vaxholm.se>  
Skickat: den 27 januari 2021 13:44 
Till: Adam Hjort <Adam.Hjort@vaxholm.se> 
Ämne: Sv: Domaren 15 
 
Tack Adam! 
Länken funkar inte tyvärr. Jag skriver 82,1 nya bilar som du räknade. Men jag behöver dokumentera denna 
räkningen och skriva tekniska eller trafikplanerare gjorde räkningen och hänvisa till detta dokument. Kan du bara 
kort skriva mejl till mej och jag sparar detta som en utredning. 
//Farnaz 
 

Från: Adam Hjort <Adam.Hjort@vaxholm.se>  
Skickat: den 27 januari 2021 13:38 
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9:00 12:00

15:00 17:00

VÅRDAGJÄMNING SOLSTUDIE  20:e mars 
Kv Domaren 15, Vaxholm. Utredningskiss för nytt bostadhus

20200911
Bef. skugga   Tillkommande skugga

N
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9:00

15:00

12:00

17:00

MIDSOMMAR SOLSTUDIE  21:a juni
Kv Domaren 15, Vaxholm. Utredningskiss för nytt bostadhus

20200911
Bef. skugga   Tillkommande skugga

N
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19:00 20:00

SOMMARSOLSTÅND SOLSTUDIE  21:a juni 
Kv Domaren 15, Vaxholm. Utredningskiss för nytt bostadhus

20200911
Bef. skugga   Tillkommande skugga

N
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9:00

15:00

12:00

17:00

HÖSTDAGJÄMNING SOLSTUDIE  22:a september
Kv Domaren 15, Vaxholm. Utredningskiss för nytt bostadhus

20200911
Bef. skugga   Tillkommande skugga

N
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9:00

14:00  (Solen går ner kl.14:36)

12:00

17:00

VINTERSOLSTÅND SOLSTUDIE  21:a december
Kv Domaren 15, Vaxholm. Utredningskiss för nytt bostadhus

20200911
Bef. skugga   Tillkommande skugga

N
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TrafikuTredning Vaxön inklusiVe Väg 274

SAMMANFATTNING
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Del 1 Trafik - Vaxön

UTREDNINGENS SYFTE

Som ett led i arbetet med översiktsplan Vaxholm 
2030 har ett antal exploateringsområden pekats ut 
med tyngdpunkt på kollektivtrafiknära områden på 
Vaxön. Programmet, som omfattar Vaxön samt del 
av Resarö, innehåller totalt ca 600-800 bostäder. 
Då en ökad exploatering på Vaxön och i kommunen 
i stort påverkar befintligt trafiksystem föreligger ett 
behov av att ta fram ett samlat underlag för hur Vax-
ön ska trafikförsörjas på sikt.

I samband med exploatering av nya bostäder och 
verksamheter ökar resande och transporter. Tillgäng-
ligheten för de personer som bor och arbetar i de nya  
områdena måste tillgodoses på ett tillfedställande 
sätt. 

Vaxholm stad har tillsammans med Trafikverket m 
fl genomfört en åtgärdsvalsstudie för väg 274. Ett 
resultat av genomförd ÅVS är att ett gestaltnings-
program ska tas fram för väg 274s sträckning över 
Vaxön.

Denna utredning belyser behov och brister i befint-
ligt trafiksystem med höjd för att klara trafikförsörj-
ningen år 2030 samt redovisar möjlig utveckling av 
väg 274 till en stadsgata.

Arbetet har utförts i nära samarbete mellan konsult 
och stadens projektgrupp samt i workshopform med 
tjänstemän och politiker. 

Läsanvisning
Del 1 av denna rapport är en trafikutredning som 
syftar till att belysa förändringar som uppstår i trafik-
systemet till följd av exploateringsprogrammet. 

Utredningen omfattar trafiknätet på Vaxön och ska 
utgöra ett kommunalt underlag för fortsatt planering 
av trafiksystemet. Utredningen anger behov och 
brister i det befintliga trafiksystemet och tar höjd för 
att klara trafikförsörjningen fram till år 2030.

Del 2 av rapporten redovisar en möjlig utveckling av 
väg 274 till en stadsgata. 
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Del 1 Trafik - Vaxön

DEL 1 TRAFIKUTREDNING VAXÖN

Bild 1. Tillgänglighet över Vaxön med gång och cykel.  

Nulägesbeskrivning
Trafiksystemets grundläggande uppgift är att skapa 
tillgänglighet, d.v.s. göra det möjligt för människor 
att nå sina resmål. Detta måste kunna ske på ett 
tryggt och säkert sätt, vilket förutsätter att trafikisla-
gen fungerar tillsammans.

Vaxholms trafiksystem är uppbyggt kring en statlig 
huvudled, väg 274, och ett nät av kommunala hu-
vudgator och lokalgator. Gatunätet kompletteras av 
ett gång- och cykelvägnät. Kollektivtrafik trafikerar 
väg 274 samt vissa kommunala gator.

Vägnätet på Vaxhön har vuxit fram från att bestå 
av ett nät av stigar på östra sidan Vaxön i början 
av 1700-talet till att succesivt ta formen av ett mer 
strukturerat gaturum vartefter stadsgränsen flyt-
tas västerut under slutet av 1800-talet. I mitten av 
1900-talet byggdes en mängd nya vägar som svar 
på det motoriserade samhället. 1966 byggs väg 
274 ut på Vaxön. Vägen är en del av 60-tals sats-
ningen på att förbinda Vaxön och övriga ”satellit-
orter” med Stockholm (”Vaxön - bebyggelseutveck-
ling”, Milles&Milles arkitekter, maj 2011).

Vaxöns trafiksystem kännetecknas av ett plane-
ringssätt som till stor del separerar olika funktioner 
såsom gator och bostäder från varandra genom 
planskilldhet och återvändsgator.

Avstånden på Vaxön är inte stora. Mellan norr och 
söder på ön är avståndet omkring 900 meter vilket 
motsvarar ca 5 minuters cykling eller 10 minuters 
promenad. Avståndet mellan den östra och västra 
änden är ca 2,4 km vilket motsvarar 15 minuters 
cykling eller 25 minuters promenad. På dessa korta 
avstånd är det ingen nämnvärd tidsskillnad att 
färdas med bil eller cykel/gång. Ur det perspektivet 
finns goda förutsättningar att utveckla ett jämlikt 
transportsystem där alla trafikslagen; gång, cykel, 
kollektivtrafik och bil, tillsammans skapar ett till-
gängligt, tryggt och säkert trafiksystem. 
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Del 1 Trafik - Vaxön

Bild 2. Befintliga cykelbanor på Vaxön. 

Gång- och cykeltrafik
Cykelvägnätet på Vaxön består främst av separata 
gång- och cykelbanor längs med Väg 274 Stock-
holmsvägen-Kungsgatan och Eriksövägen. Sepa-
rata gång- och cykelbanor finns även på några av 
lokalgatorna i Vaxholms centrala delar, se figur 
nedan. Figuren visar att cykelvägnätet på Vaxön är 
glest uppbyggt och cyklingen sker huvudsakligen i 
blandtrafik. 

Bredden på gång- och cykelbanan längs med 
Eriksövägen varierar mellan 2,5-3 meter. Gång-och 
cykelbanan separeras med en vitmålad linje på 
sträckan mellan korsningen med väg 274 i väster 
fram till korsningen med Vasavägen. Öster om Vas-
avägen finns ingen separering mellan gång- och 
cykeltrafik.

På delar av Eriksövägen finns trottoar på norra 
sidan av gatan. Trottoaren är relativt smal, ca 2 
meter. Trottoaren är inte sammanhängande längs 
med hela gatans sträckning.

Cykelstråket längs med väg 274 är utpekat som 
ett regionalt cykelstråk i Trafikverkets regionala 
cykelplan.  Framkomligheten längs med stråket be-
skrivs i cykelplanen som begränsad. Cykelbanan är 
mellan 2,6 och 3,0 meter och således smalare än 
de 4,3 meter som Trafikverket angett som plane-
ringsmått för regionala cykelstråk. Stråket saknar 
ofta separering mellan fotgängare och cyklister, 
men mellan Ingenjörsvägen och Kungsgatan skiljs 
cyklister och gående åt med en målad linje. Längs 
med Idrottsvägen, som är enkelriktad, saknas 
cykelbana och cyklisten hänvisas till blandtrafik. 
Cykling i motgående riktning måste ske via Peters-
bergsvägen och Eriksövägen eftersom Idrottsvägen 
är enkelriktad. Ytterligare en brist i det regionala 
cykelstråket är utformningen av cykelbanorna vid 
busshållplatser. Vid busshållplatsen vid Timmer-
mansvägen leds cyklisten bakom busshållplatsen 

genom en kraftig sidledsförflyttning. Väderskyddet 
skymmer även sikten för cyklisten. 
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Del 1 Trafik - Vaxön

Bild 3. Det regionala cykelstråket ”Vaxholmsstråket” mellan Arninge och Vaxholm, källa: Regional cykelplan för 
Stockholms Län

Bild 4. Busshållsplats vid Timmermansvägen. 

Bild 5. Dubbelriktad gång-  och cykelväg längs med väg 
274.

Bild 6. Gångbanan längs med Pålsundsvägen från 
korsningen med Väg 274 till korsningen med Kar Martins 
väg består av en målning i gatan.
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Del 1 Trafik - Vaxön

Vägnät
Biltrafiknätets delar har olika uppgifter att fylla, vil-
ket gör att nätet måste differentieras. Vissa länkar 
i nätet utformas för att kapacitetsmässigt kunna ta 
hand om mycket trafik med såväl lokala som regio-
nala målpunkter. Andra länkar kan ha till uppgift att 
endast göra det möjligt att nå sin bostad. 

En hållbar stadsutveckling bygger på att samspelet 
mellan trafikfunktion och stadsomsorg vägs sam-
man och att trafiken planeras utifrån en helhetssyn 
där samtliga trafikslag och deras behov tas med. 
De olika nätens funktion på Vaxön ser ut enligt bild 
7. Den statliga väg 274 Stockholmsvägen/Kungs-
gatan knyter samman kommunala huvud- och 
lokalgator. Väg 274 Stockholmsvägen/Kungsgatan 
tillåter en högre hastighet och användas bland 
annat av tung trafik. Dagens karaktär och trafik-
funktion för väg 274 Stockholmsvägen/Kungsgatan 
beskrivs närmare på sidan 21.

Kommunens andra pulsåder i gatunätet är Eriksö-
vägen/Hamngatan som förbinder de norra delarna 
av Vaxön med väg 274 Stockholmsvägen/Kungsga-
tan i väster och öster. Gatan är mellan 6 och 7 me-
ter bred och består av två körfält samt kombinerad 
gång- och cykelbana bana längs med södra sidan. 

Hastigheten på Eriksövägen/Hamngatan är begrän-
sad till 30 km/tim.

Gatan trafikeras av kollektivtrafik och i höjd med 
Estlandsvägen finns ett bussgarage som angörs 
från Eriksövägen.

Både Eriksövägen och väg 274 är huvudleder.

Generellt finns få tvärkopplingar över Vaxön. 
Eriksövägen förbinds med väg 274 Stockholms-
vägen/Kungsgatan via Vasavägen och Lägerga-
tan. Lägergatan är dock enkelriktad i riktning mot 
Eriksövägen. Det finns bara en punkt där norra 

Bild 7. Den statliga huvudvägen v. 274 (brun), de kommunala huvudgatorna (mörkblå) samt de kommunala lokal-
gatorna (ljusblå). 

och södra delen av Vaxön binds ihop och det är vid 
Trafikplatsen Stockholmsvägen/Kungsgatan och 
Eriksövägen i västra delen av ön.
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Kollektivtrafik
Vaxön kollektivtrafikförsörjs med busstrafik och 
färjetrafik. Stombuss 670 trafikerar Vaxholm – Tek-
niska högskolan. På Vaxön stannar stombussen 
vid sju stycken busshållplatser längs med väg 274 
Stockholmsvägen – Kungsgatan. Endast en min-
dre del av bostadsområdena på norra Vaxön ligger 
längre från hållplats än 400 meter fågelvägen. 
Detta innebär att Vaxön har en god kollektivtra-
fikförsörjning enligt vad Trafikförvaltningen inom 
Stockholms läns landsting (f.d. SL) som ansvarar 
för kollektivtrafiken, rekommenderar, se figur 8. 

Utöver stombussen finns även en buss 681 utmed 
Eriksövägen, där vissa delar är en så kallad ”vink-
linje”. Längs Eriksövägen till hållplats Norrbergs-
skolan samt del av Hamngatan, kan resenärerna 
vinka in bussen så att den stannar. Bussen trafike-
rar sträckan Bogesund-centrala Vaxholm. 

I tabellen nedan redovisas antalet och på- och avs-
tigande på linje 670 på Vaxön.

Hållplats Antal per hållplats och dygn
Påstigande Avstigande

Söderhamnsplan 388 202
Västerhamnsplan 86 93
Vaxholms kyrka 148 120
Timmermansvä-
gen

85 82

Kronängsvägen 97 44
Pålsundsvägen 191 176
Eriksövägen 136 139
Kullö 39 40
Engarn 223 286
Nibble 4 3
Ladvik 8 7

Bild 8. Kollektivtrafikförsörjning. Radie 400 meter fågelvägen från busshållplats. 

Bild 9. Bilfärja. 

Tabell 1. På- och avstigande per dygn.
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Vaxön trafikeras även av en statlig vägfärja som 
går mellan Vaxholm och Rindö. Vaxholmsled-
ens längd är 970 meter och överfartstiden är sex 
minuter. I rusningstrafik trafikerar färjan de båda 
öarna var 10:e minut. Totalt gjordes drygt 24 100 
passager med färjan på Vaxholmsleden under 
2013.  Färjan är anpassad till kollektivtrafiken på 
Vaxön och linje 688 (Vaxholm-Rindö smedja – Os-
kar Fredriksborg) åker även med färjan till och från 
Rindö.

Bild 9. Bilfärja. 

Trafiksäkerhet
Under åren 2009-2013 har 59 trafikolyckor i Vax-
holms kommunen rapporterats in i Transportsty-
relsens STRADA (Swedish Traffic Accident Data 
Acquisition) med totalt 75 skadade. I drygt 8 av 10 
olyckor har en oskyddad trafikant skadats, och 37 
% av samtliga olyckor har klassificerats som ”Gå-
ende singel”. Elva av olyckorna har skett på statlig 
väg och 44 på kommunala vägar. Observera att 
rapporteringen i STRADA sällan är fullständig från 
polis och/eller sjukvård och att samtliga olyckor 
inte är med i sammanställningen. Det gäller särskilt 
olyckor från år 2009 och 2010 där materialet är 
mycket tunt.

Figuren nedan föreställer den nya krockvåldskur-
van som visar uppskattad viktad risk att dödas och 
skadas allvarligt (MAIS 3+) vid olika påkörnings-
hastigheter för alla fotgängare och för fotgängare 
äldre än 60 år. Det är av största vikt att hastighe-
terna i transportsystemet anpassas till de svagaste 
trafikanterna för att minska risken för dödsfall och 
allvarliga skador.

Bild 10. Fordonstrafik per timme med bilfärjorna mellan Vaxholm och Rindö. Baserat på halvårsstatistik.  Bild 11. Den nya krockvåldskurvan. Källa: Trafikverket.  

Färjetrafiken har två peakar under dygnet då flest 
fordon använder färjan. På morgonen kring klockan 
7, utnyttjas färjan av ca 200 fordon under en timma 
som kommer från Rindö och åker av färjan för att 
fortsätta väg 274 över Vaxön. Nästan inga fordon 
åker färjan under morgonen i motsatt riktning, dvs 
mot Rindö. Under eftermiddagen finns en peak 
mellan kl 15-17, då ca 200-250 bilar/timma trafike-
rar färjan åt båda riktningar. Kring kl 16 trafikeras 
färjan mot Rindö av ca 400 fordon under 1 timma. 
Under de mest belastade timmarna är färjorna fyll-
da med ca 25-40 fordon per tur. 
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Framkomlighet
Det finns enbart trafikmätningar för den statliga väg 
274 Stockholmsvägen-Kungsgatan genom Vaxön. I 
den här trafikutredningen har därför kompletteran-
de trafikmätningar gjorts manuellt vid korsningarna 
mellan Väg 274 och Eriksövägen, Pålsundsvägen 
och Johannesbergsvägen. 

Trafikverkets trafikmätning från 2011 visar ett 
fordonsflöde längs väg 274 på drygt 7 200 fordon 
per årsmedeldygn. Ungefär 11% av trafiken utgjor-
des av tung trafik. Mätningen gjordes ca 150 meter 
österut från korsningen/trafikplatsen med Eriksövä-
gen. Skyltad hastighet på Väg 274 Stockholmsvä-
gen-Kungsgatan är 50 km/tim fram till korsningen 
med Framnäsvägen då hastigheten begränsas till 
30 km/tim mellan kl 7-17.

Trafikverkets mätning på Väg 274 öster om Eriksö-
vägen visade att fordonen höll en medelhastighet 
på 57 km/tim under dagtid. Trafikverket gjorde även 
en hastighetsmätning strax väster om korsning-
en med Eriksövägen år 2012. Mätningen visar att 
medelhastigheten låg över 55 km/tim.

En trolig förklaring till de uppmätta hastighets-
överträdelserna är att väg 274 Stockholmsvä-
gen-Kungsgatan idag uppfattas som en trafikled. 
Körfälten är breda och det finns väldigt få inslag 
i karaktären som visar att trafikanten färdas i en 
stadsmiljö.

Kapacitetsberäkningar med hjälp av Capcal har 
gjorts i de korsningar med Väg 274 Stockholmsvä-
gen-Kungsgatan som nämns ovan. Resultatet från 
kapacitetsberäkningen visar på god framkomlighet 
i alla tre korsningar. Belastningsgraden bedöms 
enligt följande:

Resultat från Capcal från korsningarna Väg 274 
- Pålsundsgatan, Väg 274-Ingenjörsvägen samt 
Kungsgatan-Trädgårdsgatan visar på en högsta 
belastningsgraden 0.46,  0.16 respektive 0.25. 

Capcal utvärderar belastningsgraden i korsningar 
för trafik under en maxtimma. Verktyget tar en-
dast till viss del hänsyn till att trafiken kan komma 
stötvis, ett fenomen som är vanligt på Vaxön i sam-
band med färjetrafiken (se föregående uppslag).

Längs Väg 274 Stockholmsvägen på Vaxön, 
präglas trafikrytmen till stor del av avgående och 
ankommande bilfärja. Färjetrafiken går med 10-mi-
nuters trafik och tar ca 50 fordon. Detta återspeg-
las genom att bilar kommer stötvis. Detta kan leda 
till viss köbildning vid korsningar när ett större antal 
fordon kommer i en klunga och försvårar vid ex-
empelvis vänstersväng. Detta fenomen fångar inte 
Capcal upp. Eftersom resultaten från kapacitets-
beräkningarna visar på god framkomlighet i analy-
serade korsningar dras slutsatsen att den stötvisa 
trafiken från bilfärjan inte påverkar kapaciteten 
negativt längs med Väg 274. De köer som tillfälligt-
vis byggs upp arbetas snabbt bort. 

Önskvärd 
servicenivå

Godtagbar 
servicenivå

Traditionella tre- och 
fyrvägskorningsar

b < 0,6 b < 1.0

Bild 12. Korsningar där handräknade mätningar genomförts. 

På nästkommande två sidor redovisas resultaten 
från Capcal. Resultaten redovisar, förutom be-
lastningsgrad, flöde, kapacitet samt kommenterar 
90-percentilen. 90-percentilen anger den längd på 
kön (i antal fordon) som kan förväntas i den aktuel-
la tillfarten under 90 % av tiden. 

I.

II.

III.
IV.
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ICA Supermarket har sin infart från Johannesbergs-
vägen precis som Söderfjärdsskolan. Skolan har ca 
340 elever i årskurserna F-6. Antalet anställda är 
ca 50 personer. Under en begränsad tid på mor-

Pålsundsvägen ansluter till bron över till Bogesund 
och till väg 274. Belastningsgraden för korsningen 
är 0,46 och 90-percentilen för Pålsundsvägen är 
1,3. 

Vaxöns planerade exploatering (se nästa uppslag) 
med ca 16 lägenheter antas inte påverka korsning-
ens kapacitet nämnvärt. 

Korsningen väg 274 - Eriksövägen är en fullständig 
trafikplats med mycket god framkomlighet. I denna 
korsning har ingen kapacitetsberäkning genom-
förts. 

Kapacitet och belastningsgrad per körfält
Tillfart Flöde 

(f/t)
Kapacitet 
(f/t)

Belast-
ningsgrad

Stockholmsv fr 
väster

375 1818 0.21

8 943 0.01
Ingenjörs- 
vägen

3 895 0.00

Stockholms- 
vägen fr öster

285 1818 0.16

32 856 0.04

145 582 0.25

426

130

114 109

351

114

3

0

0

90

10

45

32

285

0
8

308

67

Kapacitet och belastningsgrad per körfält
Tillfart Flöde 

(f/t)
Kapacitet 
(f/t)

Belast-
ningsgrad

Väg 274 fr 
Stockholm

556 1818 0.31

Väg 274 från 
Rindö

351 1818 0.19

114 695 0.16
Pålsundsvägen 223 487 0.46

II. Väg 274 - PålsundsvägenI. Väg 274 - Eriksövägen III. Väg 274 - Ingenjörsvägen-Johannes-
bergsvägen

37 38

24
23

4

114 109

131

?

?

14
3

97
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Kapacitet och belastningsgrad per körfält
Tillfart Flöde 

(f/t)
Kapacitet 
(f/t)

Belast-
ningsgrad

Kungsgatan från norr 317 1339 0.24
Trädgårdsgatan 93 820 0.11
Kungsgatan från 
söder

285 1818 0.16

Beräkningen visar att kapaciteten i korsningen är 
god, då belastningsgraden som mest är 0.24.Från 
Kungsgatan är andelen som måste stanna högst ca 
15 % i ca 5 sekunder per fordon. 

Kapaciteten visar att trafikflödena kan öka med ca 
1000 fordon/timme innan kapaciteten är nådd. 

Under eftermiddagen påverkas korsningen av an-
kommande fordon med bilfärjan från Rindö. Under 
mätningarna noterades viss köbildning med ca 
5-10 fordon. Köerna uppstod då vänstersvängande 
trafik in till Trädgårdsgatan uppehölls av en kolonn 
av bilar (i samband med anländande färja) och 

IV. Väg 274 - Trädgårdsgatan
192

122

259

26

16

77

gonen uppstår en intensiv trafiksituation då många 
föräldrar skjutsar sina barn till skolan med bil 
samtidigt som elever både går och cyklar till skolan 
med eller utan föräldrar. Det är främst under tiden 
08.00-08.15 som denna trafiksituation uppstår. 
Trafiksituationen kan vara svår att uppfatta och kan 
kännas skrämmande för de elever och föräldrar 
som går och cyklar till skolan. Hastigheten är dock 
väldigt låg och någon större trafiksäkerhetsrisk 
föreligger inte. Beräkningen visar att kapaciteten i 
korsningen är god då belastningsgraden som mest 
är 0.24.Från Kungsgatan är andelen som måste 
stanna högst ca 15 % i ca 5 sekunder per fordon. 

Kapaciteten visar att trafikflödena kan öka med ca 
1000 fordon/timme innan kapaciteten är nådd. 

hade svårt att hitta en lucka. Vänstersvängande 
fordon stoppar upp bakomvarande trafik som kan  
vara på väg att hinna med en av bilfärjorna. Situ-
ationen som uppstod bedöms inte som trafikfarlig 
eller problematisk. Hastigheten i korsningen är låg.

Möjliga åtgärder kan vara ännu lägre hastighet, 
vänstersvängkörfält (utrymmesmässigt svårt) samt 
informationsåtgärder längs med väg 274 som in-
formerar trafikanterna om aktuell färjeinformation i 
syfte att lugna trafiken på väg mot färjan.
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FRAMTIDEN
LANDSTINGET
60-70 nya bostäder varav ca 30 lägenheter i stads-
villor och ca 40 lägenheter i Cyrillus

I kvarteret mellan Ullbergs väg, Borgmästarevägen 
och Soldatgatan byggs ca 60-70 lägenheter med 
huvudsaklig inriktning mot seniorboende. Projektet 
kompliceras av att det delvis berörs av uppförandet 
av ett nytt särskilt boende i direkt anslutning till 
exploateringsområdets norra del. Eventuellt kan 
projektutvecklingen för exploateringsprojektet och 
uppförandet av närliggande nytt omsorgsboende 
kopplas samman och ske i samverkan med bo-
stadsexploatören.

Det aktuella programområdet nås från Eriksövägen 
och vidare via Borgmästarevägen och Ullbergs 
väg. Angörning till det nya LSS-boendet (särskilt 
boende och korttidsboende) medan nya bostäder 
även nås söderifrån via Borgmästarevägen och 
Ullbergs väg.

LÄGERHÖJDEN
180-300 nya bostäder varav 180-300 byggrätter

Projektinriktningen kommer att ha en tyngdpunkt 
på lägenheter i flerbostadshus. För att anpassa 
sig till omgivande bebyggelse och terräng, kan 
viss radhusbebyggelse eventuellt bli aktuellt. En 
trafikanalys behöver göras för att se om det anslu-
tande vägnätet klarar av tillsammanse trafikflöden 
från exploateringsområdet. Ny infartsväg behöver 
anordnas.

Programområdet nås via Hamngatan. 

PETERSBERG
30 nya bostäder varav 10 radhus och 20 lägenhe-
ter

Anläggning av ny infartsväg blir aktuell. Projektet 
belastas av besvärliga terrängförhållanden och 

anordnande av markparkering och andra anlägg-
ningar kräver sprängningsarbeten.

PÅLSUNDSSTRAND
16 nya bostäder varav 16 lägenheter

Bygget med 16 nya lägenheter vid Pålsundsstrand, 
där det har funnits parkering till båtklubben, har 
redan påbörjats.

SKUTVIKSHAGEN
105 bostäder varav 105 nya lägenheter

Påbörjat projekt. Kvarteret ligger längst norrut på 
Eriksövägen och ska främst bli lägenheter.

En ny trottoar/gångväg planeras utefter del av 
Eriksövägen, 1,5 meter bred, med asfalt och 
kantsten. Bärighet och framkomlighet på väg till 
bebyggelsen ska vara anpassad för räddnings- och 
brandfordon. Vägar till sophus ska ha närhet och 
framkomlighet anpassad till renhållningsfordon.

TIMMERVÄGEN
10 nya bostäder varav 10 lägenheter

Kräver översyn av befintlig vägstruktur. Det kan 
övervägas om projektet kan bära ett underjordiskt 
garage.

Översiktsplan Vaxholm 2030

Vaxholms strategiska planering ska präglas av 
långsiktig hållbarhet och tillväxt. Bostäder och 
verksamheter ska byggas nära befintlig infrastruk-
tur och kollektivtrafik. Vaxholm ska aktivit arbeta 
för ännu bättre kommunikationer som möjliggör 
ett hållbart resande inom, till och från Vaxholm. 
Målet är att den dagliga pendelingen ska ske på ett 
smidigt och hållbart sätt. Kommunens gång- och 
cykelvägnät ska förbättras. 

 

Exploatering
Inom de närmsta åren kommer 600-800 nya bostä-
der byggas i Vaxholm. Exploateringsområdena på 
Vaxön presenteras nedan med en kommentar från 
kommunens exploateringsprogram:

BLÅSIPPAN
40 nya bostäder varav ca 10 lägenheter i s.k. 
Townhouse” och ca 30 lägenheter i lamellhus

Mellan Snäckvägen och Blynäsvägen exploate-
ras 40 lägenheter. Idag ryms allmän parkering, 
återvinningsstation och mindre lekyta/fotbolls-
plan inom området. Delar av området ligger inom 
strandskydd. Vidare ligger området precis utanför 
skyddsavståndet från Blynäs avloppsreningsverk 
under förutsättning att skyddsavståndet är 300 m. 
Dagvattenhanteringen kan komma att bli en kompli-
cerad fråga.

JOHANNESBERG
ca 110 nya bostäder varav ca 110 lägenheter

Projektet är beläget inom befintligt grönområde 
som även pekats ut i grönplan. Angränsande be-
byggelse har antikvariska värden. Projektgenom-
förandet kräver en omlokalisering av en montess-
oriskola.  

För att planera ny bebyggelse måste befintlig 
infartsväg från väg 274 byggas om. Föreslagen lös-
ning är att en cirkulationsokats anläggs och befint-
lig infartsväg får en ny sträckning. Då Trafikverket 
är väghållare för väg 274 måste ombyggnationen 
godkännas av dem. Under detaljplanearbetet bör 
även studeras hus hämtning och lämning till närlig-
gande skolverksamhet underlättas. 
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Bild 13. Planerade exploateringsområden. 
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KONSEKVENSER

Exploateringsprojekt Antal nya bostäder

Resor till och från området per dygn. Angivet 
i personbil och kollektivtrafik. Övriga resor 
gång och cykel. 

Blåsippan 40 nya lägenheter Ca 230 resor per dygn
personbil (43 %)  
kollektivtrafik (28 %) 
cykel (3 %)

Johannesberg ca 110 nya bostäder varav ca 110 lägenhe-
ter

570 resor per dygn 
personbil (35 %) 
kollektivtrafik (33 %) 
cykel (3 %)

Landstinget 60-70 nya bostäder varav ca 30 lägenheter i 
stadsvillor och ca 40 lägenheter i Cyrillus

360 resor per dygn
personbil (35 %)
kollektivtrafik (33 %) 
cykel (3 %)

Lägerhöjden 180-300 nya bostäder varav 180-300 bygg-
rätter

Ca 2 100 resor per dygn 
personbil (40 %)
kollektivtrafik (29 %) 
cykel (3 %)

Petersberg 30 nya bostäder varav 10 radhus och 20 
lägenheter

Ca 180 resor per dygn
personbil (45 %)
kollektivtrafik (26 %)
cykel (3 %)

Pålsundsstrand 16 nya bostäder varav 16 lägenheter Ca 85 resor per dygn 
personbil (35 %)
kollektivtrafik (33 %)
cykel (3 %)

Skutvikshagen 105 bostäder varav 105 nya lägenheter Ca 545 resor per dygn
personbil (35 %)
kollektivtrafik (33 %) 
cykel (3 %)

Timmervägen 10 nya bostäder varav 10 lägenheter Ca 50 resor per dygn
personbil (35 %) 
kollektivtrafik (33 %) 
cykel (3 %)

Tabell 2. Förväntad trafikalstring av samtliga trafikslag. 

Trafikalstring
Det ökade trafikarbetet på Vaxön till följd av den 
nya exploateringen har beräknats med hjälp av 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg.  Verktyget är 
ett planeringsstöd för att underlätta skattning av 
trafikalstring i samband med planerad av ny eller 
befintliga områden. Trafikalstring med bil, kollek-
tivtrafik, gång och cykel är inkluderat. Verktyget 
bygger på aktuell kunskap kring alstring av person-
transporter beroende på lokalisering och markan-
vändning. Resultatet från beräkningarna ska ses 
som riktvärden. 

Generellt kan sägas att ungefär en tredjedel av till-
kommande trafikalstring från exploateringsprojek-
ten på Vaxön kommer att ske med biltrafik. Ungefär 
lika stor andel kommer att ske via kollektivtrafik 
och en tredjedel kommer att ske med cykel eller till 
fots. 

Nedan redovisas skattad trafikalstring från de olika 
exploateringsprojekten som planeras på Vaxön. 
Sammanlagt för samtlig exploatering innebär det 
ca 4100 resor per dygn. En tredjels fordonstrafik 
innebär ca 1200 bilresor per dygn. 
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Framkomlighet
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 kapa-
citetsproblem i korsningarna med väg 274 Stock-
holmsvägen trots ökad trafikmängd. Kapaciteten i 
kollektivtrafiken förväntas inte heller påverkas ne-
gativt av det ökade antalet kollektivtrafikresenärer. 

Belastningsgraderna på korsningarna med dagens 
trafikflöden är mycket låga, vilket gör att korsnings-
punkterna har hög kapacitet. I vardera riktningen 
skulle det vara möjligt att ha ca tre till fyra gånger 
så höga trafikflöden innan korsningen får kapaci-
tetsproblem.

Åtgärdsförslag
Fordonstrafiken på Vaxön längs med väg 274 skil-
jer sig till viss del åt från andra hvudgator eftersom 
vägfärjan är en stor målpunkt. Färjetrafikens påver-
kan på trafikrytmen gör att trafiken blir ryckig och 
att ett 50-tal fordon kommer stötvis och tillfälligt 
kan ge upphov till köer i vissa korsningar. Separa-
ta vänstersvängkörfält är en åtgärd som minskar 
påverkan på såväl kollektivtrafikens framkomlighet 
som genomfartstrafikens framkomlighet. Denna 
åtgärd kan övervägas framöver men är inget som 
föreslås i dagsläget. 

I samband med utbyggnaden av de nya exploa-
teringsområdena är det viktigt att utbyggnaden 
av gång- och cykelnätet på Vaxön hänger med. 
På grund av de korta avstånden på Vaxön mellan 
olika målpunkter finns en stor potential att myck-
et av det tillkommande transportbehovet kan ske 
med fordonsslagen gång, cykel eller kollektivtrafik. 
Kommunen bör ta fram en cykelplan som utreder 
vilka viktiga länkar som bör prioriteras och byggas 
ut med cykelbana. Framförallt är det viktigt att det 
finns trafiksäkra och tillgängliga gång- och cykelvä-
gar till busshållplatserna längs med väg 274. Da-
gens cykelbanor längs med Väg 274 och Eriksövä-
gen bör kompletteras med tvärgående cykelbanor 
mellan Eriksövägen och Väg 274. Majoriteten av 
all tillkommande bebyggelse kommer att ligga inom 
400 meters fågelavstånd till en busshållplats.  
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NULÄGESBESKRIVNING

Farligt gods
Vaxholms kommun har genomfört en riskutredning 
för väg 274. Riskutredningen beskriver följande 
slutsatser:

 ► Transporter til l och från lokala verksam-
heter är begränsad, det är även genomfart-
stransporter samt transporter til l följd av 
omledning från Essingeleden. Störst andel är 
transporter med brännbara vätskor. Antalet 
transporter med farligt gods uppskattas inte 
öka nämnvärt i framtiden.

 ► Risknivån är låg och i princip acceptabel. 
Bostäder bedöms kunna uppföras ca 30 meter 
från väg 274 utmed hela sträckan utan åtgär-
der. 

 ► Med åtgärder vidtagna, kan bebyggelse 
prövas på ett asvtånd av 15 meter från väg 
274. 

 ► Utmed sträckor med lägre hastighet än 50 
km/tim bedöms bostäder kunna uppföras när-
mare vägen, men då krävs byggnadstekniska 
åtgärder.

 ► Områden utomhus inom 25-30 meter från 
väg 274 där hastigheten överstiger 50 km/
tim bör utformas så att de inte uppmuntrar til l 
stadigvarande vistelse.

I samråd med Vaxholms stad, bedöms ett avstånd 
på 15 meter mellan Väg 274 samt ny bebyggelse, 
värt att testa i det fall åtgärder vidtas för att uppnå 
god säkerhetsstandard. 

DEL 2 VÄG 274
Väg 274 är idag den huvudsakliga förbindelsen 
för boende och verksamheter i Vaxholms kommun 
mellan kommunen och övriga delar av Stockholms-
regionen. Vägen är utpekad som primär transport-
led för farligt gods och omledningsväg för Essinge-
leden vilket medför vissa restrektioner vid planering 
och nybyggnation intill vägen. Vägen går rakt över 
Vaxön och fungerar idag som något av en barriär. 

I kommunens översiktsplan finns det ett mål att 
utveckla väg 274 Stockholmsvägen/Kungsgatan 
till en stadsgata. Vaxholms kommun har tillsam-
mans med Österåkers kommun, Trafikverket region 
Stockholm och Trafikförvaltningen Stockholms 
läns landsting har tillsammans tagit fram en Åt-
gärdsvalsstudie för väg 274 mellan E18 och Rindö. 
En av slutsatserna i åtgärdsvalsstudien är att ett 
gestaltningsprogram ska tas fram för väg 274s 
sträckning över Vaxön.

Föreliggande utredning syftar till att ta fram prin-
cipförslag  för ny gestaltning av väg 274 på Vaxön. 
Förutsättningen är att vägen ska hantera samma 
typ av trafik som idag men utformas som en stads-
gata för att bättre passa in i stadslandskapet på 
Vaxön och minska barriäreffekterna.

Karaktär
Funktionen på väg 274 varierar kraftigt mellan 
klassisk huvudväg med god framkomlighet och 
hög hastighet till en mer lokal funktion på Vaxön. 
Omlandet kring väg 274 varierar från skogs- och 
odlingslandskap till stadsbebyggelse på sträckan 
Engarn till västra Rindö. Vägens huvudsakliga 
trafikuppgift är att transportera fordonstrafik mellan 
Vaxholm och övriga Stockholmsregionen. På Vaxön 
får dock vägen även en lokal funktion.

Skala och karaktär skiftar på den del av väg 274 
som ligger på Vaxön. 

I väster är det en storskalig trafikapparat, en 
infrastrukturanläggning vars utformning präglas 
av interna egenskaper såsom dimensionerande 
hastighet och trafikkapacitet, och där landskapets 
varierande topografi lokalt anpassas till vägen, i 
form av bankar och skärningar. Vägen kan sägas 
vara en förortsled. 

I sin mellersta del blir vägen mer terränganpassad, 
den tar mindre plats i anspråk, avstånden mellan 
husen på bägge sidor av gatan minskar. Vägen kan 
sägas vara en gata med förstadskaraktär.

I öster ansluter väg 274 till den urbana gatustruktu-
ren och blir en del av denna. Vägen smalnar, kopp-
lingarna till sidorna blir mer frekventa, byggnaderna 
mindre och fler. Bebyggelsen bildar en till stora 
delar sammanhängande front av hus och plank mot 
vägen, med distinkta öppna platser bestående av 
park- eller kyrkogårdsmark. Vägen blir en stadsga-
ta, även om den sista delen, mot hamnen till viss 
del tappar något av den täta kontakten med stads-
miljön.
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VAXÖN
VÄG 274 
KARAKTÄRER 

SWECO
2014-04-25

KARAKTÄRER:
- VÄGENS RUM OCH LÄGE
- BEBYGGELSE
- BERG OCH VÄXTLIGHET
- UTBLICKAR
- ENTRÉER OCH MÅLPUNKTER

LANDFÄSTET
entré
storskaligt öppet vägrum
bebyggelse brokig 
löv-, barrträd och planteringskärl
bergskärning i början
utblickar åt olika håll
saknar målpunkt
historisk åkermark

MELLAN-RUMMET
vägen nedsänkt, korridorkänsla
bergväggar som barriärer
målpunkt bensinmack
liten utblick söderut vid macken
bostadskaraktär homogen med �erbostadshus 
barrvegetation dominerar

ÖVERGÅNGEN
vägen ändrar karaktär från att ha varit genomfart, till att 
bli stadsgata
olika typer av bebyggelse och funktioner
tydlig målpunkt - matbutik
öppet  vägrum med utblickar 
vägen går delvis i plan med omgivning, 
delvis på bank vilket skapar barriär

FÖRSTAD
småhus och �ervåningshus blandat, skapar små-
stadskänsla
vägens rum är högt beläget i förhållande till omgiv-
ningen
vägen ligger på bank delvis, skapar barriär i stads-
rummet
vegetation från trädgårdar skapar inramning av 
vägrummet
målpunkt busshållsplats, restaurant

STADEN
målpunkter stor korsning, kyrka och kyrkogård
bebygglese av blandad karaktär
vägens rum är i liten grad avgränsat med bebyggel-
se som skapar stadskänsla
vägen är delvis i nivå, delvis på bank
vägen upplevs som transportsträcka
stadspark med stora friväxande lövträd

HAMNEN
funktionell plats med stor asfaltyta
upplevs som baksida, är inte välkomnande; bodar 
vänder sig från hamnplan och det �nns överskotts-
ytor som är svåra att sköta
få men viktiga träd

0          50          100                      200                      300                      400                      500m

Bild 14. Väg 274:s olika karaktärer på Vaxön. 351
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Åtgärdsvalsstudie
Vaxholms stad, Österåkers kommun, Trafikverket 
region Stockholm och Trafikförvaltningen Stock-
holms läns landsting har tillsammans tagit fram 
en Åtgärdsvalsstudie för väg 274 mellan E18 och 
Rindö. Åtgärdsvalsstudien genomfördes 2012/2013 
och i Januari 2014 skrev deltagande parter under 
en överenskommelse i syfte att aktivt och gemen-
samt arbeta för nedanstående vision, mål och 
åtgärdsområden:

VISION
 ► Stråket och korsningar har en utformning 

som bidrar til l en god trafiksäkerhet och has-
tighetsefterlevnad

 ► Utformningen av väg 274 är funktionsan-
passad för att gradvis övergång till stadsmäs-
sig karaktär in mot Vaxön

 ► Vägmiljön i sin helhet är trafiksäker med 
ett sammanhängande cykelstråk

 ► Restiden för hela resan med kollektivtrafik 
är konkurrenskraftig

MÅL
 ► Öka kollektivtrafikens konkurrenskraft

 ► Öka attraktionskraften för resor till fots och 
med cykel

 ► - Öka trafiksäkerheten på sträckan för 
samtliga trafikanter

 ► Minska väg 274:as barriäreffekt

ÅTGÄRDSOMRÅDEN
 ► Samordningsåtgärder i tidiga skeden, år-

liga planeringsmöten samt projektmöten vid 
behov

 ► Cykeltrafik, regionalt cykelstråk mellan 
Vaxholm och Arninge

 ► Kollektivtrafik, kortare restider på väg 274 
genom bättre bytespunkter

 ► Vaxön, skapa ett gemensamt förhållnings-
sätt på väg 274:s funktioner över Vaxön och 
Kullön

 ► Färjetrafik, förbättrings- och utvecklings-
möjligheter Vaxön-Rindö och Rindö-Värmdö
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Bild 15. Väg 274:s regionala samt lokala förhållande. 

HUVUDVÄG  
- Regional funktion

Inga anspråk på vägen tas längs sträckan förutom den 
trafikmässiga funktionen. Omges av  skogs- och odlingsland-
skap. 

- Framkomlighet för fordonstrafik prioriteras

- Höga hastigheter

HUVUDVÄG  
- Lokal funktion

Anspråk på vägen tas längs sträckan av det stadsmäs-
siga landskapet och att vägens funktion delas av fordonstrafik 

och gång och cykel. Över Vaxön är vägen en del av det 
lokala vägnätet. 
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Åtgärdsförslagen för väg 274 som presenteras i 
denna utredning syftar till att redovisa principför-
slag på ny gestaltning av väg 274 över Vaxön. För-
slaget har tagits fram av Sweco tillsammans med 
tjänstemän på Vaxholms kommun. En workshop till-
sammans med berörda tjänstemän och avdelningar 
hölls under våren 2014. Därtill har en workshop 
tillsammans med kommunens politiker genomförts.

 Ett par utgångspunkter har identifierats för de 
förslag som tas fram för väg 274. Åtgärdsförslagen 
ska:

 ► Medverka till en stadsmässig utveckling för 
väg 274

 ► Vara genomförbara. 

 ► Hänsyn måste tas till Trafikverkets anspråk 
på väg 274. 

 ► Möjliggöra mer byggbar mark. 

Förutsättningarna för att skapa en stadsmässig 
gata genom genom att tillföra ny bebyggelse i 
anslutning till väg 274 är begränsade. En faktor är 
bristen på byggbar mark i vägens närhet. Befint-
lig bebyggelse finns på relativt kort avstånd som 
blockerar för kompletterande bebyggelse och det 
finns begränsande bergsskärningar. En viktig faktor 
är även säkerhetsavståndet till bebyggelse på 
grund av farligt gods. I föreliggande förslag redovi-
sas bebyggelse på ett avstånd som understiger 25 
meter från vägbanekant. Riskutredningens slutsats 
är att detta kan accepteras under förutsättning att 
vissa skyddsåtgärder vidtas och att förhållandena 
är gynnsamma. 

Det finns flera olika angreppssätt att arbeta med 
när det gäller omvandling av en huvudled till en 

REDUCERA
 ► Ta bort de element som signalerar trafikled. 

Exempel är 

 ► Överdimensionerade belysningsstolpar

 ► Breda väggrenar och körbanor

 ► Barriärer

ADDERA
 ► Belysning som är dimensionerad för for-

donstrafik och oskyddade trafikanter

 ► Vegetation och gestaltande material

 ► Skapa rumslighet genom att bebygga så 
nära vägen det är möjligt. 

 ► Skapa fler korsningspunkter

 ► Synliggöra omkringliggande bebyggelse 
och sätta vägen i sitt sammanhang att vara 
en del av Vaxön.

 ► Möjliggöra mer byggbar mark

 ►  Omfördela ytan mer jämlikt mellan de olika 
transportslagen, gång, cykel, kollektivtrafik 
och fordonstrafik.

mer stadsmässig gata. Gemensamt är att vägens 
förutsättningar i form av transportbehov , funktion 
och omland måste tas tillvara och hanteras. Där-
utöver kan man arbeta med att ta bort de element 
som ger vägen karaktären av en huvudled primärt 
avsedd för fordonstrafik. Ett annat sätt är att till-
föra element som sätter vägen i ett stadsmässigt 
sammanhang och signalerar att vägens funktion 
förändras. 
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V E R K T Y G S L Å D A N  F Ö R  A T T  F Ö R V E R K L I G A  F Ö R S L A G E T

Belysning

Bredder

Gestaltning

Ytmaterial

Effektiva cykelbanor

Bussprioritering
Funktion

Parkering
Handel Trygga 

gångstråk och 
skolvägar

Dagvatten
Utrustning

Möblering

Torg

Centrumbildning

Planteringar

Ljussättning

SkyltningÖppet/slutet gaturum

Kopplingar

Fasader

Bebyggelse

Trafikreglering

Orienterbarhet
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ÖVERSIKT
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Bild 16. Översikt över förslag Väg 274. 

Å Ö Å

Ä

Ö

Å

Sektion 1

Sektion 2

Plats A

Plats B

Plats C

Trädallé längs gaturum

Vegetation som kontrast mot barrbland-
skogen, genom färg och form - odling/
kultur, ej natur. 

Vägen med omhändertaget sidorum - signa-
lerar omsorg, ett hävdat landskap.

Vegetationsstråk med friare 
trädplacering och varierad 
markyta - äng, klippt gräs, 
buskar.

Vegetation som betydelsebärande element i se-
miurban gatumiljö. Vägen gestaltas  som ett ljust 
band genom landskapet. På de bergiga höjderna 
runtom finns den mörkare barrblandskogen, 
däremellan sträcker sig det ljusare, skirare, löv- 
och örtpräglade stråket, som likt svackorna och 
dalstråken på en skärgårdsö hyser  en rikare, ofta 
mänskligt präglad vegetation, som det en gång 
också var på ängarna mot Eriksö.
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Sektion 1, Väg 274, Floravägen-Eriksövägen

Ä

Ö

Å
Lokalgator löper parallellt med huvudvägen inn-
anför breda trädplanterade refuger. Cykling sker 
längs lokalgatorna i blandtrafik respektive motriktat 
cykelfält. Angöring sker längs lokalgatorna vilket 
möjliggör entréer ut mot gatan.

Bild 17. Föreslagen sektion längs Väg 274, Floravägen - Eriksövägen. 
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Bild 18. Föreslagen sektion längs Väg 274, Floravägen - Eriksövägen. 
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Dubbelriktad cykelbana anläggs längs 274ans 
norra sida. Två alternativ har studerats; en bredare 
där dikena kulverteras och en smalare med öppna 
diken.

Å Ö Å

Ä

Å Ö

Sektion 2, Väg 274, Eriksövägen-Pålsundsvägen

Bild 19. Referensbilder. Bild 21. Föreslagen sektion längs Väg 274 Eriksövägen - Pålsundsvägen på kort sikt inom befintlig vägbana. 

Bild 20. Föreslagen sektion längs Väg 274 Eriksövägen - Pålsundsvägen.
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Bild 22. Föreslagen sektion längs Väg 274 Eriksövägen - Pålsundsvägen.
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Plats 1, Väg 274, Floravägen-Eriksövägen

Busshållplatser placeras väster om cirkulationen. 
Lokalgator löper parallellt med huvudvägen inn-
anför breda trädplanterade refuger. Cykling sker 
längs lokalgatorna i blandtrafik respektive motriktat 
cykelfält. Angöring sker längs lokalgatorna vilket 
möjliggör entréer ut mot gatan.
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Bild 23. Plats 1.
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Plats 2, Väg 274, Petersbergsvägen-Pålsundsvägen

Petersbergsvägen förlängs söderut och ansluts i en 
T-korsning till Stockholmsvägen. Därigenom ska-
pas en ny koppling mellan norra och södra halvan 
av Vaxholm. Triangeln mellan Stockholmsvägen 
och Pålsundsvägen kan bebyggas. En gatukopp-
ling prövas från Pålsundsvägen österut upp längs 
nuvarande cykelbana. Miljöstationen flyttas något 
söderut ut från bensinstationens fastighet. Buss-
hållplatserna kan avvecklas.
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Bild 24. Plats 2.
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Plats 3, Väg 274, Fredriksbergsvägen - Ingenjörsvägen

Stockholmsvägen förskjuts något norrut vid kors-
ningen för att skapa en större platsbildning på 
vägens södra sida mot ICA-butiken.
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Bild 25. Plats 3.
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BEBYGGELSESTRUKTUR OCH KOMMUNIKATION INOM OMRÅDET
Planområdet för Domaren 15 ligger längst Kapellgatan i centrala Vaxholm. Området ingår i riksintresset 
Vaxholm och består av värdefulla byggnadsmiljöer med en småskalig och öppen byggnadsstruktur. 
Merparten av grannhusen längs Kapellgatan ligger lite indragna med gröna remsor med förgårdsmark. 
För merparten av grannkvarteren ligger huvudentréer dessutom mot innergård vilket gör att det saknas 
tydliga entrémotiv i gaturummet. Passage mellan fastigheterna inom kvarteren är ofta möjlig men lite 
svåra att avläsa i miljön.  

Flygfoto. Ca 1975Flygfoto. Ca 1960

Flygfoto med markerade entréer 
och kommunikationsytor.
 
Röd pil avser huvudentré från     
innergård. 

Blå pil avser huvudentré från gata.

Grön markering avser möjlig kom-
munikation mellan gata och entré.
 
Till vänster visas kommunikations-
ytor genom tiden.

Flygfoto. Röd cirkel markerar planområdet.
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KARAKTÄRSDRAG ATT BEVARA OCH FÖRSTÄRKA
Förslaget till den nya bebyggelsen på Domaren 15 vill stärka det planmönster som redan finns i områ-
det. Den nya bostadsgården och trappan ner medger att möjlighet till passage mellan Kapellgatan och 
Hamngatan bibehålls. Bostadshuset är dubbelt orienterat vilket betyder att trapphuset nås både via 
huvudentrén mot Kapellgatan samt från gårdssidan. Den befintliga parkeringsytan som idag finns inom 
Domaren 15 flyttas i förslaget till en källarvåning samt del av bottenvåning. Byggnad placeras indraget 
i samma liv som granfastigheten på Domaren 16 men med den stora skillnaden att huvudentrén även 
placeras här. Därmed möter huset gatan på ett mera klassiskt och urbant vis. 

Situationsplan

Pil med siffra visar placering av 
byggnader som beskrivs på nästa 
sida.

Visar varifrån bilden är tagen. 

370



GESTALTNINGSPROGRAM   NORDISK KOMBINATION ARKITEKTER
Kv DOMAREN 15 - VAXHOLM                      2020-10-29           4/7

Hamngatan 32,34,36.
Flerbostadshus. Ljus putsfasad med grovputsad 
sockel. Typiska trähus i framkant med bearbetade 
fönsteromfattningar samt takfötter. Sadeltak i plåt 
med små takkupor. Svarta smidesräcken. Lokal 
mot Hamngatan. Bostadsentré på gårdssidan. 
Garageinfart i mellanrum. 

Rådhusgatan 5,7.
Byggnader i sekelskiftes-stil. Huvudentré på innergården. 
Smala mellanrum till innergårdar. Träfasad. Sockel av natur-
sten. Plåtak varvat med tegel. Upphöjda fasadpartier utgör 
frontespiser. Burspråk. Gröna fönster. 

Hamngatan 15,17.
Lamellhus som kombinerar burspråk med balkonger på båda fa-
sader. Takkupor. Puts på fasad. Burspråk med stående profilerad 
plåt. Hörnfönster. Entréer från gatan, parkering på baksidan. 

Kapellgatan 3,9
Olika arkitekturstilar och epoker lever i symbi-
os. Träpanel, staket mot gatan, gröna fönster.  
Putsfasader kombinerat med trädetaljer på 
balkonger.

BEFINTLIGA GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR OMRÅDET
Förslaget ligger i ett område med återkommande karaktärsdrag men det finns även vissa variationer. 
Byggnader ligger synliga och utmed gatorna, även där entréer nås från baksidan. Takkupor i sadeltak 
och burspråk är vanligt förekommande. Fasader är utförda i både trä och puts. Taken har antingen tegel 
eller plåt.
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SKALA NÄROMRÅDE

Kapellgatan från Rådhusgatan
Kapellgatan består till stor del av storskaliga byggnader från 60-talet. Idag en ganska ogästvänlig gata för gående. 
Biltrafik prioriteras med parkeringar, trottoar som avbryts med infarter och uteplatser. Byggnader invid fastigheten 
Domaren 15 är storskaliga med låg känslighet för sin närmiljö.

Sektion Kapellgatan-Hamngatan
Fasadshöjd av den nya byggnaden på Domaren 15 avses vara lika den på Rådhuset 4 mot Kapellgatan. Höjdskill-
nad mellan Hamngatan och Kapellgatan hanteras genom en ny trappa på innergården och en passage runt den 
nya byggnaden.

Ny byggnad på 
Domaren 15

Fotomontage med förslag på ny bebyggelse
Den nya fasaden ligger i liv med Domaren 16 (till vänster i bild). Detta skapar utrymme för förgårdsmark och en 
tydlig plats framför huvudentrén. 

RÅDHUSET 4RÅDHUSET 4 DOMAREN 15 DOMAREN 15       DOMAREN 8   DOMAREN 8     
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GESTALTNINGSPRINCIPER FÖR DOMAREN 15
För att anamma områdets karaktärsdrag och försöka förstärka gaturummet har det nya flerbostadshu-
set samma skala som sina intilliggande grannar. Fasaden består av puts i en ljus och varm kulör med 
trädetaljer runt huvudentrén och svarta smidesräcken på balkonerna. Taket bekläds med plåt i en grön 
nysans. Vi sträver efter en ärlighet i materialen där trä är trä och sten är sten. Garagedelen i bottenvå-
ningen bredvid entrén avskärmas visuellt med trälameller framför en transparent fasad. 

Fotomontage med förslag på ny bebyggelse
Burspråk och balkonger. Takkupor. Putsad fasad. Burspråk med stående träpanel. Fönster över hörn. Entré från 
gatan samt innergård. Parkering i entréplan från gatan och infart till källargarage från gårdssidan. 

Ny byggnad på 
Domaren 15
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KULÖR OCH MATERIAL

Fasad mot Kapellgatan

Fasad mot väster

A B C D E F G H
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Sammanfattning 

Geosigma har på uppdrag av FAD Fastigheter gjort en dagvattenutredning för fastigheten 
Domaren 15 som ska bebyggas. Den befintliga markanvändningen på Domaren 15 utgörs av 
en parkeringsyta. Genomförandet av detaljplanen innebär att parkeringsytan bebyggs med 
ett flervåningshus som byggs ihop med huset på Domaren 18. Flervåningshuset är planerat 
att ha ett garage med tillhörande infartsramp, bostäder, samt att det tillkommer en mindre 
innegård. Delar av parkeringsytan kommer att utgöra infartsväg till infartsrampen och 
fastigheten Domaren 14. Domaren 15 och 18 tillhör ett tekniskt avrinningsområde med 
Södra Vaxholmsfjärden som recipient. Södra Vaxholmsfjärden har otillfredsställande 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Den kemiska statusen är dock god om 
hänsyn inte tas till bromerade difenyletrar och kvicksilver som överskrids i så gott som alla 
svenska vatten.  

Den planerade markanvändningen innebär att det klimatkompenserade dimensionerande 
10-årsflödet (10 minuters varaktighet) ökar med cirka 3 liter/sekund.  

Den dagvattenhantering som föreslås i denna utredning är i huvudsak: 

• Dagvatten från takyta och innergården samlas upp och renas i ett makadammagasin 
med en yta på 31 m2 som kombineras med ett brunnsfilter som placeras i gallerbrunn 
i norra delen av planområdet.  

• Dagvatten som bildas på infartsväg samlas upp och renas i ett mindre 
makadammagasin med en yta på 6 m2 som likaså kombineras med ett brunnsfilter 
som placeras i gallerbrunn på den flacka delen av infarten.  

• För att undvika ytavrinning som når garageplanet bör infartsrampen förses med en 
förhöjning i asfalten som fungerar som ett fysiskt skydd mot ytavrinningen.  

• För att inte parkeringsytan på Domaren 14 ska bilda ett instängt område vid extrem 
nederbörd bör det ges plats för ytavrinning mellan skärmtaket, infartsrampen och 
innergården ned mot lastytan som ligger i anslutning till Hamngatan. Vid extrem 
nederbörd som överbelastar föreslagna dagvattenlösningar bör dagvattnet tillåtas att 
avrinna mellan skärmtaket, infartsrampen och innegården mot lastytan.   

Detta lösningsförslag leder till en minskning av föroreningshalterna och 
föroreningsbelastningen jämfört med dagens läge för alla studerade ämnen förutom för 
kväve. För att erhålla ytterligare rening av dagvatten kan delar av makadammagasinet i 
norra delen av området överbyggas med en regnbädd.  
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1 Uppdraget 

1.1 Bakgrund  

Nordisk Kombination Arkitekter och FAD Fastigheter har planer på att exploatera fastigheten 
Domaren 15 i Vaxholms kommun. Som en del i planarbetet har Geosigma AB fått i uppdrag 
att genomföra en dagvattenutredning för planområdet.  

1.2 Områdesavgränsning 

Planområdet består av fastigheten Domaren 15. Denna dagvattenutredning kommer att ta 
hänsyn till det dagvatten som bildas inom planområdet och den omkringliggande mark som 
sannolikt kommer att bidra med dagvatten till planområdet vid normala förhållanden. 
Planområdet och omkringliggande mark som sannolikt bidrar med dagvatten till 
planområdet kallas för det Inre Utredningsområdet. Planområdet och omkringliggande mark 
som kan bidra med ytavrinnande dagvatten till planområdet vid mer extrema förhållanden 
kallas för det Yttre Utredningsområdet. I detta område ingår också mark som kan tänkas 
påverkas av dagvatten från planområdet vid mer extrema förhållanden. De två områdena 
redovisas i Figur 1-1.   
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Figur 1-1. Översiktskarta över de två utredningsområdena. 

   

  

Domaren 18 

Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 
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1.3 Allmänt om dagvatten 

Dagvatten definieras som ett tillfälligt förekommande vatten som avrinner markytan vid 
regn och snösmältning. Generellt är ytavrinningens flöde och föroreningshalt kopplad till 
markanvändningen i ett område. Främst är det dagvatten från industriområden, vägar och 
parkeringsytor som innehåller föroreningar. Exploatering kan leda till större areal hårdgjorda 
ytor och det är därför viktigt att i ett tidigt skede utreda vilka konsekvenser detta har på 
dagvattensituationen.  

Vid lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) används dagvattenlösningar som efterliknar 
vattnets naturliga kretslopp, såsom infiltration i mark, i stället för att leda bort dagvattnet i 
konventionella ledningar. På så sätt minskas mängden dagvatten som behöver tas omhand i 
dagvattennätet och det sker en naturlig rening av dagvattnet. 

1.4 Syfte 

Syftet med denna utredning är att klargöra vilka konsekvenser den avsedda exploateringen 
kan ha för dagvattensituationen inom planområdet och även utreda påverkan på dess 
recipient.  

Den planerade exploateringen av Domaren 15 innebär att en tidigare parkeringsplats 
kommer att ersättas med bostadshus. Valet av beläggningsmaterial på ytorna i planområdet 
avgör om dagvattenflödet från planområdet kommer att minska eller öka efter 
exploateringen. En anslutning till det kommunala dagvattensystemet medför eventuellt en 
ökad flödesbelastning på det kommunala dagvattensystemet som kan leda till bräddning av 
obehandlat spill- och dagvatten genom överläckage och bräddningar vid kraftiga skyfall. Det 
är ur det perspektivet viktigt att dagvatten från hårdgjorda ytor, såsom tak och parkering, tas 
omhand inom området i den utsträckning det är möjligt. 

Utredningen syftar också till att bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD), genom infiltration eller fördröjning, samt till att dimensionera eventuella 
erforderliga LOD-anläggningar. Bedömningen grundar sig på de lokala markförhållandena, 
dimensionerande dagvattenflöden, samt dagvattnets föroreningsgrad.  

Dagvattenhanteringen ska ske i enlighet med Vaxholms Stads dagvattenstrategi (Vaxholm 
Stad, 2019) och Vaxholms Stads VA-plan 2020–2024 (Vaxholm Stad, 2020). 
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2 Material och metoder 

2.1 Dagvattenstrategi  

Vaxholms Stads dagvattenstrategi antogs av kommunfullmäktige 2019-09-23 och har som 
syfte att skapa en helhetsbild för hantering av dagvatten i samhällsplaneringens alla skeden 
och samtidigt vara en vägvisare för åtgärder för att recipienterna ska uppnå deras 
miljökvalitetsnormer vid 2027. (Vaxholms Stad, 2019). Det innebär att dagvattenhanteringen 
bör ta hänsyn till både vattenkvalitet och vattenkvantitet samt att utmaningar som uppstår 
genom klimatförändringar i ett allt tätare stad lyfts fram. 

Målet för hållbar dagvattenhantering kan nås med 5 övergripande strategier (Vaxholm Stad, 
2019):  

1) Minska mängden föroreningar i dagvatten för att förbättra vattenkvalitén i 
recipienten. 

2) Fördröja och utjämna dagvattenflöden och minska konsekvenserna vid 
översvämning. 

3) Bevara en naturlig vattenbalans och inte påverka grundvattenbildningen negativt  
4) Berika stadsmiljön med blå resurser som värdeskapare 
5) Säkra en funktionell dagvattenhantering genom planering, tydlig ansvarsfördelning 

och miljömässig kostnadseffektivitet. 

Enligt Vaxholms Stad ska 20 mm nederbörd räknat över områdets hårdgjorda yta fördröjas 
och renas innan det släpps ut till recipient. 

Kommunen har även i samarbete med Roslagsvatten tagit fram en VA-Plan för Vaxholms 
Stad för 2020–2024. Dessutom finns det en checklista för dagvattenutredningar som 
Roslagsvatten tagit fram.  

 

2.2 Material och datainsamling 

Det insamlade bakgrundsmaterial och data som har använts för att genomföra denna 
utredning är bland annat: 

• Ledningskartor (erhållet från beställaren) 
• SGU, Jordarts- och jorddjupskarta (SGU, 2016) 
• Situationsplan Domaren 15 & 18 2020-08-25 (Nordisk Kombination Arkitekter AB, 

2020)  
• Vaxön- Föroreningar i dagvatten (Tyréns, 2012) 
• Vaxön-Översvämningsanalys (Tyréns, 2013)  

2.3 Platsbesök i planområdet 

Ett platsbesök genomfördes den 20 april 2017. Planområdet domineras idag av en 
parkeringsyta som sluttar från Kapellgatan mot Hamngatan, se Figur 2-1. Parkeringsplatsen 
omringas av hus i väster, öster och norr. Vid parkeringsplatsens nordöstra hörn finns en 
trappa som leder ned till en asfaltsyta som befinner sig på cirka 2 m lägre nivå än 
parkeringsplatsen, se Figur 2-2. Parkeringsytan sluttar relativt jämnt från Kapellgatan mot 
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Hamngatan och dagvattnet som bildas på parkeringsytan samlas i de två gallerbrunnar som 
finns på parkeringsplatsens norra delar, se Figur 2-3. Gallerbrunnarna är enligt 
Roslagsvattens ledningskarta anslutna till en privat dagvattenservis. Det antas att 
dagvattenservisen är ansluten till det kommunala dagvattennätet. Ytan kring de två 
gallerbrunnarna utgör den lägsta punkten i planområdet. Omkringliggande hus är alla 
försedda med stuprör som går ner i mark. Även de antas vara anslutna till det kommunala 
dagvattennätet. Söder om Kapellgatan domineras bebyggelsen av villor utspridda på en 
höjdrygg. Längs Hamngatan är bebyggelsen tätare.  

 
Figur 2-1 Parkeringsyta med omkringliggande byggnader. Vy från Kapellgatan. 
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Figur 2-2. Asfaltsyta nordost om planområdet. Vy från Hamngatan.   

 
Figur 2-3. En av planområdets två synliga gallerbrunnar i planområdets norra hörn. Vy från 
parkeringsytans västra delar. 
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Figur 2-4. Översikt över fotoriktningarna för bilderna i Figur 2-1-Figur 2-3. Numren 
korresponderar mot den ordning i vilken bilderna visas. 

2.4 Flödesberäkningar 

Dagvattenflöden för ytor med olika markanvändning har beräknats med rationella metoden 
enligt sambandet:  

𝑄𝑑𝑖𝑚 = 𝑖(𝑡𝑟) ∙ 𝜑 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓     (Ekvation 1) 

där Qdim är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning. 

Domaren 18 

Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 
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i är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss 
återkomsttid och beror på tr som är regnets varaktighet, vilket är lika med områdets rinntid.  

φ är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden 
och dimensionerande regnintensitet. Avrinningskoefficienter för olika 
markanvändningskategorier har tagits från Svenskt Vattens publikation P110 med vissa 
undantag. 

A är den totala arean (hektar) för den aktuella ytan. Arealerna för ytorna med olika 
markanvändningstyper före och efter detaljplanens implementering har beräknats i ArcGIS 
utifrån ortofoto och plankartor i DWG-format. 

f är en ansatt klimatfaktor, Svenskt Vatten P110 rekommenderar att klimatfaktor 1,25 
används för nederbörd med kortare varaktighet än 60 minuter och 1,2 för regn med längre 
varaktighet, oavsett område i Sverige. Klimatfaktorn har i detta fall satts till 1,25. 

2.5 Beräkning av dimensionerande utjämningsvolym 

Beräkningar av dimensionerande utjämningsvolym för planområdet utförts enligt Vaxholm 
Stads riktlinjer om att 20 mm nederbörd ska fördröjas och renas i dagvattenanläggningar där 
mer långtgående rening än sedimentation eftersträvas. Beräkning av dimensionerande 
utjämningsvolym görs därmed enligt Ekvation 2. 

𝑽 = 𝝓 ∙ 𝑨 ∙  𝟎, 𝟎𝟐                                                 (Ekvation 2) 

där V är den dimensionerande utjämningsvolymen (m3), ϕ är delområdets sammanvägda 
avrinningskoefficient (-), A är delområdets area (m2) och 0,02 är vald åtgärdsnivå (20 mm) 
uttryckt i meter. 

2.6 Föroreningsberäkningar 

Beräkningar av föroreningsbelastning i dagvattnet baseras på schablonhalter som har 
hämtats från modellverktyget StormTac. Schablonhalterna är framtagna inom ramen för 
olika forskningsprojekt och längre utredningar och bygger på långa mätserier från olika typer 
av markanvändningsområden (Larm, 2000). Halterna av olika ämnen kan momentant dock 
variera kraftigt beroende på flödet och lokala förhållanden. 
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3 Utredningsområdets förutsättningar  

Det Inre Utredningsområdet omfattar cirka 0,10 hektar och ligger i de centrala delarna av 
Vaxholm och omfattar fastigheten Domaren 15. Det Inre Utredningsområdet avgränsas i 
söder av Kapellgatan och i norr av Domaren 14 och Domaren 8.  I väster avgränsas det Inre 
Utredningsområdet av Domaren 16 och i öster av Domaren 18.   

3.1.1 Befintlig markanvändning 

Befintlig markanvändning inom planområdet utgörs främst av parkeringsyta. Dessutom ingår 
vissa takytor som bidrar med dagvatten till planområdet vid normala förhållanden, se Figur 
3-1. Alla ytor inom det Inre Utredningsområdet är hårdgjorda. Det Yttre Utredningsområdet 
omfattar all mark i det Inre Utredningsområdet och dessutom angränsande parkeringsytor, 
gårdsmark och delar av Kapellgatan.  Inom det Yttre Utredningsområdet är större delen av 
ytorna hårdgjorda även om delar av gårdsmarken består av gräsmatta, se Figur 3-1.  
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Figur 3-1. Flygfoto med befintlig markanvändning inom det Inre och Yttre 
Utredningsområdet. 

3.1.2 Planerad markanvändning 

Den planerade exploateringen innebär att större delen av parkeringsytan på Domaren 15 
bebyggs med en byggnad i tre våningar, se Figur 3-2. Byggnaden kommer att vara 
sammanbyggd med Domaren 18. Under byggnaden planeras det för ett garage med 
tillhörande infartsfartsramp. Norr om byggnaden kommer det att finnas en liten innergård 
och marken väster om byggnaden ska utgöra tillfartsväg till Domaren 14. Endast det Inre 
Utredningsområdet berörs av den planerade exploateringen.   

390



 

Grapnummer 

17095 
Uppdragsnummer 

604731 
Version 

4.1 

 
   

  Sidan 16 (32) 

 

 
Figur 3-2. Planerad markanvändning inom utredningsområdet. 

3.2 Topografi och lågpunkter 

Parkeringsytan som ska bebyggas sluttar från Kapellgatan mot Domaren 8 och Domaren 14.  
Parkeringsytan avgränsas av en upphöjning i asfalten på gränsen mellan Domaren 15 och 
Domaren 14. De lägsta punkterna inom det Inre Utredningsområdet utgörs av marken som 
ligger i anslutning till de två gallerbrunnarna som ligger i parkeringsytans norra delar. Från 
parkeringsytan är det en höjdskillnad på cirka 2 m ned till Hamngatan. Höjdskillnaden tas 
upp av en trappa ned till en asfaltsyta som fungerar som lastyta för affärerna på Hamngatan. 
Parkeringsytan på Domaren 14 utgör en lokal lågpunkt och ligger nedsänkt i förhållande till 
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Domaren 16:s gårdsyta. Parkeringsytan på Domaren 14 ligger även den nedsänkt i 
förhållande till Domaren 16.            

3.2.1 Avrinning  

Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Avrinningen per 
ytenhet är ett mått på vattentillgången i området. Storleken på avrinningen beror av 
nederbördsmängden, samt av hur mycket vatten som magasineras i området eller avgår till 
atmosfären genom avdunstning. Avrinningen varierar mycket mellan olika årstider, vilket till 
stor del beror på hur nederbörden magasineras – i mark- och grundvatten eller i form av 
snö. I södra Sverige faller mindre andel av nederbörden som snö. Snösmältningen kan ske 
under flera perioder, vilket tillsammans med regn kan ge hög avrinning vintertid. I södra 
Sverige är avrinningen låg under sommaren på grund av hög avdunstning. Årsavrinningen 
kan variera kraftigt från ett år till ett annat, vilket främst beror på att nederbörden kan 
variera mycket mellan åren. Under perioden 1961-2005 var medelavrinningen i Sverige för 
det våtaste året (2000) cirka 17 liter/sekund · km² och för det torraste året (1976) cirka 8 
liter/sekund · km². 

För en given yta eller sträcka i ett område kan man bestämma det landområde som bidrar 
med yt- och/eller grundvatten till ytan/sträckan. Detta landområde kallas för 
avrinningsområde. Ett avrinningsområde begränsas av en vattendelare som skiljer ett 
avrinningsområde från ett annat.  Avrinningsområdet för ytvatten kan bestämmas med hjälp 
av topografin. Där man har tunna lager av morän eller blandjordarter följer vanligtvis 
grundvattenytan topografin ganska väl och den topografiska vattendelaren är en hygglig 
approximation även för grundvattendelaren. 

Figur 3-3 visar en generaliserad bild över hur potentiellt ytvatten inom det Yttre och Inre 
Utredningsområdet skulle röra sig utgående från den lokala topografin.  

3.2.2 Befintlig dagvattenhantering 

På parkeringsytan där den planerade byggnaden kommer att stå fanns vid platsbesöket två 
stycken synliga gallerbrunnar som samlar upp dagvattnet från parkeringsytan. Det dagvatten 
som bildas på den befintliga parkeringsytan på Domaren 15 leds i dagsläget till privat 
dagvattenledning på norra delen av Domaren 15. Denna ledning ansluter troligtvis till en 
privat ledning på Domaren 18 som i sin tur ansluter till kommunala ledningar i Hamngatan. 
Ledningarnas kapacitet är i dagsläget okänt.  

På Kapellgatan finns en gallerbrunn i anslutning till parkeringsytan som samlar upp delar av 
det dagvatten som bildas på Kapellgatan. På parkeringsytan på fastigheten Domaren 14 finns 
gallerbrunnar för dagvatten. Även på lastytan i anslutning till Hamngatan finns 
gallerbrunnar. Samtliga gallerbrunnar antas vara anslutna till det kommunala 
dagvattennätet. Byggnaderna på fastigheter som omgärdar det Inre Utredningsområdet har 
alla stuprör för sitt takvatten. Stuprören går ned i mark och antas vara kopplade till den 
kommunala dagvattenledningen. Kommunal dagvattenledning (225 mm, betongledning) går 
längs Kapellgatan och viker sedan ned på Rådhusgatan för att slutligen ansluta till 
dagvattenledningen på Hamngatan (300 mm, betongledning).    
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Figur 3-3. Ungefärliga flödesriktningar för ytvatten, lokala lågpunkter samt befintliga 
dagvattenledningar. Gröna linjer visar dagvattenledningar och serviser.  

Planområdet tillhör ett delavrinningsområde för grundvatten som heter Rinner till Norra 
Vaxholmsfjärden enligt SMHI. Grundvattnets hudsakliga rörelse bedöms vara åt nordost, 
mot havet. Grundvattnets normalläge under markytan är inte känd.    

Enligt en utredning från Týrens (2013) riskerar Domaren 15 att ligga i ett stråk för ytavrinning 
vid mycket kraftiga regn. Deras utredning motsvarar ett scenario där ytavrinning sker till 

Domaren 18 
Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 

Domaren 14 
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följd av att dagvattenledningarna är överbelastade. Enligt Tyréns (2013) riskeras ytavrinning 
från Domaren 14 över parkeringsytan mot lastytan som ligger nedanför parkeringsytan. 
Dessutom riskeras ytavrinning från Kapellgatan över parkeringsytan ned mot lastytan. Detta 
överensstämmer väl med Geosigmas bedömning av hur avrinningsvägarna ser ut i området 
vid ett scenario där dagvattensystemet är överbelastat. Hur stor ytavrinningen från 
omkringliggande mark är beror på nederbördens intensitet, varaktighet och ledningsnätets 
kapacitet på platsen. I Figur 3-4 visas potentiell ytavrinning vid regn som är så kraftiga att det 
lokala ledningsnätet överbelastas. Detta utgör ett extremscenario och riskerna för att detta 
sker minskas idag av att det mellan Kapellgatan och Domaren 15 finns en kantsten som 
skyddar parkeringsplatsen från ytavrinning från Kapellgatan. Även risken för ytavrinning från 
Domaren 14 minskas av att det finns en upphöjning i asfalten mellan Domaren 14 och 
Domaren 15, se Figur 3-4. 
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Figur 3-4. Ungefärliga flödesriktningar (blå pilar) för ytvatten vid extremregn då lokala 
dagvattennätet är överbelastat. Åtgärder i markytan (kantsten och upphöjning i asfalten) 
som eventuellt förhindrar detta är markerade med svart streck.  

Domaren 18 

Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 

Domaren 14 
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3.3 Infiltrationsförutsättningar och geologi 

Infiltrationskapaciteten för en jord beror bland annat på dess kornstorlek, packningsgrad och 
markens vattenhalt. När marken är torr är infiltrationskapaciteten som högst för att sedan 
avta med ökad mättnadsgrad. Vid helt mättade förhållanden kan infiltrationskapaciteten 
sättas lika med jordens mättade hydrauliska konduktivitet, KS. I sandiga eller grusiga jordar, 
som har hög dräneringsförmåga, kan man i allmänhet förvänta sig att mättade eller nära 
mättade förhållanden aldrig uppkommer nära markytan, så att jordens infiltrationskapacitet 
inte avtar särskilt mycket ens under långvariga regn med dimensionerande intensitet. För att 
marken inte ska översvämmas måste markens infiltrationskapacitet vara så stor att den kan 
hantera dimensionerande flöden. I Tabell 3-1 nedan anges generella infiltrationskapaciteter 
för olika svenska typjordar. 

Tabell 3-1. Mättad infiltrationskapacitet för olika jordtyper (VAV, 1983) 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt SGU:s jordartskarta i skala 1:25 000 består jordarterna i det Inre och Yttre 
Utredningsområdet nästan uteslutande av fyllning som underlagras av postglacial lera, se 
Figur 3-5.  Söder om planområdet finns ett höjdparti bestående av urberg.  

 

Jordtyp Infiltrationskapacitet 
(millimeter/timme) 

Morän 47 

Sand 68 

Silt 27 

Lera 4 

Matjord 25 
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Figur 3-5. Jordarter enligt SGUs jordartskarta.  

Enligt SGU:s jorddjupskarta varierar jorddjupen i området mellan 0-1 m. 
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Figur 3-6. Jorddjup enlig SGUs jorddjupskarta i skala 1:50 000 från SGUs Kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en heldragen röd linje.   

3.4 Recipient och avrinningsområde 

Planområdet ingår i ett tekniskt avrinningsområde som har Södra Vaxholmsfjärden som 
recipient (Tyréns, 2012). Södra Vaxholmsfjärden är klassat som ett kustområde och ligger 
cirka 250 m sydost om planområdet.   

3.4.1 Miljökvalitetsnormer (MKN) och status  

Södra Vaxholmsfjärden har av Vaxholms Stads dagvattensstrategi kategoriserats som en 
recipient som är känslig för föroreningar i dagvattnet. Denna klassificering är dock gjord 
2012.  

Enligt den senaste klassningen (2017-02-23) i VISS har Södra Vaxholmsfjärden en 
otillfredsställande ekologisk status. Södra Vaxholmsfjärden uppnår ej god kemisk status. Den 
kemiska statusen är dock god om hänsyn inte tas till bromerade difenyletrar, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Dessa två föroreningskategorier överskrids generellt i ytvatten i 
Sverige och därför görs en särskild klassning där hänsyn inte tas till dessa föroreningar.  

Södra Vaxholmsfjärden har ett kvalitetskrav på att uppnå god ekologisk till 2027. För den 
kemiska statusen har undantag getts för bromerade difenyletrar, kvicksilver och 
kvicksilverföreningar. Halterna av dessa föroreningar får dock inte öka.         

3.4.2 Markavvattningsföretag 

Inga markavvattningsföretag har identifierats i planområdets närhet (sökning via 
Länsstyrelsens WebbGIS, Länskarta Stockholm, 2017-04-26).  
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4 Beräkningar 

4.1 Flöden från det Inre Utredningsområdet 

Tabell 4-1 visar uppskattade arealer för olika markanvändning i det Inre Utredningsområdet 
före och efter exploatering. Arealerna är uppskattade efter den gällande planskissen och 
representerar ett troligt scenario för den tilltänkta exploateringen. Värdena ska inte ses som 
den exakta ytfördelningen utan användas som en fingervisning för vilka effekter den ändrade 
markanvändningen kan medföra. Avrinningskoefficienterna har till största del tagits från 
P110.  

Regnintensiteten för ett dimensionerande 10-årsregn (Dahlström, 2010; Svenskt Vatten, 
2011) har beräknats baserat på uppskattningar av rinntiden för dagvatten inom det Inre 
Utredningsområdet. Rinntiden uppskattas till 10 minuter. Dessutom har dagvattenflöden för 
30- och 100-årsregn beräknats.  

Regnintensiteten vid ett dimensionerande 10-årsregn med 10 minuters varaktighet är för 
regionen 228 liter/sekund∙hektar, vilket motsvarar cirka 82 millimeter/timme. 

Tabell 4-1. Använda avrinningskoefficienter, samt beräknade, totala 
avrinningskoefficienter för befintlig och planerad markanvändning inom det Inre 
Utredningsområdet 

Markanvändning (Inre 
utredningsområde) 

φ (-) 
Area befintlig 

markanvändning  

(hektar) 

Area planerad 
markanvändning  

(hektar) 

φAtot (-) 

 befintlig 
markanvändning 

φAtot (-) 

 planerad 
markanvändning 

Takyta  0,9 0,02 0,06 

0,82 0,76 

Parkeringsyta 0,8 0,08 - 

Kvartersgata 0,8 - 0,01 

Gårdsyta 0,45 - 0,03 

 ∑ 0,10 0,10 

Dimensionerande dagvattenflöden för det Inre Utredningsområdet, för ett dimensionerande 
10-, 30- och 100-årsregn med 10 minuters varaktighet och 1,25 klimatfaktor, redovisas i 
Tabell 4-2. Små förändringar i avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flödet 
så de redovisade flödena bör främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att 
förändras vid den nya markanvändningen. Enligt beräkningarna ökar dagvattenflödet vid ett 
10-årsregn med 10 minuters varaktighet med cirka 17 % till följd av byggnationen av huset.  
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Tabell 4-2. Beräknade dagvattenflöden för befintlig och planerad markanvändning, samt 
den procentuella ökningen av dagvatten som den planerade markanvändningen innebär 
vid ett dimensionerande flöde för ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet (228 
liter/sekund·hektar) och klimatfaktor 1,25 samt årsmedelflöden (årsnederbörd 632 
millimeter) 

Inre Utredningsområde 10-årsregn 
(liter/sekund) 

30-årsregn 
(liter/sekund) 

100-årsregn 
(liter/sekund) 

Årsmedelflöde 
(liter/sekund) 

Dagvatten som bildas vid 
befintlig markanvändning 

18 27 40 0,019 

Dagvatten som bildas vid 
planerad markanvändning 

21 30 45 0,017 

Förändring 
dagvattenbildning: 

17% 11 % 13 % 11 % 

 

4.1.1 Fördröjningsvolym 

För det Inre Utredningsområdet sker det enligt beräkningarna endast en mindre ökning av 
dagvattenflödena. Däremot finns det inte någon känd fördröjning av dagvattnet inom 
planområdet idag. Vaxholms Stads dagvattenstrategi betonar vikten av att översvämning vid 
kraftig nederbörd undviks. Därmed rekommenderas att förbättringar görs jämfört med 
dagens situation. För att fördröja 20 mm regn inom det inre utredningsområde krävs en 
fördröjningsvolym på cirka 15 m3. Detta skulle medföra en ungefärlig halvering av 
dagvattenflödet i förhållande till dagens nivåer vid ett 10-årsregn.   
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4.2 Föroreningsbelastning 

För beräkning av föroreningshalter i dagvatten från olika typer av markanvändning har 
schablonvärden från databasen StormTac v.20.2.2 använts, se Tabell 4-3. Schablonvärdena 
är framtagna vid vetenskapliga studier med långa mätserier av dagvatten.  

Schablonhalterna jämförs med RTK:s riktvärde, Nivå 2M, för utsläppspunkter uppströms 
recipient (Region- och trafikplanekontoret, 2009).  
 
Beräkningarna visar att föroreningskoncentrationen potentiellt ligger över de 
rekommenderade riktvärdena för bly, koppar, zink och suspenderad substans vid dagens 
markanvändning. De planerade förändringarna leder i allmänhet till en minskning i 
föroreningskoncentrationen i dagvattnet jämfört med dagens markanvändning. Dock så ökar 
koncentrationen för kväve enligt beräkningarna samt att riktvärdet för kadmium överskrids 
om inga reningsåtgärder införs. Om föreslagen rening införs tyder beräkningarna på att 
föroreningskoncentrationerna ligger under dagens halter för alla ämnen utom kväve. 
Kvävehalten påverkas inte av reningen i brunnsfiltret och reningseffektivitet för kväve i 
makadammagasin är relativt låg. Kvävehalten ligger dock under riktvärdet från RTK. För att 
erhålla ytterligare rening av kväve kan magasinet till exempel överlagras av en växtbädd.  

Tabell 4-3. Föroreningskoncentration i dagvatten från Inre Utredningsområdet för befintlig 
och planerad markanvändning, samt föroreningskoncentration efter föreslagen rening, 
beräknat i StormTac (Larm, 2000). Föroreningsbelastningen har jämförts RTK:s riktvärden, 
nivå 2M. Rött = halten överstiger riktvärde, Orange = halten överstiger nuvarande halt, 
Grön = halten understiger nuvarande halt. 

Ämne 

Riktvärde 
(Nivå, 2M) 

Föroreningskoncentrationer (Inre 
Utredningsområdet) 

[µg/l] [µg/l] 

  
Befintlig 

Planerad, 
innan rening 

Planerad, 
efter rening  

  

Fosfor 175 93 92 57   
Kväve 2500 1200 1700 1400   
Bly 10 23 4 1   
Koppar 30 31 11 5   
Zink 90 110 31 14   
Kadmium 0,50 0,49 0,58 0,15   
Krom 15 12 3 1   
Nickel 30 4 4 2   
Kvicksilver 0,07 0,04 0,02 0,01   
Suspenderad 60 000 110 000  29 000  100 00    
substans 

Olja  700 600 79 30   
PAH  Saknas 1,3 0,4 0,1   
Benso(a)pyren 0,070 0,047 0,008 0,005   
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Förändringen av föroreningsbelastningen för det Inre Utredningsområdet redovisas i tabell 
4-4. Av beräkningarna framgår att föroreningsbelastningen potentiellt ökar för kväve efter 
exploatering. Med de föreslagna reningsåtgärderna minskar föroreningsbelastningen för alla 
ämnen förutom för kväve vars belastning väntas vara något större trots reningsåtgärder.  

Tabell 4-4. Föroreningsbelastning i dagvatten på årsbasis från det Inre Utredningsområdet 
för befintlig och planerad markanvändning, samt föroreningsbelastning efter föreslagen 
rening, beräknat i StormTac (Larm, 2000). Grön = föroreningsmängden understiger 
befintlig mängd och Orange = föroreningsmängd överstiger befintlig mängd 

Ämne 

Föroreningsbelastning (Inre Utredningsområdet) 

[kg/år] 

Befintlig 
Planerad, innan 

rening 
Planerad, efter 

rening 

Fosfor 0,06 0,05 0,03 
Kväve 0,7 0,9 0,8 
Bly 0,0130 0,0019 0,0003 
Koppar 0,019 0,006 0,002 
Zink 0,07 0,02 0,01 
Kadmium 0,0003 0,0003 0,0001 
Krom 0,0070 0,0018 0,0003 
Nickel 0,002 0,002 0,001 
Kvicksilver 0,000023 0,000009 0,000005 
Suspenderad 65 16 5 
substans 

Olja 0,35 0,04 0,02 
PAH  0,00079 0,00021 0,00003 
Benso(a)pyren 0,000027 0,000004 0,000003 

 

Sammantaget sker klara förbättringar med avseende på dagvattnets 
föroreningskoncentration och föroreningsbelastningen från dagvatten på recipienten med 
de föreslagna reningsåtgärderna.    
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5 Förslag till framtida dagvattenhantering  

I kapitel 5.1 – 5.3 följer rekommendationer och lösningsförslag för dagvattenhanteringen 
inom planområdet. Förslag på placeringar av lösningsförslagen redovisas i Figur 5-1. 

5.1 Generella rekommendationer 

De föreslagna förändringarna, enligt gällande planskiss kommer att medföra en ökning av 
dagvattenflödena med cirka 17 % vid ett klimatkompenserat 10-årsregn med 10 minuters 
varaktighet.  

Eftersom ytan kommer att vara hårdgjord och/eller underbyggd är 
infiltrationsförutsättningarna för dagvatten obefintliga. Dessutom påpekas det i VA-planen 
att infiltration av dagvatten inom Vaxholms täta stadsbebyggelse är olämplig i större skala. 
Möjligheterna till öppen avledning (diken, rännor eller liknande) av dagvattnet är också 
begränsade eftersom den befintliga bebyggelsen inte tillåter det utan mycket stora insatser.  

För det Inre Utredningsområdet föreslås att det dagvatten som bildas på tak- och gårdsytan 
samlas upp via stuprör och leds via markförlagda ledningar till ett makadammagasin för 
fördröjning och rening. Magasinet antas ha en area av 31 m2 med 1 m djup och porositet på 
40%. Inlopp till magasinet förses med en brunn utrustad med brunnsfilter för ytterligare 
rening av dagvatten.  Detta magasin anläggs längst med norra delen av det Inre 
Utredningsområdet. Från makadammagasinet leds sedan dagvattnet till det kommunala 
dagvattennätet på Hamngatan.  

Gårdsytorna beläggs lämpligen med ett betongraster som tillåter dagvattnet att infiltrera. I 
lagret under rasterytan läggs strypta dräneringsledningar med påkoppling till magasinet. 
Utan dränering på innergården riskerar vatten att bli stående på taket till garaget vilket inte 
är lämpligt.      

På infarten till garaget föreslås ett mindre makadammagasin att anläggas för att samla upp 
och fördröja samt rena dagvatten som bildas på infarten. Även detta magasin bör 
kombineras med brunnsfilter. Magasinet kan även seriekopplas med makadammagasinet 
norr om infarten. Makadammagasinet på infarten till garaget antas vara 6 m2 stort och ha 
ett djup på 1 m samt porositet på 40%. 

De föreslagna dagvattenlösningarna bedöms som yt- och reningseffektiva åtgärder för 
hantering av dagvatten på föreliggande planområde. Lösningsförslaget kan ytterligare 
kombineras med växtbädd ovanpå makadammagasinet i norra delen av området för att 
främja rening av bland annat kväve som oftast återfinns i löst form i dagvatten och lätt 
passerar makadammagasinet och brunnsfilter. 

För att undvika ytavrinning som når garageplanet bör infartsrampen förses med en 
förhöjning i asfalten som fungerar som ett fysiskt skydd mot ytavrinningen. Linjeavvattning 
som samlar upp dagvatten och avleder det mot dagvattenledning på Hamngatan är också ett 
möjligt alternativ. Garageplanet ska enligt kommunens rekommendationer vara avloppslösa 
om möjligt 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. Avdunstningsrännor installeras för att ta hand om mindre 
mängder smältvatten som kan förekomma. Om garaget ska ha spolmöjlighet krävs det även 
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att garaget förses med en oljeavskiljare som avloppsvattnet ska passera innan det leds till 
spillvattennätet i Hamngatan.  

Ytavrinnande dagvatten får vid extremregn avledas mellan skärmtaket, garagerampen och 
innergården mot lastytan, detta blir en sekundär avrinningsväg. Detta gäller både dagvattnet 
från Domaren 14 och Domaren 15. 

 
Figur 5-1. Förslag på placeringar av lösningsförslagen för den planerade markanvändning 
enligt gällande planförslag.  

 

Domaren 18 
Domaren 15 

Domaren 16 

Domaren 8 

Domaren 14 

Makadammagasin 
Area: 31 m2 

Makadammagasin 
Area: 6 m2 
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5.2 Brunnsfilter 

Brunnsfilter är platseffektiva lösningar när det saknas ytor för till exempel 
dagvattendammar. Dessa installeras i dagvattenbrunnar och kan utformas som i Figur 5-2.  

 

 

Figur 5-2. Illustration av principen för ett brunnsfilter. Illustration från StormTac. 

Det finns flera olika fabrikat av brunnsfilter och de anpassas efter de lokala förhållandena. 
För att upprätthålla filtrens renande kapacitet bör brunnen med filtret slamsugas två gånger 
per år och filtren bör bytas en till fyra gånger per år (Lindfors m.fl., 2014). Enligt 
kostnadsuppskattningar som nämns av Lindfors m.fl. (2014) bedöms en filterkassett kosta 
3000 kr och ett byte cirka 2000 kr. Kostnad för projektering, installation och underhåll 
tillkommer.     

5.3 Makadammagasin 

Makadammagasin är ett exempel på ett underjordiskt magasin där både fördröjning och 
rening sker genom ett magasin uppbyggt av ett naturligt material i form av stenkross där 
fraktionerna kan variera mellan cirka 4 – 80 mm.  

Det rekommenderas att dagvattnet från den nya vägen fördröjs och renas i ett 
makadammagasin inom planområdet innan bortledning till det kommunala 
dagvattensystemet. Magasinsvolymen utgörs av porvolymen i makadamen. Stenkistor byggs 
upp av makadam av en grov och välsorterad fraktion under en permeabel yta som möjliggör 
att dagvattnet tillrinner makadammagasinet. Den permeabla ytan behöver dock underhållas 
för att dess infiltrationskapacitet ska upprätthållas.  
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Makadammagasin kan även förses med en dräneringsledning i botten av anläggningen samt 
möjlighet till ytlig bräddning till omgivande mark vid extrema regn. En exempelskiss för ett 
makadammagasin visas i Figur 5-3.  

  
Figur 5-3. Principskiss för ett makadammagasin. 

5.4 Extremregn 

Vid extremregn (t.ex. 30- och 100-årsregn) kommer föreslagna dagvattenlösningar att 
brädda och dagvattnet behöver sekundära avrinningsvägar. För att uppnå detta är det viktigt 
att arbeta aktivt med höjdsättningen av området så att inte dagvatten blir ståendes mot till 
exempel byggnader. För att förhindra ytavrinning från Kapellgatan vid extremregn bör 
kantstenen som avgränsar parkeringsplatsen mot gatan i dagsläget förhöjas, alternativt att 
man skapar en förhöjning i asfalten vid entrén till infartsvägen. Området precis vid 
garagerampen riskerar att bli ett instängt område där ytavrinning från bland annat Domaren 
14 samlas med risk för att ytavrinningen når garageplanet. Därför bör garagerampens asfalt 
höjas upp med till exempel ett fartgupp för att förhindra att ytavrinning kan nå 
garageplanet. För att inte orsaka en försämring av dagvattensituationen på Domaren 14 vid 
extremregn bör det finnas en väg för vattnet att passera mellan skärmtaket, garagerampen 
och innergården och slutligen nå lastytan, se Figur 5-1. Om detta inte tillåts riskerar vattnet 
att bli stående på Domaren 14 och på ytan precis framför garagerampen. I de fall 
makadammagasinen blir överbelastat måste dagvattnet tillåtas passera samma väg mellan 
skärmtaket, garagerampen och innergården. Vid extremregn leds alltså det dagvatten som 
dagvattennätet inte klarar av att hantera mot lastytan. Detta leder inte till en försämring 
jämfört med dagsläget.  
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Sammanfattning 
Structor Akustik har av Nordisk Kombination Arkitekter AB genom  fått i 
uppdrag att utreda ljudnivåer orsakade av vägtrafik vid ett nytt flerbostadshus som planeras på 
fastigheten Domaren 15 i centrala Vaxholm. I dagsläget finns en befintlig parkering på platsen. En 
stor bullerkälla i området är väg 274, men även mindre vägar ger bidrag till ljudnivån. Totalt 
planeras elva lägenheter i det nya flerbostadshuset. Utredningen utgör underlag till detaljplan. 
 
Den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas uppgå till som högst 53 dBA vid fasad. Därmed uppfylls 
riktvärdet vid bostadsfasad, utan särskilda bullerskyddsåtgärder. 
 
Den gemensamma uteplatsen som planeras på bakgården uppfyller riktvärdena för uteplats. 
 
Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

410



 

L:\2020\2020-086 ER Domaren 15 Vaxholm, trafikbullerutrednin, Nordisk Kombination Arkitekter AB\Rapporter mm\2020-086 r01 rev01 Domaren 15 Vaxholm, 

trafikbullerutredning.docx 

 

 Domaren 15 Vaxholm, trafikbullerutredning 
 Rapport nummer 2020-086 r01 rev01 
 2020-09-14, s 4 (10) 

Innehåll 
1 Bakgrund ................................................................................................................................... 5 
2 Bedömningsgrunder ................................................................................................................ 8 

2.1 Nationella riktvärden för trafikbuller vid bostäder ............................................................... 8 
3 Underlag .................................................................................................................................... 8 
4 Beräkningsförutsättningar ...................................................................................................... 9 

4.1 Beräkningsmodell för trafikbuller ........................................................................................ 9 
4.2 Terrängmodellen ................................................................................................................ 9 
4.3 Befintliga bullerskyddsskärmar .......................................................................................... 9 

5 Trafikuppgifter .......................................................................................................................... 9 
6 Resultat och åtgärdsförslag .................................................................................................... 9 

6.1 Ljudnivå vid bostadsfasad ................................................................................................ 10 
6.2 Ljudnivå vid uteplats ......................................................................................................... 10 
6.3 Ljudnivå inomhus ............................................................................................................. 10 

 
BILAGOR 
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1 Bakgrund 
Structor Akustik har av Nordisk Kombination Arkitekter AB genom fått i 
uppdrag att utreda ljudnivåer orsakade av vägtrafik vid ett nytt flerbostadshus som planeras på 
fastigheten Domaren 15 i centrala Vaxholm. I dagsläget finns en befintlig parkering på platsen. En 
stor bullerkälla i området är väg 274, men även mindre vägar ger bidrag till ljudnivån. Totalt 
planeras elva lägenheter i det nya flerbostadshuset, där varje lägenhet har minst en enskild balkong. 
En gemensam uteplats planeras även på bakgården. Utredningen utgör underlag till detaljplan. 
 
Planområdets geografiska läge visas i Figur 1 och situationsplanen i Figur 2.  
 

 
Figur 1. Planområdets geografiska läge är markerat med en röd ring. Minkarta.lantmateriet.se. 

 
Figur 2. Situationsplan för det nya flerbostadshuset som planeras på fastigheten Domaren 15. En gemensam 

uteplats planeras på bakgården. 

 
 

N 

Gemensam uteplats 
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Planlösningar visas i Figur 3 - Figur 6 och fasader i Figur 7. 
 

 
Figur 3. Bottenvåning, där en lägenhet planeras (till vänster i bild). 

 

 
Figur 4. Första våningen (1 trappa), med 4 lägenheter. 

 

 
Figur 5. Andra våningen (2 trappor), med 4 lägenheter. 

Kapellgatan  
N 

Kapellgatan   
N 

Kapellgatan  
N 
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Figur 6. Vindsplan, med 2 lägenheter. 

 

 
Figur 7. Fasader. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N 

Vy från söder                                                                Vy från väster   

Vy från norr                                                                  Vy från öster   
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2 Bedömningsgrunder 
2.1 Nationella riktvärden för trafikbuller vid bostäder 
Regeringen har angett riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader i förordningen om 
trafikbuller1. De gäller för planärenden som påbörjats fr.o.m. den 2 januari 2015 och ligger till 
grund för bedömningen i denna utredning. 

Tabell 1. Riktvärden för buller från spårtrafik och vägar vid nybyggnation av bostäder 

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA frifält) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Utomhus (frifältsvärde)   

 vid fasad 60/ 65 a) - 

 på uteplats 50 70 b) 
a) För bostad om högst 35 m2 gäller det högre värdet 
b) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ timme kl. 06:00-22:00 

Om ljudnivån vid fasad överskrider tabellens värden bör minst hälften av bostadsrummen ha 
tillgång till en sida där dygnsekvivalent ljudnivå är högst 55 dBA och maximal högst 70 dBA 
kl. 22:00-06:00. Med bostadsrum avses rum för daglig samvaro och rum för sömn, ej kök. 

Inomhus i bostäder gäller Boverkets Byggregler (BBR). 

Tabell 2. Högsta tillåtna trafikbullernivå inomhus i bostäder enligt BBR.  

Utrymme Högsta trafikbullernivå (dBA) 

Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

I utrymme för sömn, vila eller 
daglig samvaro 

30 45 a) 

I utrymme för matlagning eller 
personlig hygien 

35 -  

a) Bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem ggr/ natt kl. 22:00-06:00 

3 Underlag 
Följande underlag har använts vid beräkningarna: 

- Digital grundkarta över aktuellt område erhållen från Metria, 2020-08-24. 
- Situationsplan, planlösningar, fasader och sektioner erhållna från Fanny Vallo, Nordisk 

Kombination Arkitekter AB, 2020-08-24. 
- Vägtrafikuppgifter för väg 274 hämtades från Trafikverkets hemsida, 2020-08-21. 

Vägtrafikuppgifter för kommunala vägar erhölls av Adam Hjort, Vaxholms stad,  
2020-08-24, 2020-08-27 och 2020-09-01. 

- Omgivande bebyggelse har getts schablonhöjder efter besiktning via Google Maps och 
Eniro.se. 
 

 
1 Svensk författningssamling SFS 2015:216, Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och SFS 2017:359, 

Förordning om ändring i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
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4 Beräkningsförutsättningar 
Bullret har beräknats utifrån en digital terrängmodell med programmet SoundPLAN version 8.1. 
Beräkningarna har utförts med 3 reflexer.  

4.1 Beräkningsmodell för trafikbuller 
Beräkningar för trafikbuller har utförts i enlighet med den nordiska beräkningsmodellen för 
vägtrafik (NV 4653). Modellen tar hänsyn till terräng, byggnader, marktyp och trafikflöden. Den 
förutsätter också väderförhållanden som motsvarar svag medvind i alla riktningar. 

4.2 Terrängmodellen 
Terrängmodellen har skapats utifrån höjdinformation från Metria. Vägbanor, parkeringar, och 
vattenytor har antagits vara akustiskt hårda. Marken har i övrigt generellt antagits vara akustiskt 
mjuk. 

4.3 Befintliga bullerskyddsskärmar 
Översiktlig genomgång av området har genomförts via kartfunktion på internet. Inga befintliga 
bullerskyddsskärmar har kunnat identifieras. 

5 Trafikuppgifter 
Vägtrafikuppgifter för väg 274 är hämtade från Trafikverket och är uppräknade till år 2040 enligt 
deras EVA-modell. Vägtrafikuppgifter för kommunala vägar har erhållits från Vaxholms stad. En 
uppräkningstakt på 1,2% per år har använts. 
 
Tabell 3. Använda vägtrafikuppgifter.  

Vägnamn/sträcka  
Hastighet 

[km/h]  

Väguppgifter 

mätningsår / prognosår 

År 
ÅDT 

[fordon/dygn] 

Tung 

trafik [%] 

Väg 274 50 2018 / 2040  8 000 / 10 900  8 / 8 

Kungsgatan 30 2017 / 2040  1 100 / 1 400  5 / 5 

Hamngatan 30a) 2017 / 2040  1 100 / 1 400  5 / 5 

Rådhusgatan 30 2017 / 2040  900 / 1 200  2 / 2 

Kapellgatan 30 2017 / 2040  500 / 700  0 / 0b) 
a) Delvis gångfart på denna gata med medelhastighet 10 km/h. 
b) Endast enstaka tunga fordon till och från Coops lastintag kan förekomma dag- och kvällstid. Det 

finns därmed ingen risk för överskridande enligt förklaring b) i Tabell 1 (för tunga fordon). 

6 Resultat och åtgärdsförslag 
Resultaten framgår av de bifogade ritningarna där bullerspridningen redovisas med färgade fält. 
Färgskalan är relaterad till riktvärdena så att gränsen mellan grönt och gult motsvarar riktvärdena 
om högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad på ljuddämpad 
sida. Beräknade ljudnivåer vid fasad avser frifältsvärden (nivåer utan inverkan av reflex i egen 
fasad). Resultaten sammanfattas och kommenteras nedan. 
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6.1 Ljudnivå vid bostadsfasad 
Den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas uppgå till som högst 53 dBA vid fasad, se Bilaga 1. 
Därmed uppfylls riktvärdet vid bostadsfasad. 

6.2 Ljudnivå vid uteplats 
Om uteplats anordnas i anslutning till bostaden skall tillgång finnas till en uteplats (enskild eller 
gemensam) där riktvärdena för dygnsekvivalent och maximal ljudnivå dag/kväll uppfylls. 
Uteplatser planeras i form av en gemensam uteplats på bakgården samt enskilda balkonger. 
 
Bedömningen av ljudnivå vid uteplats utgår från de beräknade ljudnivåerna vid fasad för 
dygnsekvivalent ljudnivå (Bilaga 1) och maximal ljudnivå dag/kväll (Bilaga 2). 
 
Den gemensamma uteplatsen på bakgården uppfyller riktvärdena för uteplats. 
 
Balkonger som vetter mot bakgården uppfyller riktvärdena för uteplats. För balkonger som vetter 
mot Kapellgatan överskrids den dygnsekvivalenta ljudnivån med 1 – 2 dBA. För att förbättra 
ljudmiljön på dessa balkonger kan de förses med täta balkongräcken med en höjd på minst 1 m, se 
Bilaga 4. Räckena behöver i sådana fall sträcka sig runt hela balkongerna och vara helt täta (själva 
elementen samt anslutningar mot fasad och golv). Eftersom de boende har tillgång till en 
gemensam uteplats som uppfyller riktvärdena är täta balkongräcken dock inget krav, endast en 
rekommendation (fyra av lägenheterna har även tillgång till ytterligare en enskild balkong som 
vetter mot bakgården, där riktvärdena uppfylls). I Figur 8 nedan visas vilka balkonger som 
rekommenderas att förses med täta balkongräcken för att erhålla en god ljudmiljö vid samtliga 
uteplatser som planeras. 
 

 
Figur 8. Balkonger markerade i gult rekommenderas att förses med täta balkongräcken (vy från söder, balkonger 

som vetter mot Kapellgatan). 

6.3 Ljudnivå inomhus 
Målet för trafikbuller inomhus kan klaras med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen. Maximal ljudnivå nattetid visas i 
bilaga 3 (ska användas vid projekteringen för ljudnivå inomhus). 
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Domaren 15 Vaxholm, trafikbuller

Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
12020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Dygnsekvivalent ljudnivå i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Vy från sydost

Vy från nordväst
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Domaren 15 Vaxholm, trafikbuller

Maximal ljudnivå vid fasad
under dag/kväll (medeltimme,
kl. 06-22)

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
22020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Maximal ljudnivå i dBA

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Vy från sydost

Vy från nordväst
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Domaren 15 Vaxholm, trafikbuller

Maximal ljudnivå vid fasad
under natt (kl. 22-06)

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
32020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Maximal ljudnivå i dBA

 > 85
 80 - 85
 75 - 80
 70 - 75
 65 - 70
 <= 65

Vy från sydost

Vy från nordväst
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Domaren 15 Vaxholm, trafikbuller

Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad
med balkongskärmar (1 m höga),
för balkonger mot Kapellgatan

Vägtrafik år 2040

Rapportnummer Bilaga
42020-086 r01

Beställare
Nordisk Kombination Arkitekter AB

Datum
2020-09-07

Handläggare Granskare
LEERH

Structor Akustik AB
Solnavägen 4,113 64 Stockholm

Tfn 08-545 55 630

Dygnsekvivalent ljudnivå i dBA

 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Riktvärde

Trafik - Bostäder:
För lägenheter över 35 kvm:
Antingen högst 60 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

För lägenheter upp till och med 35 kvm:
Antingen högst 65 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå vid samtliga fasader
eller högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå (natt) vid
minst hälften av bostadsrummen.

Om bostad har tillgång till uteplats ska minst
en uteplats vara tillgänglig som uppfyller
riktvärden om 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå
och 70 dBA maximal ljudnivå under dag och
kväll (06-22).

Kapellgatan

Vy från sydost
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Domaren 15 och 18 i Vaxholm

Kulturmiljögruppen

Konsekvensbedömning avseende kulturmiljö

DATUM
Reviderad 2020-09-14

UPPDRAGSNUMMER
10290980

FÖRFATTARE
 bebyggelseantikvarie,  

certifierad sakkunnig KUL nivå K
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UPPDRAGSNAMN
Antikvariskt utlåtande kv Domaren Vaxholm

UPPDRAGSNUMMER
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KONSULT
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121 88 Stockholm-Globen 
Arenavägen 7
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Sammantagen bedömning

• Detaljplanen medför ny byggrätt på Kapellgatan i centrala Vaxholm. Stadsrummet ingår i riksin-
tresset Vaxholm. I anslutning till den aktuella tomten finns ett flertal värdefulla bebyggelsemiljö-
er som bedöms utgöra fysiska uttryck för riksintresset. 

• Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a. 
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det  
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var samman-
kopplad med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in 
på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre 
planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark. 

• De direkta effekterna är att en f.d. parkering tas bort och bebyggs med en 2,5 våningar hög 
bostadsbyggnad. Inga träd, naturmark eller vegetation tas i anspråk. De direkta effekterna blir 
att en parkering anlagd på 1960-talet rivs. Förlusten av parkeringen bedöms medföra små nega-
tiva konsekvenser. Effekterna är främst kopplade till den visuella påverkan av stadsrummet vid 
Kapellgatan. Byggnadens takfot är trots sänkning högre än intilliggande byggnaders på Kapellga-
tans östra sida men korrelerar med fastigheten mittemot som är byggd på 1950-talet. 

• Längs Kapellgatan varierar bebyggelsens ålder, skala och karaktär kraftigt och det kulturhistoris-
ka innehållet berättar om flera epoker i Vaxholms bebyggelseutveckling. Den äldre intilliggande 
småskaliga träbebyggelsen invid Kapellgatan/Rådhusgatan bedöms utgöra värdebärande fysiska 
uttryck för riksintresset. Den mindre träbyggnaden på fastigheten Domaren 18 är belägen mitte-
mot nuvarande vårdcentral. Intill denna småskaliga äldre träbebyggelse står ett relativt storska-
ligt bostadshus från 1950-talet. Då bebyggelsemiljön längs Kapellgatan är varierad i ålder, skala, 
rumslighet och  karaktär bedöms den aktuella tomten vara relativt tålig för varsamma tillägg. 

• Den visuella påverkan på den äldre träbebyggelsens skala och rumslighet bedöms bli liten-mått-
lig. 

• Detaljplanen bedöms sammantaget innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden 
kopplade till riksintresset Vaxholm. 

      
      

      
      

Förändring

Områdets värden 
kommer att: Förädlas Förökas Förstärkas Förbli 

oförändrade
Försvagas Förvanskas försvinna

Innebörd Förbättring Ingen påverkan Skada Risk för påtaglig skada

Förhållningssätt
Inspirera

Berika

Hänsyn

Bruka varsamt

Hindra – Lindra

Minimera 
skadan

Ej tillåtet

Undvika skadan

Bedömning enligt Riksantikvarieämbetets handbok avseende förändringens påverkan på riksintresse för 
kulturmiljövården. 

      
      Måttligt negativa

konsekvenser
Positiva konsekvenser       

      
Stora negativa 
konsekvenser

Små negativa 
konsekvenser
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WSPs kulturmiljögrupp har fått i uppdrag att göra en 
konsekvensbeskrivning av detaljplanen Domaren 15 
och 18 i centrala Vaxholm. Utredningens syfte är bl.a. 
att beskriva möjliga konsekvenser avseende påverkan 
på riksintresset Vaxholm. Konsekvensbedömningen har 
utförts av antikvarie Cecilia Lindqvist. 

Underlagsmaterial och metodik
Utgångspunkten för utredningen utgörs av 
riksintressets motiv- och uttrycksbeskrivningar som 
finns tillgängliga på Riksantikvarieämbetets hemsida. 
Stöd för bedömningar gällande riksintresset har utgjorts 
av RAÄs handbok för kulturmiljövårdens riksintressen 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken samt relevanta lagrum.

Underlagsmaterial har främst bestått av de skisser och 
fotomontage som redovisas i denna rapport.

Osäkerheter 
Konsekvensbedömningen är preliminär då den slutliga 
detaljplanen till granskningsskedet med plankarta och 
planbeskrivning inte funnits tillgängliga. 

WSPs kulturmiljögrupp har inte haft möjlighet att stu-
dera kumulativa effekter fullt ut. Exempelvis ingår inte 
analys av andra detaljplaner som antagits nyligen eller 
om/nybyggnader inom riksintresset.

Uppdrag, bakgrund och syfte

Röd cirkel markerar det aktuella utredningsområdet.
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Metodik
- Bedöma påverkan, effekt och konsekvens i ett riksintresse

Riksintressen för kulturmiljövården är 
sammanhängande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett 
nationellt perspektiv. Det är områden som pekats ut av 
Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet gemensamt. 
För riksintresseområden för kulturmiljövården gäller att 
de ska skyddas mot åtgärder som kan innebära påtaglig 
skada på kulturmiljön. Till varje område (anspråk) 
som pekats ut som riksintresse för kulturmiljövård 
finns en riksintressebeskrivning, som redogör för 
anspråket. Det är den delen av anspråken som regleras 
enligt lag (Miljöbalken 3 kap 6 §). Ett riksintresse kan 
bara vägas mot andra riksintressen, inte mot intressen 
som kommunen bedömer som viktiga i allmänhet. 
Förbudet mot att vidta åtgärder som kan påtagligt skada 
riksintresset gäller oberoende av om den planerade 
åtgärden vidtas inom eller utanför det utpekade 
riksintresseområdet. Det är åtgärdens påverkan på 
områdets riksintressanta värden som ska bedömas och 
som avgör åtgärdens tillåtlighet.
Länsstyrelsen kan upphäva en detaljplan som innebär 
påtaglig skada och ska senast vid granskningen 
lämna besked om invändningar som kan leda till ett 
ingripande. 

Om länsstyrelsen bedömer att en åtgärd kan medföra 
påtaglig skada bör länsstyrelsen så tidigt som möjligt 

ange hur åtgärden riskerar att inte tillgodose riksintres-
set. Därigenom skapas förutsättningar för att åtgärden 
ska kunna justeras under planeringsprocessen och att 
påtaglig skada undvikas.
Vid bedömningar av förändringar i riksintresse 
för kulturmiljövården är det möjligheten att förstå 
och uppleva det riksintressanta kulturhistoriska 
sammanhang som ligger till grund för utpekandet 
centralt. Detta handlar om möjligheten att läsa och 
uppleva miljön.

Riksintressen består av objekt, karaktärsdrag, 
strukturer, funktioner och samband som gör berättelsen 
läsbar. Påverkas dessa påverkas möjligheten till 
läsbarhet och därigenom riksintresset. Vid bedömningar 
av konsekvenser är det beskrivningar hur dessa olika 
uttryck påverkas och förändras som är centralt.

Förändring

Områdets värden 
kommer att: Förädlas Förökas Förstärkas Förbli 

oförändrade
Försvagas Förvanskas försvinna

Innebörd Förbättring Ingen påverkan Skada Risk för påtaglig skada

Förhållningssätt
Inspirera

Berika

Hänsyn

Bruka varsamt

Hindra – Lindra

Minimera 
skadan

Ej tillåtet

Undvika skadan

Bedömning  enligt Riksantikvarieämbetets handbok avseende förändringens påverkan på riksintresse för 
kulturmiljövården. 
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Riksantikvarieämbetets handbok
I bedömningen utgår WSP från Riksantikvarieämbetets 
handbok för riksintressen som utkom år 2014.
 
En av handbokens centrala aspekter belyser kul-
turmiljöns läsbarhet. Det vill säga hur väl miljön 
fortsättningsvis kommer att karaktäriseras av eller 
återspegla det riksintressanta sammanhang som ligger 
till grund för utpekandet. I denna bedömning utgås 
från påverkan på miljön som helhet samt påverkan 
på enskilda objekt som har betydelse för den riksin-
tressanta kulturmiljöns  läsbarhet. Relevanta frågor för 
bedömningen har varit:

1. Vad försvinner och vad tillkommer?
2. Är påverkan visuell eller funktionell?
3. Är påverkan direkt eller indirekt?
4. Är påverkan tillfällig eller bestående?

Bedömningen vilar även på en översiktlig känslighets- 
och tålighetsanalys i vilken WSP utgått från risken att 
de kulturhistoriska värdena förstörs eller minskar vid 
föreslagna förändringar eller tillägg.  kulturmiljöns 
möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess kulturhis-
toriska karaktär eller värde påtaglig förändras. Grund-
en i analysen är de värdebärande uttrycken, strukturer 
och samband som är särskilt nödvändiga för företeels-
ens helhet och relevans. Utan dessa riskerar miljöns 
möjlighet till kunskapsförmedling förloras. 

1. Är värdena tillkomna under en längre historisk  
period?
2. Är värdena knutna till uttryck för en avgränsad his-
torisk period?
3. Återspeglar uttrycken olika tiders kontinuerliga 
nyttjande av en viss plats?

Ett riksintresse där landskapet är präglat av och värde-
na knutna till utvecklingen av en viss verksamhet eller 
aktivitet över tid , kan vara känsliga för tillägg som 
saknar samband med med verksamheten eller aktivi-
teten.
Ett riksintresse där uttrycken återspeglar olika tiders 
kontinuerliga nyttjande av en viss plats kan vara känsli-
ga för tillägg som förändrar eller bryter mot platsens 
specifika förutsättningar och egenskaper.  

Påtaglig skada?
Riksintressena syftar till att värna vissa värden eller 
egenskaper hos ett mark- eller vattenområde. Områden 
av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada intressena. De värden som varit grund för 
utpekandet är utgångspunkten vid bedömningen av om 
en åtgärd kan anses medföra en påtaglig skada.

Bestämmelserna om riksintressen och påtaglig skada 
ska tillämpas vid prövningar enligt ett antal olika lagar, 
normalt i ärenden som handlar om ny eller ändrad 
markanvändning. Bestämmelserna om riksintressen 
kan aktualiseras vid all planläggning enligt plan- och 
bygglagen (PBL) framför allt vid översiktsplanering 
och detaljplanering, men också vid bygglovgivning och 
förhandsbesked i områden utanför detaljplan.

Medför en åtgärd att ett av de värden eller egenskaper 
som legat till grund för utpekandet helt eller delvis går 
förlorat så kan det vara tillräckligt för att riksintresset 
ska anses vara påtagligt skadat. Det krävs alltså inte 
att ett områdes samlade värden skadas för att påtaglig 
skada ska inträffa.

För att åtgärden ska vara otillåten så måste skadan vara 
påtaglig, det vill säga skadan måste vara av en viss dig-
nitet. Däremot behöver det inte vara säkert att skadan 
verkligen inträffar, det räcker med att åtgärden "kan" 
medföra en påtaglig skada för att den ska vara otillåten.

För att en åtgärd ska anses medföra en påtaglig skada så 
ska den antingen ha bestående negativ inverkan på det 
aktuella intresset eller tillfälligt ha mycket stor negativ 
påverkan på detta. "Bestående negativ påverkan" kan 
förstås som att åtgärderna antingen ska vara irrepara-
bla eller irreversibla. Med irreparabel menas att skadan 
inte kan läkas eller ersättas i efterhand. En irreversibel 
förändring är en sådan som inte kan vändas eller hin-
dras när den har startat.

En åtgärd kan innebära påtaglig skada på ett riksintresse 
och därför vara otillåten även om åtgärden vidtas utan-
för riksintresseområdet. Det spelar alltså ingen roll om  
åtgärden är lokaliserad inom eller utanför det utpekade 
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Förutsättningar 
- Riksintresset Vaxholm 

Stadskärnan i Vaxholms stad ligger inom riksintres-
se för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § Miljöbalken.

Riksintresse för kulturmiljövård

Nedanstående är utdrag ur riksintressebeskrivningen (RAÄ, rev 2014-04-04)

Motivering: 
B. Militär miljö och småstadsmiljö, med försvarsanläggningar utmed farleden in mot Stock-
holm och staden Vaxholm, som visar Stockholms sjöförsvar alltsedan 1500-talet, befästning-
skonstens utveckling sedan början av 1700-talet, samt hur servicesamhället och sedermera 
staden Vaxholm växte upp som en följd av Vaxholms kastell. (Fästningsmiljö).

Uttryck för riksintresset: 
Vaxholms stad som uppstod som ett servicesamhälle till fästningen och centrum för han-
deln i skärgården, avsöndrades som egen församling omkring 1630 och fick stadsprivilegier 
som brukar dateras till 1652. Planmönstret med rätvinkligt rutnät och tät stadsbebyggelse 
i de centrala delarna närmast hamnen samt oregelbundet gatunät med friliggande, mer 
småskalig träbebyggelse för en fiskarbefolkning norr därom och villaområden i väster. Tull-
huset från 1776. Bebyggelse som hör samman med rekreationslivets uppblomstring från och 
med 1800-talets senare del. (Miljön berör även Lidingö, Nacka och Värmdö kommuner.)
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Det skrafferade området visar riksintressets utbredning. Vit cirkel markerar den aktuella fastigheten
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Bevarandeplan 1979
Text hämtad från Antikvarisk förstudie 2018-10-22
I bevarandeplanen från 1979 karaktäriseras områden samt 
redovisar och klassar byggnader i Vaxholms stadskärna. För 
kvarteret Rådhuset längs Kapellgatan beskrivs att kvarteret 
har behållit sin blandade sekelskifteskaraktär. Kvarteret 
Domaren har sedan mitten av 1700-talet varit bebyggd med 
hus i gatulinje mot Hamngatan. 1967 revs det sista spåret 
av den äldre bebyggelsen. Bevarandeplanen anger att 
Rådhusgatan, från den södra sidan av Hamngatan är den 
äldsta bevarade samlade gatubebyggelsen. Medan den norra 
sidan är ett resultat av 1880-års reglering. 1967 rivs stor del 
av bebyggelsen på södra sidan av Hamngatan (kvarteren 
Domaren och Repslagaren). Nya 3-våningshus med lokaler och 
bostäder uppföres. Denna förändring samt nybyggnaden av 
Domusbutiken 1963 sker under en period av aktiv kommunal 
markpolitik då man kan ana en stark vilja till förändring av 
stadskärnan.”

Översiktsplan
Översiktsplanen beskriver (sid 65) uttrycket för 
riksintresset för kulturmiljövården ”stadskärnan i
Vaxholm har stora kulturhistoria värden och omfattas 
av riksintresse för kulturmiljön. Skalan och karaktären i 
stadsmiljön med bebyggelse och gatustruktur är värdefull och 
bör beaktas inför kommande bebyggelseutveckling”.
För utveckling av stadskärnan beskrivs (sid 90) att ”skalan i 
stadsmiljön är väsentlig och varje tillägg ska noga värderas 
i förhållande till helheten. För helhetsintrycket är hela 
Vaxön av intresse. Även parkmark och orörd terräng har 
betydelse för helheten. Viss kompletterande bebyggelse 
och ersättningsbebyggelse, park/torg i enstaka kvarter i 
stadskärnan kan bidra till att stärka stadsmiljön och
gaturummets karaktär”.

Antikvarisk förstudie 
(Vaxholms kommun 2018-10-22)
Kvarteret Domaren ligger på Vaxön i Vaxholms stad och har 
under de senaste två hundra åren örändrats. Från att ha varit 
bebyggt under 1800-alet med enklare stugor till flerfamiljshus 
under 1950–60 talet. Flerfamiljshusen i kvarteret har kvar sin 
huvudsakliga karaktär. 

Kvarteret är öppet med möjlighet till parkering och att 
promenera mellan husen. Byggnaden på fastigheten Domaren 
18 uppfördes under början av 1960-talet för ett Coop varuhus 
med funktionalistisk arkitektur. När huset under 1980-talet 
byggdes om planlade man fastigheten samtidigt, och fick 
skyddsbestämmelsen q. Efter ombyggnationen fick den 
en tidstypisk, postmodernistisk karaktär, med inglasade 
entrépartier, färgglada betongelement, listverk, pilastrar och 
färgade geometriska ytor. De stora plåtade takdelarna är lika 
viktiga för karaktären som övriga ytor. Kvarteret Domaren har 
höjdskillnader där trappor och murar avgränsar utrymmena. 
Den öppna ytan används för parkering och har mindre 
gräsmatteytor, gångar och planteringar. Närliggande kvarter 
är öppna med låga volymer och grönstruktur exempelvis 
Rådhuset och Repslagaren.
Det är små villor i två våningar med trädgårdar. Hamngatan 
har blivit mer sammansatt under de senaste 50 åren. 
Gaturummet är slutet med sammanbyggda hus. Rådhusgatan 
har också sammanbyggda hus men volymen är lägre. Sikten 
mot kyrkan och dess gröna miljö är värdefull. Kvarteret 
Rådhuset har en variation med olika byggnadstyper. 
Fastigheten Rådhuset 4 är ett flerfamiljsbostadshus med 
tre våningar. Fastigheten bredvid, Rådhuset 5, beskrivs i 
bevarandeplanen som ”liten rödfärgad stuga med vindsrum på 
stenkällare, gavelveranda, uppförd före 1880. Stenmur och
häck mot Rådhusgatan betydelsefulla för gaturummet”.
Kvarteret har sedan mitten av 1700-talet varit bebyggt med 
hus i gatulinjen mot Hamngatan. 1967 revs det sista spåret 
av den äldre bebyggelsen, en med mycket rik snickarglädje 
och glasverandor  försedd byggnad ’’gamla apoteket’’.  
Byggnadsbeståndet i kvarteret består numera av typiska 
flerfamiljshus från mitten av 1900-talet. Byggnaderna 
används idag som affär, vårdcentral, kontorslokaler, bibliotek 
och bostäder. Planområdets angränsande bebyggelse är 
mycket varierad beträffande byggnadstyper, våningsantal, 
byggnadshöjder och byggnadsareor. Våningsantalet är 
dock övervägande 2 till 3 våningar med inredd vind. Många 
byggnader har dessutom kommersiell verksamhet i gatuplanet. 
Fasader utgörs av trä eller puts. 

Kommunala planeringsunderlag
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Analys
- Bedömning av miljöns värden och känslighet

Vilka värden finns? Hur känslig är miljön?
Kulturmiljön invid Kapellgatan består av en varierad 
bebyggelse från skilda tider och med olika volymverkan 
och flera goda exempel på byggnader med tidstypisk 
arkitektur. 
Gatusträckningen och planmönstret invid Kapellgatan  
har ett långt tidsdjup planlades under 1920-talet med 
planerad centrumbebyggelse längs Hamngatan och  
med kvartersmark med öppet byggnadssätt och en 
smalare förgårdsmark längs Kapellgatan.

Mittemot den nuvarande vårdcentralen finns en liten 
träbyggnad som ansluter till en modernare bebyggelse 
från 1950-talet.  Träbyggnaden med trädgård kan läsas 
samman med bebyggelsen längs Rådhusgatan där 
ett flertal äldre trähus finns bevarade som enhetligt 
berättar om 1800-talets stadsutveckling som utgör en 
värdekärna i riksintresset. Längsmed Kapellgatan finns 
en äldre villa från 1800-talet som dock blivit kraftigt 
ändrad/renoverad under 1900-talet.

Längre väster ut längs Kapellgatan finns bebyggelse 
i två-3 våningar som återspeglar 1950/60-talets 
samhällsutveckling med större sammanhållen 
bebyggelse med bostadshus samt f.d. affärsbyggnad 
(sedermera ombyggd till vårdcentral). 
I Kapellgatans nordvästra hörn närmast kyrkan finns 
äldre träbebyggelse från förra sekelskiftet.

• Eftersom miljön speglar skilda berättelser och 
epoker bedöms miljön vara relativt tålig för 
varsamt infogade tillägg i form av bostadshus 
som förhåller sig till stadsplanen från 1920-talets 
planmönster. 

• Känsliga karaktärsdrag är bebyggelse längs 
Kapellgatan  med ställda som fristående volymer 
och inte slutna kvarter i gatuliv. 

• Den f.d. gränden/gatan väster om vårdcentralen är 
känslig för exploatering.

• Vidare är förgårdsmarken känslig för exploatering.
• Bebyggelsemiljöerna längs Kapellgatan är känslig 

för skalförskjutningar.
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Kort historisk överblick i kartor

Ortofoto 2018. 

Flygfoto 1950-tal. Äldre villa bebyggelse ses på båda sidor av Kapellgatan. Den slutna kvartersbebyggelsen 
mot Hamngatan är annu inte uppförd. 
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Stadsplanen från 1920-talet. 

Sluten kvartersbebyggse mot Hamngatan. Kvartersmark med öppet byggnadssätt mot Kapellgatan.
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Bebyggelsen på Kapellgatans östra sida

1. F.d. affärshus, nu vårdcentral

2. Den del av parkeringen som bebyggs

4. Bostadshus från 1950-talet 

1.

3.
2..

4.

3.  Byggnad från 1950/60-talet

Värdefull bebyggelsemiljö med 
miljöskapande värde

Värdefull bebyggelsemiljö med 
miljöskapande värde

Värdefull bebyggelsemiljö med 
miljöskapande värde

Tomtmark med måttlig/låg känslighet 
för exploatering

Översiktlig analys av bebyggelsens värden
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1.

3.

2..

4.

Kapellgatans västra sida

5.

1. Ålderdomlig träbebyggelse

2. Bostadsbebyggelse från 1950/60-talet

3. Om/tillbyggd bostadsbebyggelse från sekelskiftet

 4. Postmodern bostadsbebyggelse 

 5. Bostadsbebyggelse från sekelskiftet 18/1900.

Mycket värdefull bebyggelsemiljö med 
bäring på riksintresset för kulturmiljövård 

Värdefull bebyggelsemiljö med 
miljöskapande värde

Värdefull bebyggelsemiljö med 
kulturhistoriskt värde

Mycket värdefull bebyggelsemiljö med 
bäring på riksintresset för kulturmiljövård 

Bebyggelsemiljö med lågt 
kulturhistoriskt värde
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Tomtmark med mycket hög känslighet 
för exploatering

Tomtmark med hög känslighet 
för exploatering

Tomtmark med måttlig/låg känslighet 
för exploatering

Mycket känslig planstruktur: förgårdsmark och 
f.d. gränd som är mycket känslig för 
exploatering

Mycket känslig vy

Mycket värdefull bebyggelsemiljö med 
bäring på riksintresset för kutlurmiljövård 

Värdefull bebyggelsemiljö med 
kulturhistoriskt värde

Värdefull bebyggelsemiljö med 
miljöskapande värde

Bebyggelsemiljö med lågt 
kulturhistoriskt värde

Gränd/gata enligt stadsplan från 1920-talet
Förgårdsmark

Öppet byggnadsätt

Karta- Kulturmiljöns känslighet

Övergripande känslighetsanalys av gaturummet

Kyrkomiljö

Rådhusgatan

Kapellgatan
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Byggnadernas takfötter 
har olika höjd men korrel-
erar på vardera sida gatan

Byggnadernas takfötter har olika höjd men korrelerar i gaturummet på byggnder belägna på vardera sida gatan

Analys av skalor och bebyggelsens höjder och takfötter

Ortofoto 2018. 
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Analys
- Vad tillkommer?

Analyserat förslag. Nordisk kombination arkitekter 2020-09-11.
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Byggnadens fasad i linje 
med Domaren 16 och 

äldre stadsplan

Öppet byggnadssätt

Taknock och byggnadens takfot korrelerar med byggnaden mittemot på Kapellgatan. På grund av högre topografiskt läge ligger 
den aktuella byggnadens taknock högre än fastigheten på Hamngatan.

Byggnadens gårdsfasad i 
linje med Domaren 16

Förslag situtaionsplan. Nordisk kombination arkitekter 2020-09-11.
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Dagen vy längs Kapellgatan mot kyrkan.

Fotomontage, föreslagen byggnad, vy längs Kapellgatan mot kyrkan i väster.
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Fotomontage, föreslagen byggnad, vy 
längs Kapellgatan mot Rådhusgatan.

Dagen vy längs Kapellgatan mot kyrkan.
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Exploateringsförslag BV. Nordisk kombination arkitekter 2020-09-11.
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Dagens vy från Hamngatan mot Domaren 15.

Fotomontage, förslag med vy från Hamngatan mot Domaren 15.
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Takfoten korrelerar
Volymverkan och 

arkitektur som inte 
dominerar

Öppet byggnadssätt Känslig låg träbebyg-
gelse bedöms inte 
påverkas negativt

Förgårdsmarken 
bevarad

Taknocken korrelerar

Fotomontage, förslag med vy från Kapellgatan mot Domaren 15.
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Ändringar sedan samrådet 2018
Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie 
sedan samrådet. Följande ändringar är gjorda;
1. Byggnaden har sänkts för att korrelera med byggna-

den på andra sidan Kapellgatan samt bättre anpas-
sas till det småskaliga gaturummet (se skisser på 
nästa sida). 

2. Den byggnadsdel som tidigare sammankopplats 
med nuvarande vårdcentral har strukits (se skisser 
nedan). 

3. Byggnadens fotavtryck har minskat, fasaden har 
förskjutits längre in på tomten för att anpassas till 
fasadlivet till grannfastigheten (se skisser nedan). 

4. Den öppna fasaden med garageplatser har tillslutits 
och byggnadens arkitektur har anpassats till den 
omgivande bebyggelsen (se skisser nedan). 

Plankartan från samrådet.

Förslag situtaionsplan i samrådsskedet.
Nordisk kombination arkitekter 2018-10-29.

Förslag situtaionsplan. Jämför med förslag i samrådsskedet i bilden 
nedan. Byggnadens fotavtryck har minskat, fasaden har förskjutits län-
gre in på tomten för att anpassas till fasadlivet till grannfastigheten.  
Nordisk kombination arkitekter 2020-09-11.

Byggnadens gårds-
fasad nu i linje med 

Domaren 16

Struken byggnadsdel 
mot vårdcentralen
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Förslag fasader. Nordisk kombination arkitekter 2020-09-11.
Den byggnadsdel som tidigare var sammankopplad med nuva-
rande vårdcentral har strukits. Den öppna fasaden med garage-
platser har tillslutits och byggnadens arkitektur har anpassats till 
den omgivande bebyggelsen.

Förslag fasader i samrådsskedet. Nordisk kombination arkitekter 2018-10-29.

Nockhöjden sänkt, se sträckad linje som 
markerar höjden i samrådsskedet. 
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Konsekvenser för kommunalt värdefull 
kulturmiljö
Planen medför ny byggrätt på f.d. parkering som till-
hört butiksbyggnad från 1963 som idag är ombyggd till 
vårdcentral. Bebyggelsen på Domaren 18 är tillkommen 
är delvis förvanskad i samband med en ombyggnad 1987 
men har med sitt postmodernistiska uttryck ett visst 
kulturhistoriskt värde. Kommunantikvarien har även 
föreslagit att byggnaden omfattas av varsamhetsbe-
stämmelser (k) i planen. 
De direkta effekterna är att  parkeringen tas bort och 
bebyggs med en 2,5 våningar hög bostadsbyggnad. Inga 
träd, naturmark eller vegetation tas i anspråk. Parke-
ringen som rivs bedöms ha lågt kulturhistoriskt värde. 

Av den äldre stadsplanen från 1920-talet är föreslagen 
byggnad belägen i linje med de planerade byggrätterna 
för bostadshus. Den föreslagna byggnaden har  i det 
justerade förslaget ett fasadliv som ligger i linje med 
det intilliggande bostadshuset som följer stadsplanen 
från 1920-talet. Den nya byggnadens volym korrelerar 
i nuvarande förslag med intilliggande fastighet från 
1950/60-talet. I det nuvarande förslaget finns en för-
gårdsmark framför byggnaden.
• Sammantaget bedöms förändringarna innebära små 

-måttligt negativa konsekvenser för kommunalt 
utpekade kulturmiljövärden.

Konsekvenser för riksintresset och kul-
turmiljön
Effekterna relaterade till riksintresset bedöms främst 
vara kopplade till den visuella påverkan av stadsrummet 
vid Kapellgatan. Byggnadens takfot är trots sänkning 
högre än intilliggande byggnaders men korrelerar med 
fastigheten mittemot som är byggd på 1960-talet. 

Byggnaden bedöms inte påverka eller bryta någon 
väsentlig siktlinje. I vyer från Hamngatan innebär 
förslaget ingen större påverkan på stadsrummet eller 
kulturmiljön. 
Vyer längs gaturummen och stadssiluetten bedöms vara 
fysiska uttryck och bedöms inte påverkas negativt av 
nuvarande planförslag. 

Mötet med den äldre träbebyggelsen bedöms vara 
acceptabel i nuvarande förslag då byggnaden sänkts 
och att denna förhåller sig till den befintliga bebyggel-
sens proportioner som är belägen intill träbebyggelsen. 
Den äldre träbebyggelsen vid Kapellgatan bedöms 
fortsättningsvisha hög läsbarhet och kommer främst att 
kunna läsas ihop med den äldre bebyggelsemiljön längs 
Rådhusgatan. Den visuella påverkan på den äldre träbe-
byggelsens skala bedöms bli liten-måttlig. 

• Sammantaget bedöms förslaget medföra små 
negativa konsekvenser avseende riksintresset 
Vaxholm.

Indirekta effekter
Planen bedöms medföra låg-måttlig risk för kumulativa 
effekter avseende att planen blir prejudicerande för att 
nya tillägg planeras i centrala Vaxholm. De kumulativa 
effekterna kan bl.a. utgöras av ytterligare planförslag 
som innebär kompletteringar på f.d. parkeringar inom 
riksintresset. 

Additiva konsekvenser
Om kommunen beslutar att anta detaljplaner i samma 
landskapsrum längs Kapellgatan eller i anslutning 
till Rådhusgatan och som medger förändringar som 
påverkar läsbarheten av riksintresset negativt, bedöms 
känsligheten öka och handlingsutrymmet gällande 
tillägg minska. 

• Sammantaget bedöms planen innebära små 
negativa konsekvenser för kulturmiljövärden.

Konsekvensbedömning
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WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsulföretag. 
Kulturmiljökompetensen på WSP är bred, våra medarbetare 
finns över hela landet och har starka kompetenser som 
byggnadsantikvarier, arkitekturhistoriker, konstvetare, 
kulturgeografer, arkeologer och samhällsplanerare. Tillsammans 
ser vi till att WSP kan försörja myndigheter, allmänheten, företag, 
exploatörer och privatpersoner med tydliga underlag och 
utredningar, efter de senaste rönen inom kulturmiljöfältet. 

www.wsp.com

Kontakt
 

Kulturmiljögruppen
WSP Sverige AB
Arenavägen 7
121 88 Stockholm-Globen
T 010-722 50 00
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Detaljplan för Domaren 15 - Dp 416 

Vaxholms stad, Stockholms län 
 

Samrådsredogörelse 

Detaljplanen har varit ute på samråd.  

Samrådet har ägt rum under tiden den 22 november – 13 december 2018. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om samråd den 14 november 2018 § 40.  

Samrådshandlingar/Information om samrådet har sänts till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning 
samt remissinstanser enligt sändlista, samt sattes upp i trapphusen till berörda boende i Domaren 8, 
14och 16. Handlingarna har under samrådstiden visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 
på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B, samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se. 

Ett samrådsmöte har hållits den 28 november 2018 som ett öppet hus kl 16.00 – 19.00 i Rådhuset, 
sessionssalen. 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 28 april 2016 § 40. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om planuppdrag den 12 oktober 2016 § 52. Inför 
plansamrådet utarbetades förslaget till detaljplan.  

Inkomna yttranden 

 Remissinstanser 
Avstår 
från 
yttrande 

Yttrande utan 
erinran/ med 
tillstyrkan 

Yttrande 
med 
synpunkter/ 
krav 

Kvarstående 
synpunkter 

 
Myndigheter, organisationer, 
föreningar 

    

S1 Länsstyrelsen i Stockholms län            X            
S2 Lantmäteriet            X  
S3 Trafikverket            X            
S4 Trafikförvaltning            X   
S5 Storstockholms brandförsvar (SSBF)            X  
S6 Försvarsmakten            X   

S7 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
(FTI) 

           X   

S8 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 

     X    

S9 Sjöfartsverket       X                
S10 Norrvatten              X   
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S11 Naturskyddsföreningen            X                                  X 
S12 Stockholms länsmuseum            X  
S13 Roslagsvatten            X  
S14 E-ON Energidistribution AB            X  
S15 Skanova            X  
S16 Polismyndigheten            X  

S17 
Bygglov- och GIS-enheten, Vaxholms 
stad 

           X           

S18 SPF Seniorerna i Vaxholm            X  
S19 Villaägare i Vaxholm            X         X 
S20 Vänsterpartiet i Vaxholm            X  
S21 Företagarna Vaxholm            X  

 Sakägare 
Avstår 
från 
yttrande 

Yttrande utan 
erinran/ med 
tillstyrkan 

Yttrande 
med 
synpunkter/ 
krav 

Kvarstående 
synpunkter 

S22 Fastighetsägare till Rådhusgatan 5                X                                  X 
S23 Fastighetsägare till Domaren 8            X          X 
S24 Fastighetsägare till Domaren 14            X          X 
S25 Fastighetsägare till Rådhusgatan 7A            X          X 
S26 Fastighetsägare till Fiskaregatan 22 D            X          X 
S27 Fastighetsägare till Skepparen 19            X          X 
S28 Fastighetsägare till Sturevägen 8            X                                   
S29 Fastighetsägare till Repslagaren 23            X          X 
S30 Boende på Norrbergsgatan 7            X          X 

S31 

Boende på Hamngatan 13, 15 och 16 
(Hyresgäster – när grannar – 
Vaxholmsbor, 15 personer 
namnunderskrifter) 

           X          X 

 

Inkomna yttranden i sin helhet och stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer  

Nedan följer alla inkomna skrivelser med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i ljusgrått. 

Remissinstansernas synpunkter  
 

S 1. Länsstyrelsen i Stockholms län:  
 

Sammandrag av skrivelsen 
Vaxholms kommun har översänt förslag till detaljplan, upprättat i oktober 2018, till Länsstyrelsen 
för samråd. 
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Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten med att bygga ett nytt flerbostadshus inom Domaren 
15. Förslaget medger möjlighet till byggnation av bostäder och kontorslokaler i alla plan ovan mark, 
centrumändamål och parkering i markplan samt parkering i garage under mark. 

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. 

Detaljplaneförslaget är upprättat med standardförfarande 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 föreslagen utformning av planen riskerar att påtagligt skada riksintresset för 
kulturmiljö samt att bebyggelsen riskerar att bli olämplig med hänsyn till människors hälsa och till risken 
för översvämning. Även synpunkterna på buller och dagvattenhantering behöver beaktas i det fortsatta 
planarbetet. 

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. 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Planområdet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården, Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet-
Lindalssundet (AB 51, 58, ”Stockholms farled och inlopp”). Riksintresset rymmer flera olika miljötyper 
där småstadsmiljö är en av dessa, som representeras av stadsbildningen Vaxholm med uttryck för 
skärgårds- och militärstaden fram till 1920-talet – se reviderad värdetext på Riksantikvarieämbetets 
hemsida (från 2018-08-21). Värdebärande uttryck som kommer beröras av planen är bland annat 
stadskärnans sammanhängande bebyggelsesiluett och stadskärnans rätvinkliga gatunät, som speglar 
den äldsta stadens utbredning, samt återstående äldre trähusbebyggelse från tiden före det sena 
1800-talets expansion och den expansiva utbyggnadsfasens bebyggelse från 1800-talets senare hälft 
till omkring 1920. 

Länsstyrelsen konstaterar att befintlig bebyggelse inom planområdet härrör från 1900-talets senare hälft 
och tillhör därmed inte de delar som riksintresset pekar ut. Inslag av äldre trähus av den typ som 
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riksintresset lyfter fram finns däremot i angränsande kvarter. Länsstyrelsen ser också att kvarteret 
Domaren i sin struktur och skala förhåller sig till den äldre stadskärnan, varmed kvarteret trots en nyare 
bebyggelse har en betydelse för förståelsen och upplevelsen av stadskärnan som riksintresse. 
Det är positivt att planen har en antikvarisk utredning. Planens bedömning är att förslaget medför en 
negativ påverkan på kulturmiljön, men redovisar inte förslagets konsekvenser på riksintresset. 
Länsstyrelsen kan dock konstatera att den föreslagna byggnadsvolymen har en höjd, både vad gäller 
takfot och nock, som överstiger de andra husen i kvarteret. Skalförskjutningen innebär även en skarp 
kontrast mot trähuskvarteren i söder. Historiskt sett har kvarteren i denna del av Vaxholm öppnats upp 
mot söder, vilket man kan se spår av i befintlig kvartersstruktur. Effekten är så pass betydande att 
kvartersutbyggnaden bedöms få en negativ påverkan på kulturmiljön, både lokalt och på riksintresset. 
Kvarteret kommer förlora sin enhetliga höjd, vilket kan sägas strida mot riksintresseuttrycket 
stadskärnans sammanhängande bebyggelsesiluett. Skalförskjutningen är också problematisk 
beträffande anpassningen till kringliggande äldre trähusbebyggelse, varför det sammantaget uppstår 
risk för påtaglig skada på riksintresset i sin helhet om förslaget inte bearbetas. 
 
SBF:s kommentar: 

Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a. 
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det 
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var sammankopplad 
med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in 
på tomten, och på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre 
planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark. Antikvariska utlåtande har angett att 
detaljplanen sammantagen bedöms innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden 
kopplade till riksintresset Vaxholm. 
 
 
Hälsa och säkerhet 

Förorenade områden 
Inom aktuellt planområde visar en miljöteknisk markundersökning att det finns ställvis förorenade 
fyllnadsmassor som kan innebära en risk för människors hälsa och miljön. I samrådshandlingarna redogör 
kommunen på ett vagt sätt hur man avser att hantera de förorenade massorna. 
Länsstyrelsen anser att kommunen till granskningsskedet behöver tydliggöra hur man ska hantera 
förorenade fyllnadsmassor för att säkerställa markens lämplighet för sitt ändamål. 
 
SBF:s kommentar: 

Förorenade områden 

Marken har förutsättningarna att bli lämplig för bostadsändamål under förutsättning att en sanering av 
marken först genomförs. Saneringen ska utföras i samband med planerade byggnationer i området som 
en schaktsanering, där förorenade massor schaktas bort. För att säkerställa att marken saneras till 
godkända nivåer för känslig markanvändning införs en administrativ bestämmelse om ändrad lovplikt på 
plankartan som anger att marksanering ska vara genomförd innan startbesked ges. 

SRMH skriver: 
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’’Allt jordmaterial ska avlägsnas på fastigheten. I samband med schakt och transport av jordmassor 
krävs att man utför miljökontroll så att förorenade massor hanteras på rätt sätt och transporteras av 
godkända transporter till godkänd mottagningsanläggning. 

Transportsedlar och mottagningsbevis ska sammanställas och rapporteras till Södra Roslagens miljö och 
hälsoskyddsmyndighet. 
Resultatet från utförd miljöteknisk markundersökning ska enligt Miljöbalkens upplysningsplikt 
redovisas till Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsmyndighet. 
Anmälan om efterbehandlingsåtgärder enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (SFS 1998:899) ska utföras i god tid innan markarbeten påbörjas på fastigheten 
Domaren 15. Anmälan ska göras till Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsmyndighet.’’ 
 
 

Översvämning-skyfall 
I Plan- och genomförandebeskrivning framgår att planområdet sluttar från Kapellgatan mot Hamngatan 
och avrinning uppges ske via Kapellgatan över planområdet. Vid mycket kraftiga regn riskerar Domaren 
15 även att belastas med ytavrinning från Domaren 14. Det framgår att området precis vid garagerampen 
riskerar att bli ett instängt område där ytavrinning från bland annat Domaren 14 samlas med risk för att 
ytavrinningen når garageplanet. 
Som skyddsåtgärder föreslås att för att förhindra ytavrinning från Kapellgatan vid extremregn bör 
kantstenen som avgränsar parkeringsplatsen mot gatan i dagsläget förhöjas, alternativt att man skapar 
en förhöjning i asfalten vid entrén till infartsvägen. Garagerampens asfalt föreslås höjas upp med till 
exempel ett fartgupp för att förhindra att ytavrinning kan nå garageplanet. För att inte orsaka en 
försämring av dagvattensituationen på Domaren 14 vid extremregn föreslås en väg för vattnet att 
passera mellan skärmtaket, garagerampen och cykelparkering för att slutligen nå lastytan. I annat fall 
riskerar vatten att bli stående på Domaren 14 och på ytan framför garagerampen. 
I plankartan är markhöjden en decimeter högre vid plangränsen mot Kapellgatan, vilket är positivt. Detta 
dock frånsett i ett parti närmast Domaren 18 där höjden är 5,9 vilket ser ut att ligga under gatans nivå. 
Det behöver justeras så att markhöjden längs plangränsen eller inom planområdet ligger högre än 
Kapellgatan så att vatten inte rinner ner mot byggnaden den vägen. 
Vid extremregn anges att den sekundära avrinningsvägen för dagvatten från både Domaren 14 och 
15 är mellan skärmtaket, garagerampen och innergården mot lastytan och Hamngatan. 
Länsstyrelsen bedömer att höjdsättningen i plankartan kommer att leda vattnet på det viset. Dock 
behöver markhöjden i del justeras mot Kapellgatan, planbestämmelser införas som säkerställer att 
vatten inte rinner ner till garageplanet enligt resonemanget ovan samt som ger skyfallsvatten på 
Domaren 14 möjlighet att avrinna så att det inte blir stående. 

SBF:s kommentar: 

Översvämningsrisk 
Dagvattenutredningen har uppdaterats. Texten i beskrivningen har förtydligats. På plankartan har 
markhöjderna justerats så att ytavrinningen inte når garageplanet. En bestämmelse om plushöjd tillagt 
på plankartan. Domaren 18, ingår inte i planområde så höjden 5,9 är utanför planen. 
Dagvattenutredningen föreslår två lösningar för att undvika att ytavrinning når garageplanet: antingen 
förses infartsrampen med en förhöjning i asfalten som fungerar som ett fysiskt skydd mot ytavrinningen 
eller linjeavvattning som samlar upp dagvatten och avleder det mot dagvattenledning på Hamngatan. 
Med föreslagna åtgärder finns ingen risk att vatten ska bli stående på Domaren 14 och på ytan framför 
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garagerampen. För att förhindra ytavrinning från Kapellgatan vid extremregn kan kantstenen som 
avgränsar parkeringsplatsen mot gatan i dagsläget höjas. 
 
 
Buller 
Då en del av byggnaden planeras att användas för centrumändamål med handel etc. finns risk för att 
boende utsätts för framtida bullerstörningar från verksamheter. Det planeras även parkering i form av 
garage i byggnaden och det bör även beaktas att detta kan innebära risk för störningar i form av avgaser 
som tränger in i bostäderna eller sprids via ventilation och trapphus. Även trafiken på 
Kapellgatan/Rådhusgatan kan komma att öka. Detta behöver beaktas i den fortsatta planeringen. 
 
SBF:s kommentar: 

Buller 
I plankartan kompletterades användning centrum med mindre icke störande verksamheter på 
bottenvåning. En bullerutredning har tagits fram för att visa bullernivåerna från trafiken från de 
närmaste gatorna. Den dygnsekvivalenta ljudnivån beräknas uppgå till som högst 53 dBA vid fasad. 
Därmed uppfylls riktvärdet vid bostadsfasad, utan särskilda bullerskyddsåtgärder.  
Avgaser 
Ventilationen till garaget måste vara helt skild från övrig ventilation i huset (ventilationsutsläpp från 
garaget får inte sitta bredvid ventilationsintag till bostäderna till exempel).  Olägenheter från avgaser i 
bostäderna ska utredas i bygglovsskede. Även i trapphuset eftersom finns branddörrar i varje våning och 
de måste vara stängda. Tanke på låga antalet bilar som parkerar i garaget bedömer vi att det inte finns 
risk för att avgaserna sprids via trapphuset.  
Trafik 
En schablonmässig trafikutredning har tagits fram för planförslaget. Utredningen visar att 11 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) = 82,1 nya bilresor per dag som de nya 
lägenheterna genererar. Detta motsvarar ungefär 8 bilar till i maxtimmen och är en knappt märkbar 
trafikmängd.  
 
 
Rådgivande synpunkter 
Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn 
och påverkan. Utöver synpunkter på de statliga ingripandegrunderna ska länsstyrelsen särskilt ge råd om 
tillämpningen av 2 kap. PBL. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av 
bestämmelserna i plan- och bygglagen, om det behövs från allmän synpunkt. Kommunen bör med 
hänsyn till synpunkterna fundera över om och hur planens utformning eventuellt kan ändras. 
 
Dagvattenhantering 
Planområdet har dokumenterade problem med risk för översvämningar inom och utanför planen. 
Dagvattenutredningen (Geosigma) ger förslag till hur risken för översvämningar kan begränsas. Den 
aktuella graden av hårda markytor är hög och för att begränsa dagvattenflöden föreslår utredningen att 
en underjordisk magasinering tillämpas, som dimensioneras till minimalt en volym av 12 kubikmeter med 
ett maximalt utflöde på 15 liter per sekund. Länsstyrelsen menar att det är fördelaktigt både ur 
översvämnings- och vattenkvalitetssynvinkel att fördröja en större volym än det föreslagna inom 
planområdet. Att fördröja med kassettmagasin ger sämre reningseffekt än med makadammagasin. 
Därför är det viktigt att kommunen säkerställer en åtgärdsnivå som skyddar både mot översvämningar 
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och som starkt begränsar föroreningstransporterna. För att bedöma risk för försämring behöver 
kommunen utgå ifrån vattenstatus och inte ifrån vilken bebyggelse som finns i planområdet idag. Från 
texten i dagvattenutredningen framgår att dagens bebyggelse orsaker problem och troligen har en 
betydande negativ effekt på ytvattenkvaliteten. Föreslagna rening med filterbrunnar kräver intensiv 
skötsel för att fungera optimalt, vilket är viktigt att planera för genom en fastställd skötselplan med 
utpekat skötselansvarig. 
 
Övriga synpunkter 
Gällande befintliga skyddsrum inom planområdet behöver kommunen samråda med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB). 
 
Behovsbedömning 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanens genomförande inte kan förväntas medföra 
betydande miljöpåverkan. 
 
SBF:s kommentar: 

Dagvattenhantering 
Dagvattenutredning har bearbetats efter samråd och den nya dagvattenutredningen har uppdaterades 
enligt länsstyrelsens synpunkter. Förslaget med att omhänderta dagvatten i kassettmagasin har ersatts 
med makadammagasin som ger bättre rening. På plankarta omformuleras bestämmelse b2 till 
fördröjningsmagasin för en volym om 10 m3 får anläggas. Tillagt b3 som reglerar fördröjningsmagasin för 
en volym om 35 m3 får anläggas. En E1 bestämmelse tillagt: Mark för infiltration av Dagvatten. 
 
 
S 2. Lantmäteriet: 
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-10-29) 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. 

Delar av där Lantmäteriet har synpunkter  

Grundkarta 
Det ska finnas två koordinater med koordinatkryss i öst-västlig riktning och två koordinater med koordinatkryss i 
nord-sydlig riktning. Finns det på grundkartan? 

Plankarta och bestämmelser 
U-områdena, som utgör s.k. administrativa bestämmelser, synes inte i alla fall vara avgränsade med 
administrativ gräns. Kombinerad administrativ gräns och egenskapsgräns kan användas om det är 
nödvändigt. 
En befintlig ledningsrätt, 0187–07/1.1, verkar belasta Domaren 18. Om avsikten är att ledningsrätten ska 
behållas är det ofta lämpligt att lägga in ett u-område i detaljplanen. 
 
Plan- och genomförandebeskrivning 
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De ersättningsfrågor som det fastighetsrättsliga genomförandet aktualiserar bör beskrivas närmare i 
genomförandedelen. 
Redovisningen av exploateringsavtalet uppfyller inte kraven i 4 kap. 33 § PBL. 
Övrigt 
Lantmäteriet har inte tagit ställning till innehållet i fastighetsförteckningen. 

SBF:s kommentar: 
 
Planhandlingarna har justerats enligt synpunkterna. Grundkartan är uppdaterade och koordinatkryss har 
lagt till. 
Plankarta är uppdaterade med synliga administrativa gränser. 
Domaren 18 ingår inte längre i planområde. Ledningsrätt 0187–07/1.1 belastar även Domaren 15. Vid en 
eventuell omläggning av ledning under exploateringen ska ledningsrätten omprövas så att nytt läge 
gäller. Avtal om ledningsflytt bör tecknas mellan fastighetsägaren och ledningshavare vid en eventuell 
ledningsflytt. Exploatören bekostar och ombesörjer ledningsåtgärder.  
Redovisningen av exploateringsavtalet är förtydligat i planbeskrivningens genomförandedel. 
 

 
S 3. Trafikverket: 
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende som syftar till att pröva en ändring av detaljplanen som 
medger bostäder, kontor, centrumverksamhet och parkering. 
Trafikverket vill lyfta fram följande. 
 
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. 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. 
 
Buller 
I planhandlingarna anges att området inte bedöms vara bullerstört från vägtrafik. Det redovisas dock 
inget underlag som visar att bullernivåer enligt gällande förordning klaras. Trafikverket anser att en 
bullerutredning ska tas fram och att beräknade nivåer för fasader och uteplats ska redovisas i 
planbeskrivningen. Bullerutredning bör bland annat omfatta ekvivalent- och maxnivåer för aktuell och 
prognostiserad trafik. Vad gäller prognostiserad trafik bör Trafikverkets basprognos för 2040 vara 
utgångspunkt. 
 

Det bör även bedömas om buller från vägfärjan behöver utredas. 
 
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. 
 
SBF:s kommentar: 
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Trafik och kapacitet 
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-
Rådhusgatan har mycket god framkomlighet även efter den planerade bebyggelseutvecklingen på 
Vaxön. 
” 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. 
 
I utredningen har man tittat på korsningar längs väg 274 och gjort kapacitetsberäkningar utifrån den 
planerade bebyggelseutveckling som idag delvis är genomförd. Den utförda och planerade 
exploateringen i kvarteret Domaren stämmer väl överens med 2014 beräkningar. Skutvikshagen; 
planerad 105 lgh - utförd 102 lgh, Norrberget; planerad 180–300 lgh – fastslagit detaljplan ca 200–250 
bostäder, Kulan 6; planerade för 60 lgh – fastslagit detaljplan ca 50 lgh, Blåsippan planerad 40 lgh är inte 
längre aktuell. De planerade bostäderna i Domaren 15 är 11 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 utredningen visar inte på några kapacitetsproblem i korsningarna 
med väg 274 Stockholmsvägen trots ökad trafikmängd. 
 
En schablonmässig trafikutredning har tagits fram för planförslaget. Utredningen visar att 11 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) = 99 nya bilresor per dag som de nya 
lägenheterna genererar. Detta motsvarar ungefär 9 bilar till i maxtimmen och är en knappt märkbar 
trafikmängd.  
 
Buller 
En bullerutredning har tagits fram. Planbeskrivningen har justerats med prognossiffror för 2040 enl 
bullerutredningen.  
Planbeskrivningen kompletteras med beräknad trafikalstring från planen samt bedömning av 
kapacitetsproblem i korsningspunkter med väg 274. Vidare bifogas utredningarna som ligger till grund 
för detta till ärendet. 
 
Luftfart  
Planområdet ligger ca 40 km från Arlanda flygplats. Byggnaderna i förslaget är inte över 20 meter. 
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S 4. Trafikförvaltningen: 
Trafikförvaltningen är positiv till denna exploatering i kollektivtrafiknära läge på Vaxön.  
 
S 5. 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 
• Spårbunden trafik och urspårningsrisk 
• Suicidrisk 

 Utifrån riskidentifieringen har SSBF funnit att aktuellt planområde ligger i närheten av väg 274 vilket är 
en rekommenderad transportled för farligt gods. Detta har även identifierats av kommunen. Avståndet 
mellan detaljplanen och väg 274 är cirka 150 meter och kommunen bedömer därmed att det inte finns 
behov av en riskanalys. SSBF delar den bedömningen. 
I övrigt har SSBF ingen kännedom om några ytterligare riskkällor i närheten av aktuellt planområde som  
bedöms kunna påverka planområdet i sådan omfattning att de behöver utredas vidare. Risker såsom 
översvämningar samt ras och skred är också av vikt att utreda och hantera men ligger utanför SSBF:s 
kompetensområde. 

 
Möjlighet till räddningsinsatser  
Det är bra att stycket om brand tar upp att möjlighet till framkomlighet för räddningstjänsten ska 
beaktas. SSBF önskar dock att informationen om att utskjutsstegarna är 13 meter tas bort då det inte är 
relevant i detta fall och kan missuppfattas. Det är 11 meter som gäller upp till fönsterkarm eller 
balkongräcke och det är bra om det står kvar. Om någon våning inte klarar kraven för stegutrymning kan 
Tr2 trapphus vara ett alternativ. Det behöver inte vara ett krav då det finns andra typer av lösningar som 
exempelvis två separata trapphus.  
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). 
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SBF:s kommentar:  

 
Informationen om att utskjutsstegarna är 13 meter har tagits bort. 

Framkomlighet och åtkomst för stegfordon bedöms kunna anordnas enligt planförslaget då Alla fasader 
angränsar till en hård yta. Föreslaget är relativt låg och kravet på max 11 meter upp till översta 
fönsterkarmen bedöms klaras. Om någon våning inte skulle klara kraven för stegutrustning krävs 
alternativa lösningar. 
Texten om brandvatten är justerad i genomförande delen. Framkomlighet, tillgänglighet och tillgång till 
brandvatten hanteras i bygglovsprocessen och i projekteringen.  
 

 
S 6. Försvarsmakten: 
Försvarsmakten har inga synpunkter på ärendet. 
 
S 7. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI):  
FTI har inga synpunkter på denna detaljplan. 
 
S 8.  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (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 9. Sjöfartsverket:  
Mot bakgrund av att förslaget inte berör område för sjötrafik avstår Sjöfartsverket från att lämna 
yttrande. 
 
S 10.  Norrvatten: 
Norrvatten har inga och planerar inga anläggningar inom planområdet. Vi har därför inga synpunkter på 
detta planförslag.  
Om ingen ändring görs i ärendet som påverkar Norrvatten skickas inga ytterligare svar. 
 
S 11. Naturskyddsföreningen: 
Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av ovanstående förslag till detaljplan och lämnar härmed 
sina synpunkter. 
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”. 
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I Vaxholms stads översiktsplan förutsätts ”anpassning till befintlig miljö”. Och i planförslaget sägs att 
”det nya huset ska hålla sig inom samma skala som intilliggande bostadshus i närområdet”. 
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 beskrivning. 

 Naturskyddsföreningen anser därför att tillåten nockhöjd ska minskas betydligt. 
Dagvattenhantering 
Den dagvattenutredning som har genomförts har inte lyckats utröna hela bilden av befintliga 
anläggningar i planområdet och närliggande fastigheter. Därför blir det också omöjligt att bedöma vad 
de - i och för sig lovvärda- åtgärder som nämns i planbeskrivningen kommer ha för effekt på flöden och 
föroreningsgrad för dagvatten som belastar recipienten Södra Vaxholmsfjärden, och huruvida 
genomförande av planen kommer att bidra till att recipienten kan nå god ekologisk status. 
Ett minimikrav på ett förslag till detaljplan är att det ger en tydlig bild av nuvarande situation. 

 Naturskyddsföreningen anser att dagvattenutredningen måste kompletteras med en fullständig 
kartläggning av nuvarande dagvattenanläggningar samt tydliga beräkningar av hur åtgärder för 
fördröjning och rening av dagvattnet kan bidra till en förbättring av den ekologiska statusen i Södra 
Vaxholmsfjärden. Ekvationerna i den version av dagvattenutredningen som är publicerad på 
kommunens hemsida är oläsbara. Detta måste åtgärdas. 
Spillvatten 
Spillvatten från den planerade nya byggnaden planeras att kopplas till Blynäsverket vars reningsgrad för 
kväve var 9,5 % 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 och arbetsplats 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 Domaren 15 och 18 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. 
De positiva miljöeffekter som nämns verkar egentligen vara kompensationsåtgärder för de negativa 
effekter som nybyggnationen för med sig, och alltså något som inte kommer att inträffa i ett 
nollalternativ. 

 
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. 
Som effekterna redovisas i planbeskrivningen är det omöjligt att förstå hur de har vägts mot varandra  
och hur den sammanvägda slutsatsen kan bli att den totala effekten är övervägande positiv. 

 Naturskyddsföreningen anser att för att säkerställa att behovsbedömningen är i linje med övriga  
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            kommuner i länet bör en checklista med aktuella lagrum användas (till exempel i linje med Ekerö 
kommun). Positiva och negativa effekter måste redovisas på ett ärligt och transparent sätt.  

 
SBF:s kommentar: 
 
Byggnadshöjder/hushöjder 
Vi har gjort bedömningen i samråd med antikvarie att huset kan skilja sig lite från befintliga hus.  
” Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a. 
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det 
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var sammankopplad 
med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in 
på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre 
planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark. 
• De direkta effekterna är att en f.d. parkering tas bort och bebyggs med en 2,5 våningar hög 
bostadsbyggnad. Inga träd, naturmark eller vegetation tas i anspråk. De direkta effekterna blir 
att en parkering anlagd på 1960-talet rivs. Förlusten av parkeringen bedöms medföra små negativa 
konsekvenser. Effekterna är främst kopplade till den visuella påverkan av stadsrummet vid 
Kapellgatan. Byggnadens takfot är trots sänkning högre än intilliggande byggnaders på Kapellgatans 
östra sida men korrelerar med fastigheten mittemot som är byggd på 1950-talet. 
• Längs Kapellgatan varierar bebyggelsens ålder, skala och karaktär kraftigt och det kulturhistoriska 
innehållet berättar om flera epoker i Vaxholms bebyggelseutveckling. Den äldre intilliggande 
småskaliga träbebyggelsen invid Kapellgatan/Rådhusgatan bedöms utgöra värdebärande fysiska 
uttryck för riksintresset. Den mindre träbyggnaden på fastigheten Domaren 18 är belägen mittemot 
nuvarande vårdcentral. Intill denna småskaliga äldre träbebyggelse står ett relativt storskaligt 
bostadshus från 1950-talet. Då bebyggelsemiljön längs Kapellgatan är varierad i ålder, skala, 
rumslighet och karaktär bedöms den aktuella tomten vara relativt tålig för varsamma tillägg. 
• Den visuella påverkan på den äldre träbebyggelsens skala och rumslighet bedöms bli liten-måttlig. 
• Detaljplanen bedöms sammantaget innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden 
kopplade till riksintresset Vaxholm.” Antikvarisk utlåtande, 2020 

Anpassningen till kulturmiljö 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.  

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. 

Dagvatten 
Dagvatten utredning har reviderats. Figurer som visar dagens dagvattenhantering har förtydligats och 
beräkningar uppdaterats efter reviderat förslag med bl.a. makadammagasin som ger bättre rening än 
kasettmagasin. Läs gärna svar till LST. 
 
Spillvatten och reningsverkets kapacitet  
Roslagsvatten innehar redan ett tillstånd att ansluta 8 000 personekvivalenter, pe, till Blynäs 
reningsverk. 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 
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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 uppdaterades behovsbedömningen. Behovsbedömningen finns 
sammanfattad i planbeskrivningen, samt i sin helhet som en bilaga till planhandlingarna.  

 

 
S 12. Stockholms länsmuseum: 
Efter att ha tagit del av rubricerat planförslag och gjort platsbesök framförs följande. 
Bakgrund 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra bygget av ett flerbostadshus på en idag asfalterad 
parkeringsplats. Planillustrationer redovisar ett putsat hus i fyra våningsplan, med balkonger, burspråk 
och brant sadeltak. 
 
Till samrådshandlingen hör en antikvarisk förstudie, daterad 2018-10-22. I denna befaras att planerad 
byggnad kommer att bli så omfångsrik att den kommer att dominera i förhållande till kvarterets övriga 
byggnader och bli en alltför stor kontrast till villorna utmed Kapellgatan. 
Synpunkter 
Att bygga ett bostadshus i aktuellt läge är gångbart, möjligen välkommet från kulturmiljösynpunkt. Med 
hänvisning till den antikvariska förstudien bör planförslaget dock omarbetas. En lägre exploatering är 
önskvärd, för att tillkommande hus ska harmoniera mer med omgivande bebyggelse och för att även få 
utrymme för växtlighet i planområdet. 
 
SBF:s kommentar: 
 
Planförslaget omarbetas utifrån samrådssynpunkter. Höjd och volym på förslaget minskat. Ett 
antikvarisk utlåtande har tagits fram. 
Läs svar till Naturskyddsföreningen. 
 
 
S 13.  Roslagsvatten: 
Roslagsvatten har fått rubricerad remiss för samråd och har följande att anföra: 

VA 

Plan- och genomförandebeskrivning 
- S.4, Lägesbestämning, areal …. Vrid bild 2 så att planområdet/ortofotot hamnar i nord-syd. 
- S.5, Miljökvalitetsnormer…. Ändra sista satsen i första meningen i näst sista stycket till: ”, vilket 

i sin tur bidrar till att miljökvalitetsnormen för Södra Vaxholmsfjärden på sikt… 
- S.10, Geotekniska förhållanden. Ändra första meningen till: ” Enligt SGUs Geologiska kartblad 

utgörs planområdet i huvudsak av berg i dagen samt fyllning på postglacial lera.”  

- S.18, Dagvatten. När det gäller hur befintlig dagvattenhantering inom planområdet är löst, 
så får man anta att allt dagvatten är kopplat till den allmänna anläggningen. 
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- S. 18, Dagvatten. En ökad belastning på dagvattennätet kan inte ge bräddning av 
obehandlat spillvatten om det inte finns felkopplingar, och det kan man inte förutsätta. Vi 
har duplikatsystem och i detta område finns inga bräddledningar från spillvattennätet till 
dagvattennätet. Däremot är det viktigt oavsett, att minska flödena till dagvattensystemet. 

- S. 22, Översvämningsrisk. Stycke två, mening som börjar med ”Genom att…” har en otydlig 
formulering. Meningen skrivs om. 

- s. 23, Vatten och avlopp. Fastigheten ligger ännu inte inom verksamhetsområde för 
dagvatten- fastighet men bör efter antagen detaljplan tas in i detta verksamhetsområde. 

- S. 24, Dagvatten. Ändra till ”Från anvisad förbindelsepunkt ansvarar kommunen VA- 
huvudmannen för omhändertagandet av dagvatten via dagvattennätet som finns i 
Kapellgatan. Fastighetsägaren ansvarar också för drift och skötsel av dagvattenanläggningen. 

- S. 27, Vatten, spillvatten och brandvatten. Det anges att ”Varje enskild huvudbyggnad ansluts 
via separat anslutningspunkt” Detta bör ändras till ”Varje enskild fastighet […]” såvida planen 
inte avsiktligt menar att varje byggnad ska anslutas separat. 

 

Plankarta 
- b2 antyder nu att fördröjning är frivillig. Även om detaljplanen inte får kräva fördröjning så 

föreslår vi att samma formulering som anges i Dp 418 för Kulan 6 används, dvs ”Fördröjning 
för en volym om minst 12 m3” som lite mer antyder att en fördröjning förväntas anläggas. 

- Av samma skäl som ovan föreslås plankartan kompletteras med ett E1 – 
Dagvattenanläggning (för filterbrunn och fördröjningsmagasin) på motsvarande sätt som i 
dp 418 för Kulan 6. 

Avfall 

Avfallsavdelningen har inget att erinra. 

SBF:s kommentar: 
 
Dagvatten utredningen har uppdaterades enligt RVs synpunkter. 
Texten på benämnda sidor i planbeskrivningen har ändrats. 
Planbestämmelse b2 i planbeskrivning har reviderats till fördröjningsmagasin för en volym om minst 12 
m3 får anläggas.  
Domaren 18 är utan för planområde i den nya förslaget. 
Texten om Vatten och spillvatten och brandvatten har förtydligats i planbeskrivningen. 

Texten om Vatten och avlopp har förtydligats i planbeskrivningen.  

Plankartan 
Planbestämmelse b2 förtydligats: Fördröjningsmagasin för en volym om 10 m3 får anläggas. 
Planbestämmelse b3 tillagt: Fördröjningsmagasin för en volym om 35 m3 får anläggas. 
Planbestämmelse E1 tillagt: Mark för infiltration av Dagvatten.  
 

 
S 14.  E-ON Energidistribution AB: 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter. 
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E.ON vill i detta samrådsyttrande uppmärksamma att vi behöver placera en nätstation inom 
planområdet för att kunna försörja kommande bebyggelse med el. En fristående nätstation är knappast 
möjlig utan här måste det planeras för en station som integreras i kommande byggnad och då kan 
garage delen vara en lämplig plats. 

E.ON föreslår att samråd kring detta måste göras så fort som det är möjligt, att det finns en accepterad 
lösning på stationsplaceringen innan nästa steg i planprocessen. 

SBF:s kommentar:  
 
Eftersom planförslaget har ändrats och BTA minskats har E-on bedömt att det inte behövs en 
stationsplats längre utan det går att försörja tillkommande last med befintligt elnät. 
 

 
S 15. Skanova: 
Skanova har markledningar som berör detaljplanen. 
Vi förväntar oss att åtgärder kring dessa ledningar samt eventuella nya serviser bevakas under 
ledningssamordningen. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
SBF:s kommentar: 
 
Texten om eventuell ledningssamordning i samband med exploateringen är justerad i 
planbeskrivningens genomförandedel. Ett exploateringsavtal ska tecknas med fastighetsägaren innan 
detaljplanens antagande. Exploateringsavtalet anger principerna för kostnads- och ansvarsfördelning 
under genomförandet. Exploatören  
 

 
S 16. Polismyndigheten: 
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".  
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  
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• 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 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.  
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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 brottsföre-byggande 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 17. Bygglov- och GIS-enheten, Vaxholms stad: 
Bygglov- och GIS-enheten förslår att följande synpunkter lämnas:  
 
Syftet  
Syftet med detaljplanen redovisas samlat med planens bakgrund och huvuddrag. Under samma rubrik  
redovisas syftet med planarbetet tillsammans med vad planen ska möjliggöra samt hur föreslagen plan  
ändrar planförhållanden för fastigheterna. Syftet bedöms inte redovisas med den tydlighet som en  
detaljplans syfte bör redovisas. Detaljplanens syfte ska tydligt framgå och vara till stöd för de  
planbestämmelser som framgår av detaljplanekartan och därmed vara ett stöd vid kommande  
bygglovsprövningar på fastigheterna. Detta tydliga stöd bedöms inte finnas i föreslaget syfte med  
planen.  
 
Parkering  
Det saknas en konsekvensbedömning av att 10 parkeringsplatser för hyresbostäder samt 10  
parkeringsplatser för allmänheten försvinner i och med föreslagen detaljplan.  
Under rubriken Parkering redovisas parkeringar i relation till Vaxholms stads parkeringsnorm. I förslaget  
redovisas denna till 9 platser / 1000 kvm ljus BTA. Detta är endast normen för boende, för kontor och  
handel är parkeringsnormen 15 platser / 1000 kvm BTA. Det senare har inte redovisats i  
samrådsförslaget vilket betyder att Vaxholm stads parkeringsnorm frångås.  
Vidare reglerar inte Vaxholm stads 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. 
  
Kulturmiljö  
Större hänsyn till kulturvärdena behöver tas enligt 2 kap. 6 § PBL. Kapellgatan och dess lägre hus är  
mycket känsliga för förändring där den äldre trähusbebyggelsen bör ges största hänsyn. Det är också  
detta som är ett av motiven för riksintresset och i beskrivningen av detta förklaras uttrycket som  
'småstadsmiljö".  
På sidan 9 i samrådshandlingen framgår att byggnadsvolymen kommer att dominera i förhållande till  
övriga byggnader i kvarteret och vid den samlade bedömningen anges att den planerade byggnaden  
riskerar att påverka de kulturhistoriska värdena negativt. På sidan 6 beskrivs att det är särskilt viktigt att  
'’man ur kulturmiljöperspektiv motiverar varför man föreslår åtgärder, och att m visar hur man tar  
hänsyn till kulturmiljön. I detta planområde kan det handla om hur ny bebyggelse förhåller sig till den i  
närområdet". En sådan motivering som anges i texten saknas i planförslaget och konsekvenser i relation  
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till riksintresset för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § MB behöver utredas och förtydligas ytterligare. 
Till exempel bör det framgå redan i planens syfte då det avser nybyggnation inom riksintresset.  
 
Barnkonsekvenser  
För 15 tillkommande lägenheter saknas lekplats på gården för barn. 175 m till plats för lek är inte i nära  
anslutning av planerad byggnad, se PBL 2 kap. 7 §. 
  
Fastighetsreglering  
Om tanken är att fastigheterna efter föreslagen fastighetsreglering ska utgöra två fastigheter måste  
detta regleras i planbestämmelserna genom högsta/minsta antalet fastigheter. Om 3D-  
fastighetsbildning inte ska tillåtas måste detta regleras.  
 
SBF:s kommentar: 
 
Planhandlingarna har justerats enligt samrådssynpunkterna. 
Syftet med plan förtydligas på planbeskrivning.  
 
Parkering 
Idag finns 32 p-platser på Domaren 15. En konsekvens av planens genomförande blir att 10 st befintliga 
platser försvinner eftersom planförslaget medger 22 parkeringsplatser. De 10 platserna på fastighet 
Domaren 15 bedöms rymmas inom övrig befintlig parkering i närheten. 
 
Planförslaget för Domaren 15 beräknas 9 platser /1000 kvm ljus BTA alltså 9 platser för 965 kvm ljus BTA 
samt 15 platser /1000 kvm centrumändamål alltså 1 plats för 50 kvm centrumverksamhet. Parkering ska 
lösas inom egenfastighet och medges i garage under den nya byggrätten samt med parkering i botten 
våning. 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 ingår inte själva 
parkeringsytan, som i sig inte bidrar till ett ökat behov av parkering. 
Med avsteget som gjorts från parkeringsnormen behöver de planerade hushållen och verksamheten i 
planen tillgång till minst 10 bilparkeringsplatser för de boende och deras besökare, baserat på 
bruttoarea lägenheter (BTA) i zon A.  
 
Kulturmiljö  
Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a. 
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det 
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var sammankopplad 
med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in 
på tomten, och på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre 
planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark. Antikvariska utlåtande har angett att 
detaljplanen sammantagen bedöms innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden 
kopplade till riksintresset Vaxholm. 
 
Barnkonsekvenser 
Vi har gjort bedömningen att planerad bebyggelse är möjlig inom fastighet Domaren 15. Eftersamråd 
förslaget omarbetas och möjlighet för en mindre lekplats inom fastigheten provas. Dessutom finns det 
flera grönområden i stadskärnan bl a på parken lägret ca 260 meter väster om kvarteret Domaren. 
Avståndet ner till parkstråket vid vattnet vid söderhamnen är ca 250 meter. 
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Med plan- och bygglagen går det inte att ställa krav på lekplats på kvartersmark. Barnperspektivet är 
viktigt. Vi för in möjlighet till en mindre lekplats i den nya planen.  
 
 

S 18. Företagarna 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. Kvarteret Domaren är centralt beläget och därmed extra betydelsefullt för 
centrumutvecklingen och möjligheter till lokalt serviceutbud. Företag som ligger nära varandra bildar 
ofta ”kluster” och gynnsamma samarbeten underlättas därmed. 

 
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 

 

- ”Planförslaget medger bostäder och kontorslokaler i alla plan ovan mark, centrumändamål i 
markplan, samt parkeringsplatser i ett garage i 2 våningar, varav en våning under mark.” Det 
innebär som vi tolkar det att hela fastigheten ovan mark skulle kunna användas till 
företagslokaler, om fastighetsägaren så önskar. 

 
- Referenserna till Översiktsplanen: ”Vaxön med stadskärnan ska utvecklas med bostäder och 

verksamheter Stadskärnan ska utvecklas till en levande mötesplats året runt   och ge utrymme 
för utökning av handeln. Vid detaljplanering i stadskärnan ska möjlighet att inrymma lokaler i 
markplan främjas. En ökad befolkning och utveckling av stadskärnan ger goda förutsättningar 
och fler sysselsättningstillfällen samt för att kunna erbjuda boende och besökare bättre service 
året runt.” Det är mycket centralt att dp och beslut styr mot detta. En privat fastighetsägare är 
också företagare och det är nödvändigt att samsyn finns kring betydelsen av ett friskt näringsliv 
som främjar en levande stad, året runt. 
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- Fastigheten Domaren 15 är idag inte ansluten till fjärrvärme. Ny bebyggelse har möjlighet att 
ansluta till befintligt fjärrvärmenät. Bostadsbebyggelsen ska uppvärmas miljövänligt. Bra. En 
miljöförbättrande åtgärd är växtlighet på tak som absorberar regnvatten och föroreningar. 

 
Inte bra 
•    Den planerade byggnaden riskerar att påverka de kulturhistoriska värdena negativt. Den  
      planerade bebyggelsen innebär att två byggnadsvolymer sammanfogas och delar av kvarteret   
      Domaren sluts. Byggnadsvolymen kommer att dominera i förhållande till övriga byggnader i   
      kvarteret, vilka har en indragen placering och delvis icke hårdgjorda ytor. Hänsyn behöver tas till   
      detta påpekande i den Antikvariska förstudien så att den nya byggnaden smälter in. 
 
SBF:s kommentar:  
 
Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a. 
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det 
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var sammankopplad 
med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in 
på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre 
planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark. 

 

 
•   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. 
  
 
SBF:s kommentar: 
 
En schablonmässig trafikutredning har tagits fram för planförslaget. Utredningen visar att 11 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) = 99 nya bilresor per dag som de nya 
lägenheterna genererar. Detta motsvarar ungefär 10 bilar till i maxtimmen och är en knappt märkbar 
trafikmängd.  
Den trafik som byggnation och verksamhet inom planområdet genererar bedöms inte påverka 
framkomligheten på väg 274.  
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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. 
 
SBF:s kommentar: 
 
Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet. Läs även svar till 
Naturskyddsföreningen. 
 
 

S 19. SPF Seniorerna i Vaxholm: 
SPF Seniorerna i Vaxholm har tagit del av samrådsförslag till detaljplan för Domaren -15 och -18 och har 
följande synpunkter på förslaget:  
Vi instämmer helt i vad som skrivs ang. närhet och trygghet:  
"Förtätning i den befintliga stadsmiljön innebär att det är lättare att ta sig mellan olika målpunkter på 
flera olika sätt vilket kan upplevas som en tryggare miljö mer anpassad för kvinnor och mäns vardagsliv. 
Att det finns andra människor omkring en, att se och bli sedd skapar trygghet. Planområdet ligger i 
Vaxholms stadskärna med närhet till servicehus, vårdcentral, tandläkare, matbutiker, apotek, banker,  
bibliotek, restauranger och annan kommersiell verksamhet. "  
SPF Seniorerna ser i förslaget möjligheter för bl.a. seniorer boende i staden att med denna byggnation få 
möjlighet till ett boende med både närhet och trygghet.  
Ur ett äldreperspektiv är det lämpligt att hiss installeras även om vindsvåningen inte tas i anspråk för 
bostäder. Detta bör om möjligt regleras redan i detaljplanen och inte hanteras i bygglovsskedet.  
Vi är ytterst angelägna om att Vaxholms Vårdcentral ges fortsatta möjligheter att verka i samma område 
som idag.  
 
SBF:s kommentar:  
 
Förslaget har reviderats och hiss ska installera till alla våningar. Planområdet ändrades och 
vårdcentralen ligger utanför planområdet. Fastigheten har en privat ägare och detaljplanen kan inte 
reglera att vårdcentralen ska fortsätta att verka i samma område. Det är inte en fråga för denna 
detaljplan. 
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S 20. Vänsterpartiet i Vaxholm: 
Förslaget 
Förslaget skulle ”medge möjlighet till byggnation av bostäder och kontorslokaler i alla plan ovan mark, 
centrumändamål i markplan, samt parkeringsplatser i ett garage i två våningar, varav en våning under 
mark.” Citat från plansamrådets inledning. 
 
Till detaljplanen visas en skissad byggnad som rymmer 15 lägenheter och totalt 27 parkeringsplatser 
varav 2 till vårdcentralen och 6 till Coop. Resterande 21 platser till husets lägenheter resp. arbetsplatser. 
 
Bakgrund och förutsättningar 
Platsen är nu en parkering för Coops kunder, vårdcentralens besökare och hemtjänstens bilar. Med 
tanke på parkeringsbekymren i Vaxholm måste dessa funktioner tas på allvar så att samma antal bilar 
(nu 30 stycken) kan parkera. 
Vaxholm väntar på en kulturmiljöutredning. 
Att nu rusa iväg och mitt i Vaxholms stadskärna bygga ett högre hus än de omgivande och ta bort 
parkeringsplatser för bl.a. vårdcentralen kan vi inte acceptera. 
 
Skalan i Vaxholm 
Den tilltänkta bebyggelsen sägs vilja smälta in i miljön - men det ska synas att den är ny. 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. I detta fall, Domaren 15 och 18 med ett ”fill in-hus” mitt i 
Vaxholms stadskärna, krävs en följsamhet mot den befintliga omgivningen. Vi anser att det nya huset 
ska ta upp och på ett bättre sätt anknyta till kvarterets höjd, färg- och materialval om det ska göra 
anspråk på att smälta in i miljön. 
Ett hus som är högre än alla i sin omgivning blir oerhört dominant. Vi anser att huset ska sänkas för att i 
möjligaste mån behålla skalan i Vaxholm. För varje nytt hus har staden tillåtit högre höjd än 
omgivningen eller det som låg där tidigare. Om Vaxholm förlorar sin småskalighet finns ingen orsak 
längre att turista i staden och besöksnäringens inkomster uteblir. 
 
Infrastrukturen behöver byggas ut först 
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 ledningar som är gamla och springer läck flera gånger om året. 
 
Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar 

• att innan planen antas ska en kulturmiljöutredning över Vaxholms centrala delar föreligga och 
planen anpassas till utredningens krav. 

• att tills vi har en lösning i sikte på åtminstone avloppsfrågan kan vi inte tillstyrka att bygga 
15 nya lägenheter. 

 
• att minimera konsekvenserna för dem som redan bor där (solvärden, utsikt mm). 
• att hushöjden måste sänkas till nivå med omgivande hus, samt att färger och material ska 

anknyta till kvarterets övriga bostadshus. 
Vi motsätter oss att platsen blir bebyggd om inte ovanstående blir tillgodosett. 
 
SBF:s kommentar: 
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Parkeringsplatser:  
Fastigheten Domaren 15 behöver enligt Vaxholms parkeringsnorm 10 p-platser. På planförslaget 
redovisar att medge 22 p-platser i två våningar, detta innebär att 12 platser delar mellan besökare till 
Domaren 18 och allmänhet. 
 
Hushöjd: 
Vi har gjort bedömningen i samråd med antikvarie att huset kan skilja sig lite från befintliga hus.  
” Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a. 
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det 
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var sammankopplad 
med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in 
på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre 
planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark. 
• De direkta effekterna är att en f.d. parkering tas bort och bebyggs med en 2,5 våningar hög 
bostadsbyggnad. Inga träd, naturmark eller vegetation tas i anspråk. De direkta effekterna blir 
att en parkering anlagd på 1960-talet rivs. Förlusten av parkeringen bedöms medföra små negativa 
konsekvenser. Effekterna är främst kopplade till den visuella påverkan av stadsrummet vid 
Kapellgatan. Byggnadens takfot är trots sänkning högre än intilliggande byggnaders på Kapellgatans 
östra sida men korrelerar med fastigheten mittemot som är byggd på 1950-talet. 
• Längs Kapellgatan varierar bebyggelsens ålder, skala och karaktär kraftigt och det kulturhistoriska 
innehållet berättar om flera epoker i Vaxholms bebyggelseutveckling. Den äldre intilliggande 
småskaliga träbebyggelsen invid Kapellgatan/Rådhusgatan bedöms utgöra värdebärande fysiska 
uttryck för riksintresset. Den mindre träbyggnaden på fastigheten Domaren 18 är belägen mittemot 
nuvarande vårdcentral. Intill denna småskaliga äldre träbebyggelse står ett relativt storskaligt 
bostadshus från 1950-talet. Då bebyggelsemiljön längs Kapellgatan är varierad i ålder, skala, 
rumslighet och karaktär bedöms den aktuella tomten vara relativt tålig för varsamma tillägg. 
• Den visuella påverkan på den äldre träbebyggelsens skala och rumslighet bedöms bli liten-måttlig. 
• Detaljplanen bedöms sammantaget innebära små negativa konsekvenser för kulturmiljövärden 
kopplade till riksintresset Vaxholm.” Antikvarisk utlåtande, 2020 

Anpassningen till kulturmiljö handlar dels om husets placering i plan i förhållande till den stora gården 
och de befintliga husen dels om hur höjderna möter intilliggande befintliga volymer.  

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. 

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.” 

Solvärden och skugga 
Detaljplanen prövar en ny byggrätt på fastighet Domaren 15. Den nya byggrätten innebär att 
solförhållanden och utsikten förändras för boende. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram solstudier 
för den föreslagna bebyggelsen. Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att förändring som 
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planens genomförande innebär är godtagbar samt att det nya huset har en positiv effekt på miljön i 
området som helhet.  

Avståndet om ca 13 meter mellan Domaren 8 eller 14 och det nya förslaget har bedömts som ett 
godtagbart avstånd. Vi har tittat på och jämfört med avstånd mellan husfasader inom likvärdiga 
områden.  
 
Färger och material 
Stadsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen i samråd med antikvarie att huset kan skilja sig från 
grannar. I ett tidigt skede diskuterades ett hus helt i trä. Stadsbyggnadsförvaltningen vill inte låsa planen 
för mycket med tanke på framtida miljövänliga material och byggnadssätt. Synpunkterna noteras om 
fasadmaterial för att anpassa materialet till intilliggande flerfamiljshus. I plankartan anges att 
fasadmaterial i huvudsak ska vara trä. Ett gestaltningsprogram har tagits fram och redovisar 
materialvalet som är bifogad som en bilaga till planhandlingarna. Se nedan. 
 
Avlopp 
Kapacitet finns i Blynäs reningsverk för att ansluta planerade bostäder inom detaljplanen för Domaren 
15 och 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 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. 
 
 
S 21. Villaägare i Vaxholm: 
Planområdet är vid Kapellgatan intill vårdcentralen.  
I förslaget till detaljplan medges en byggnad på fyra våningar med en tillåten nockhöjd om 21 meter  
över nollplan. Detta är cirka 8 meter högre än intilliggande byggnader. Byggnaden kommer att  
dominera i förhållande till andra byggnader. Även från sjösidan kommer denna höga byggnad  
utmärka sig vilket kan strida mot riksintresset för kulturmiljövården som syftar till att skydda  
inseglingsleden mot Stockholm och dess speciella bebyggelsemiljö av sekelskifteskaraktär.  
I den antikvariska förstudien anges följande:  
"Stads- och landskapsbilden i området kommer att påverkas, främst för de närmaste grannarna.  
Stadslandskapets topografi och siktlinjer är viktiga. Den planerade byggnaden riskerar att påverka  
de kulturhistoriska värdena negativt. Den planerade bebyggelsen innebär att två byggnadsvolymer  
sammanfogas och delar av kvarteret Domaren sluts. Byggnadsvolymen kommer att dominera i  
förhållande till övriga byggnader i kvarteret, vilka har en indragen placering och delvis icke  
hårdgjorda ytor. "  
"Den planerade byggnaden innebär också en tilltagande byggnadsvolym vilken är omfattande och  
kommer dominera i förhållande till övriga byggnader i kvarteret, vilka har en, indragen placering och  
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delvis, icke hårdgjorda ytor. En sammansatt, kraftig volym och ökande höjder innebär också stora  
kontraster till Kape//gatans villor. Den planerade byggnaden riskerar att påverka de kulturhistoriska  
värdena negativt. En stark rekommendation att inte sammanfoga byggnaderna på föreslaget sätt.  
Påverkan på Kapellgatans villor och kvarteren blir för stor när byggnaden blir både hög och  
sammanbyggd. "  
 
"Ytterligare höjdskillnader längs Kapellgatan påverkar de kulturhistoriska värdena negativt. "  
 
Vi håller med om det som anges i den antikvariska förstudien att byggnaden är för stor och  
dominerande. Vi yrkar på att byggnaden skalas ned och inte får göras högre än intilliggande  
byggnader.  
 
Ifall förslaget till detaljplan genomförs kommer 20 stycken parkeringsplatser som idag finns att  
försvinna. Detta medför att parkeringstrycket i centrala Vaxholm kommer att kraftigt öka.  
Detaljplaneförslag måste därför innehålla en tydlig lösning på var de bilar som idag parkeras på  
denna yta skall parkeras i framtiden. 
 
SBF:s kommentar: 
 
Angående antikvariska förstudien Läs svar till Länsstyrelsen. 
 
Hushöjd/byggnadshöjd/nockhöjd 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är möjligt att pröva denna plan. 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer också att det allmänna intresset av att tillskapa fler bostadsrätter 
i kollektivnära läge motiverar en lite högre höjd. 

I samrådsförslaget var 21 meter över noll planen var en nockhöjd och höjden på domaren 18 
(vårdcentralen) var byggnadshöjd. Alltså olika sätt att mäta höjden på och orsak till att flera tolkade 
skillnaden som 8 meter.   
 
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. 
 
Den befintliga parkeringen inom Domaren 15 är privat mark och räknas inte som en del av kommunens 
allmänna parkering.  

Enligt plan-och bygglagen ska ”Parkering ordnas inom den egna fastigheten eller i nära anslutning” PBL 
kap 8 § 9.  
Idag finns 32 p-platser på Domaren 15. En konsekvens av planens genomförande blir att 10 st. befintliga 
platser försvinner. De 10 platserna på fastighet Domaren 15 bedöms rymmas inom övrig befintlig 
parkering i närheten.  

Planförslaget för Domaren 15 beräknas 9 platser /1000 kvm ljus BTA alltså 9 platser för 965 kvm ljus 
BTA. 15 platser /1000 kvm handel alltså 1 plats för 50 kvm centrumverksamhet. Parkering ska lösas 
inom egenfastighet och medges i garage under den nya byggrätten samt med parkering i botten våning. 
En avvikelse från parkeringsnormen är att endast räkna den yta som kan användas för bostad, (enligt 
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BBRs definition av tillgång till dagsljus), i beräkningen av parkeringsplatser ingår inte själva 
parkeringsytan, som i sig inte bidrar till ett ökat behov av parkering. 
Med avsteget som gjorts från parkeringsnormen behöver de planerade hushållen och verksamheten i 
planen tillgång till minst 10 bilparkeringsplatser för de boende och deras besökare, baserat på 
bruttoarea lägenheter (BTA) i zon A.  
 
 

Synpunkter från föreningar, fastighetsägare, boende och övriga 
 

S 22. Fastighetsägare till Rådhuset 5:  
Jag vänder mig kraftigt emot planerna på en ny byggnad vid vårdcentralen och borttagande av 
parkeringsyta. 
Det finns inget genomtänkt förslag hur trafiksituationen ska lösas, redan idag är det ofta kaotiskt och 
felparkerade bilar som ska besöka vårdcentralen.  
Man parkerar överallt där det finns yta att stå vilket dagligen gör att vi inte kan parkera eller blir 
uteparkerade från vår egen tomt och varutransporter till Coop får problem vilket påverkar för oss hur vi 
själva kan parkera på vår gård. 
Under turistsäsongen är det ännu värre och tydligen vill våra politiker inte att vår stad ska besökas av 
turister eller vi innevånare kunna besöka vårdcentral eller barnavårdscentralen. 
Innan man förbättrat parkeringsläget och ordnat så det finns parkering ser jag det som omöjligt att 
fortsätta bygga ut Vaxholms centrum. Redan idag åker ju dom flesta till Täby och Arninge för att handla 
beroende på bristen på parkering. 
Sen kommer en hög byggnad att ta bort solljuset för oss under stor del av vintern och redan idag 
skymmer vårdcentralen vår tomt. 
Mitt förslag till våra politiker är att ta ett steg tillbaka och planera förnuftigare och inte bygga ut så färre 
turister kan besöka vår stad och handlarna nere på stan kan få fler kunder. Bygg på shell tomten ett 
parkeringshus med flera våningar under jord och högst 2 våningar över jord. Den marken går ju ändå 
inte att bygga bostäder på då marken är så förorenad där. 
Och att under vinterhalvåret ha parkeringsövervakning dagligen så vi inte blir hindrade att parkera på 
vår gård på grund av bristen på parkering nere på stan. 
 
SBF:s kommentar: 

Trafiksituation i centrum och andra fastighetsparkeringsproblem kan inte lösa i denna detaljplan. Det är 
inte en fråga för denna detaljplan. 

Angående parkering läs svar till Villaägare i Vaxholm. 
Angående solljus läs svar till Vänsterpartiet i Vaxholm. 
 
 

S 23. Fastighetsägare till Domaren 8: 
Yttrande 1 
Vi är sedan 1973 bosatta i Täby samt har sommarbostad på Värmdö. Tanken med köpet av Domaren 8 
har varit att kunna flytta till Vaxholm med tiden samt att få närmare till bostaden i Värmdö.  
Fastigheten har varsamt renoverats under åren för att bevara den fina miljön i området.  
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Vi erhöll i november 2018 informationsbrev dat 2018-11-20 att arbete med planförslag pågick inom 
Domaren 15 och 18 Dp 416 samt att samrådsmöte skulle ske 2018-11-28.  
Med förskräckelse på mötet kunde vi konstatera att ett nytt hus planerades mellan Domaren 8 och 
Kapellgatan med innerfasad ca 5 meter från tomtgräns med nockhöjd 21 meter över nollplanet.  
Längs vår tomtgräns till nya fasaden har planerats garagenedfart till undervåning.  
Domaren 8 har sina balkonger och solsida mot Kapellgatan.  
Den nya tänkta byggnationen innebär att balkongsidan kommer att få skugga större delen av året.  
Garagenedfarten kommer att innebära bullerstörningar och avgaser mot den nya inbyggda bakgården.  
Hur ska man klara snöbekämpning på bakgården är en gåta.  
De flesta lägenheterna på Domaren 8 har sovrummen mot Kapellgatan som har varit den tysta öppna 
sidan, med nya huset kommer full insyn ske till husets flesta delar som kan bli ganska otrevligt.  
Den idag fina miljön i kvarteret kommer att förstöras totalt.  
 
I samrådshandlingarna under kultur-stads-landskapsbild står bland annat-Stads och landskapsbilden i 
området kommer att påverkas, främst för de närmaste grannarna. Stadslandskapets topografi och 
siktlinjer är viktiga. Den planerade byggnaden riskerar påverkade kulturhistoriska värdena negativt. Den 
planerade bebyggelsen innebär att två byggnadsvolymer sammanfogas och delar av kvarteret Domaren 
sluts. Byggnadsvolymen kommer att dominera i förhållande till övriga byggnader i kvarteret, vilka har en 
indragen placering. Redan i samrådshandlingarna har man konstaterat detta.  
 
Den idag öppna miljön i kvarteret kommer att bli en mörk solfattig bakgård om planen genomförs.  
Fastighetsvärdet på Domaren 8 kommer att förändras mycket negativt vid ev. genomförande av 
planändringen.  
Trivselfaktorn för hyresgästerna kommer att förändras mycket negativt vid ev. genomförande av planen.  
Om så erfordras önskar vi få återkomma med ytterligare synpunkter på planförslaget.  
 
Med dessa ord samt utdraget av samrådshandlingarna förutsätter vi att arbetet med ev planändring 
stoppas.  

 
 
Yttrande 2 
Beträffande synpunkter på förslag till detaljplan Domaren 15–18 Dp 416. Undertecknad mailade och 
sände brevledes synpunkter på rubr. förslag 2018-12-03. Vi har sedan dess bland annat tagit del av 
antikvarisk förstudie dat 2018-10-22 vilket ytterligare stärker våra synpunkter. Tidigare översänd 
solstudie klockan 12 respektive månad är justerad och visar dessvärre ytterligare sämre värden bland 
annat Domaren 8.  
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Refererande till synpunkter på förslag till detaljplan Domaren 15–18 Dp 416 översändes som 
komplettering bild tagen från Kapellgatan mot bla Domaren 8 tagen 28 december 2018 klockan 11:45. 
Bilden visar det öppna landskapet med idag sol året runt mitt på dagen. 
 

 
 
SBF:s kommentar: 
 
I yttrandet framförs synpunkter på att omkringliggande bebyggelse kommer att påverkas negativt av 
bland annat skugga på befintliga hus, stads och landskapsbilden och bullerstörningar. 

I Översiktsplanen 2030, sida 17, framhålls att: 
’’Bostadsbyggandet i Vaxholm ska bidra till en ökad täthet, variationsrikedom i bebyggelsen, god 
tillgänglighet med kollektivtrafik samt attraktiva och varierande stads- och boendemiljöer.’’ 
 
Stadsbyggnadsförvaltning gjordes en bedömning i samband med planarbete avseende bland annat sol- 
och skuggeffekten på omgivningen och påverkan av förslaget. Bedömning baserad på antikvarisk 
utlåtande: 

- Vilka värden finns? Hur känslig är miljön? 
- Översiktlig analys av bebyggelsens värden 
- Övergripande känslighetsanalys av gaturummet 
- Konsekvensbedömning 
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BBR:s krav på solljus gäller den föreslagna nya bebyggelsen. Den äldre bebyggelsen har idag redan 
begränsat solljus pga andra byggnader i kvarteret och Kapellgatan och den planerade bebyggelse 
kommer att ha gott om släpp och glapp mellan byggnaderna. 

Stadsbyggnadsförvaltning har under arbetet med detaljplanen haft skuggning i beaktande. Arkitekten 
har ändrat förslaget efter samråd för att tydliggöra de överväganden som har gjorts tagit fram en 
solstudie, se Bilagan.  Solstudie visar planområdet samt närmare grannar i planförslaget vid fyra 
tidpunkter 20 mars 21 juni, 22 sep och 21 dec. Lägenheterna som vänds mot parkering inte påverkas av 
skuggning enligt förslaget sommartid (21 juni), men att de får omkring två skuggtimmar mer per dag 
från 22 september till 20 mars, jämfört med befintliga förhållanden. Stadsbyggnadsförvaltning anser 
inte att denna begränsade påverkan är inte den omfattning att den skulle kunna anses innebära en 
betydande olägenhet för de grannarna då fastigheterna redan skuggas av befintliga husen i kvarteret.  

I granskningsförslaget sammanfogandet mellan Domaren 15 och 18 har tagit bort. Sammantaget 
innebär detta att olägenheten är mindre betydande än samrådsförslaget.  

Stadsbyggnadsförvaltning vill även hänvisa till att förslaget avser förtätning med fler bostäder i en 
central del av Vaxholm, vilket är ett viktigt allmänt intresse. Dessutom är avståndet till de grann byggnad 
långt, minst 13 m.  

Stadsbyggnadsförvaltning bedömer sammanfattningsvis att detaljplanen inte medför större olägenheter 
än vad som får tålas i dessa centrala och tätbebyggda delar av Vaxholm. 

Angående snömassor på bakgården det finns plats på gården för upplagsyta. 
Angående solljus läs svar till Vänsterpartiet i Vaxholm. 
Angående Hushöjd/byggnadshöjd/nockhöjd läs Villaägare i Vaxholm. 
 
 
S 24. Fastighetsägare till Domaren 14: 
Med bestörtning noterar jag att ni planerar ett bygge så nära redan befintliga lägenheter. 
Huset är alldeles för stort. 
Det kommer ju att stänga ute ett stort antal boende från både ljus och sol större delen av året. 
Jag bor på våning 1 i Domaren 14 (Hamngatan 15) och har balkong mot det nya huset och kommer att 
lida väldigt av detta. Värdet på lägenheten kommer ju också att sjunka. 
Vem betalar det? 
Dessutom måste det gå att planera en garageinfart på annan sida än just framför balkongerna på 
Domaren 8 o 14. Tänk om! 
 
SBF:s kommentar: 
Se svaret till yttrande nr S 23. 

Garageinfart 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en bullerutredning och där kollade på bullernivå från billar till 
garaget. Resultatet visar att bullernivå ligger under riskvärde. 
 
 
S 25. Fastighetsägare till Rådhusgatan 7A:  
1 . En föreslagen ny nockhöjd på 21m över nollplan för Domaren 15 skulle ge en betydligt högre byggnad    
     än omgivande flerbostadshus. Med en 8 meter högre nockhöjd än Domaren 18, vilken redan utgör en   
     betydande byggnadsvolym, riskerar den föreslagna sammanhängande byggnaden att skapa ett   
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     monument i jämförelse med omgivande bebyggelse. En tillämpning av befintlig detaljplan med en  
     maximal byggnadshöjd på 12.8 m över nollplan för Domaren 15 skulle bibehålla karaktären på      
     flerbostadsområdet bättre. 
2 . Föreslagen sammanbyggnation av Domaren 15 och 18 är kraftigt avvikande från omkringliggande   
     byggnadsstil på Kapellgatan och Rådhusgatan, där husen, både flerfamiljshus och enfamiljshus, står   
     enskilt med fri mark runt byggnader vilket bidrar till en luftig miljö och möjligheter att både se och   
     passera igenom området.  
3 . Skuggytorna från den förslagna höga och sammanhängande byggnaden riskerar att bli betydande och   
     inte tillåta att naturligt ljus når fram till gator och omkringliggande byggnader under stora delar av  
     året. 
4 . Föreslagna enbart hårda ytor kommer avvika kraftigt i en miljö med blandade material och historiskt  
     renodlade träbyggnader vilket inte är förenligt med bevarandeplan och rekommenderad aktsamhet i  
     historisk miljö i centrum. 
5 . Föreslaget parkeringsgarage ger en nettoförlust på 20 parkeringsplatser för besökare och  
     omkringliggande flerfamiljshus. Rådhusgatans och Kapellgatans parkeringsutrymme är redan  
     fullbelagda vid rusning och ytterligare cirkulationen medför både buller och luftföroreningar när  
     besökare letar efter parkering centralt. 
6 . Buller vid Konsums lastkaj är betydande vid leveranser under mornar mellan 6.30 och 8 då ett flertal  
     kylleveranser normalt står parkerade med kylaggregat på vilket ger betydande ljudnivåer vid  
     Kapellgatan/Rådhusgatan. Föreslagna lägenheter i Domaren 15 med direkt anslutning till lastområdet   
     kommer med stor sannolikhet att påverkas negativt av dessa ljudnivåer under lossning. 
 
SBF:s kommentar: 
1. Angående hushöjden läs svar till Villaägare i Vaxholm. 
2. Den byggnadsdel som tidigare sammankopplats med nuvarande vårdcentral har strukits (se bilaga 2). 
3. Angående solljus läs svar till Vänsterpartiet i Vaxholm. 
4. Angående Hårda ytor, står i antikvariskt utlåtande:’’ De direkta effekterna är att parkeringen tas bort 
och bebyggs med en 2,5 våningar hög bostadsbyggnad. Inga träd, naturmark eller vegetation tas i 
anspråk. Parkeringen som rivs bedöms ha lågt kulturhistoriskt värde.’’ 
5. Angående parkering läs svar till Villaägare i Vaxholm.  
6. Angående buller, Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en bullerutredning och där kollade på 
bullernivå från billar till garaget. Resultatet visar att bullernivå ligger under riskvärde. 
 

 
S 26. Fastighetsägare till Fiskaregatan 22 D: 
De planerade husen på nuvarande ”Konsumparkeringen” är för höga, cirka 8 meter högre än omgivande 
hus. Därigenom blir de nya byggnaderna alltför dominerande även från vattnet sett vilket även berör 
riksintresset Vaxholm som skärgårdssmåstad av sekelskifteskaraktär. Dessutom ger huset skugga för 
befintliga hus, norr om byggnaden. Se den byggnadsantikvariska förstudien som gjorts. Där påpekas att 
byggnaden är för stor och dominerande. Den bör ej vara högre än intilliggande byggnader. 
Om man bygger som detaljplanen anger bli Vaxholm av med ett stort antal, 20 stycken, 
parkeringsplatser i anslutning till Vårdcentralen, som ju snarare behöver fler parkeringsplatser. Även för 
Coop blir situationen svår. Var anordnas parkeringsplatser för deras kunder? Utredning om detta har 
inte gjorts. 
 
SBF:s kommentar: 
Se svar till yttranden nr 23 och 24. 
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S 27. Fastighetsägare till Skepparen 19: 
Först vill jag framföra en stor uppskattning av att byggnadsförslaget innehåller trygghetsaspekter redan 
vid planeringen. Bra! 
Jag hoppas att det blir förverkligat vid fortsatt arbete med Domaren 15 och 18, och vid framtida förslag 
till och genomförande av byggnationer.  
I innevarande förslag medges en ny byggnad på fyra våningar med en tillåten nackhöjd av 21 meter över 
nollplan, ca 8 meter högre än intilliggande befintliga byggnader. Förslaget till byggnad kommer att helt 
dominera i förhållande till andra, variationsrikt hus på Kapellgatan, Rådhusgatan och Hamngatan.  
Denna höga byggnad kommer att påverka stadslandskapets siktlinjer och topografi negativt!  
En gammal tradition är ju att Rådhusets torn med kupol tillåts dominera i stadshorisonten! Detta 
uppfattas särskilt tydligt från sjösidan; ett exempel på riksintresset för kulturmiljövården, som syftar till 
att skydda alla värden i inseglingsleden mot Stockholm. 
Om en - förhoppningsvis - lägre byggnad, anpassad till sin omgivning, byggs, är varsamhet vid val av inte 
bara volym, utan även proportioner, material och färgsättning av största vikt.  
 
Beträffande trafiksituationen vid Domaren 15 och 18: Vårdcentralens varierande behov kräver lätt 
framkomlighet både från Hamngatan och Kapellgatan (ambulans m.m.) och därmed större  
parkeringsyta än i förslaget.  
 
SBF:s kommentar: 
Förslaget har reviderats i samverkan med antikvarie sedan samrådet och byggnaden har bl.a. 
sänkts och justerats i anslutning till den befintliga vårdcentralen för att bättre anpassas till det 
öppna och småskaliga bebyggelsemönstret. Den del av byggnaden som tidigare var sammankopplad 
med nuvarande vårdcentral/f.d. lastkaj har utgått. Byggnaden har förskjutits längre in 
på tomten, på så sätt har mer förgårdsmark tillskapats och möjlighet finns att stärka det äldre 
planmönstret med öppet byggnadssätt och grön förgårdsmark. Se antikvarisk utlåtande som är bifogad 
som en bilaga till planhandlingarna. Se nedan. 
 
I samrådsförslaget var 21 meter över noll planen var en nockhöjd och höjden på domaren 18 
(vårdcentralen) var byggnadshöjd. Alltså olika sätt att mäta höjden på och orsak till att flera tolkade 
skillnaden som 8 meter. 
Stadsbyggnadsförvaltning har tagits fram ett gestaltningsprogram och redovisar materialvalet som är 
bifogad som en bilaga till planhandlingarna. Se nedan. 
 
Angående solljus, material och färgsättning läs svar till Vänsterpartiet i Vaxholm. 
Angående Hushöjd/byggnadshöjd/nockhöjd läs Villaägare i Vaxholm. 
 
  
S 28. Fastighetsägare till 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  
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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: 
Synpunkter noteras.  
 
 
S 29. Boende, 2 personer till Repslagaren 23 och Norrbergsgatan 7: 
I förslaget till detaljplan medges en byggnad på fyra våningar med en tillåten nockhöjd om 21 meter 
över nollplan. Detta är cirka 8 meter högre än intilliggande byggnader. Byggnaden kommer att  
dominera i förhållande till andra byggnader. 
För boende på norr om byggnaden kommer att påverkas mycket negativt av skuggbildning. Från  
höstdagjämning till vårdagjämning kommer de boende under långa tider hamna i skugga bakom den  
planerade byggnaden. 
Även från sjösidan kommer denna höga byggnad utmärka sig vilket kan strida mot riksintresset för  
kulturmiljövården som syftar till att skydda inseglingsleden mot Stockholm och dess speciella  
bebyggelsemiljö̈ av sekelskifteskaraktär. 
 
I den antikvariska förstudien anges följande: 
 
”Stads- och landskapsbilden i området kommer att påverkas, främst för de närmaste grannarna.  
Stadslandskapets topografi och siktlinjer är viktiga. Den planerade byggnaden riskerar att påverka  
de kulturhistoriska värdena negativt. Den planerade bebyggelsen innebär att två byggnadsvolymer  
sammanfogas och delar av kvarteret Domaren sluts. Byggnadsvolymen kommer att dominera i 
förhållande till övriga byggnader i kvarteret, vilka har en indragen placering och delvis icke hårdgjorda  
ytor.” 
”Den planerade byggnaden innebär också en tilltagande byggnadsvolym vilken är omfattande och 
kommer dominera i förhållande till övriga byggnader i kvarteret, vilka har en, indragen placering och  
delvis, icke hårdgjorda ytor. En sammansatt, kraftig volym och ökande höjder innebär också stora  
kontraster till Kapellgatans villor. Den planerade byggnaden riskerar att påverka de  
kulturhistoriska värdena negativt. En stark rekommendation att inte sammanfoga byggnaderna på  
föreslaget sätt. Påverkan på Kapellgatans villor och kvarteren blir för stor när byggnaden blir  
både hög och sammanbyggd.” 
”Ytterligare höjdskillnader längs Kapellgatan påverkar de kulturhistoriska värdena negativt.” 
 
Jag håller med om det som anges i den antikvariska förstudien att byggnaden är för stor och  
dominerande. Vi anser att byggnaden skalas ned och inte får göras högre än intilliggande byggnader. 
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Ifall förslaget till detaljplan genomförs kommer 20 stycken parkeringsplatser som idag finns att  
försvinna. Detta medför att parkeringstrycket i centrala Vaxholm kommer att kraftigt öka.  
Detaljplaneförslag måste därför innehålla en tydlig lösning på var de bilar som idag parkeras på  
denna yta skall parkeras i framtiden. 
Trafikutredning saknas. 
 
Jag yrkar att förslaget till detaljplan för Domaren 15 och Domaren 18 läggs på is tills ytterligare  
beredning 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 under 2019. I så fall bör också miljöskäl och byggnadsantikvariska 
värden vägas in i mycket tyngre i denna detaljplan. Husen bör vara lägre än det dominerande 
konsumhuset och bestå av mindre och kanske oregelbundna huskroppar för att på bättre sätt förstärka 
Vaxholms småstadskaraktär. Negativa aspekter såsom skugga för befintlig byggnation bör undvikas så 
långt som möjligt. 
 
SBF:s kommentar: 
Angående solljus läs svar till Vänsterpartiet i Vaxholm och Samrådsyttrande nr.23. 
Angående parkering läs svar till Villaägare i Vaxholm. 
Angående Hushöjd/byggnadshöjd/nockhöjd läs Villaägare i Vaxholm. 
En trafikbullerutredning, ett antikvarisk utlåtande och ett gestaltningsprogram har tagits fram och 
förslaget omarbetas efter samråd. Se bilagor. 
 
 
S 30. Boende, 15 personer Hamngatan 13, 15 och 16:  
Vi erhöll i november 2018 informationsbrev att arbete med planförslag pågick rubricerande  
byggnader.  
Vi boende och närgrannar har konstaterat att ett fruktansvärt försök till miljöförstöring pågick 
rubricerande område.  
Ett nytt hus planeras mellan Domaren 8 samt Kapellgatan och dessutom ca 8 meter högre än  
bakomvarande. Kvarteret kommer att inneslutas som en bakgård i ett industriområde.  
Dessutom kommer garagenedfart ske parallellt mot tomtgräns och de då blivande bakre  
fastigheterna. Garagenedfarten kommer att innebära bullerstörningar och avgaser mot den nya  
inbyggda bakgården.  
Den nya byggnationen innebär att balkongsidan kommer att få skugga större delen av året, en  
fullständig katastrof! De bakre fastigheterna får då en mycket solfattig instängd miljö i och med  
detta. Även fastigheterna efter Hamngatans norra sida kommer att bli lidande.  
Förutom den tidigare öppna miljön kommer bakre fastigheterna få full insyn från den nya tänkta  
fastigheten.  
Även i utredningen läser man bara negativa uttalanden.  
Lägg ner dumheterna och bibehåll den fina miljön som vi har.  
 
SBF:s kommentar: 
Angående solljus läs svar till Vänsterpartiet i Vaxholm och Samrådsyttrande nr.23. 
Angående parkering läs svar till Villaägare i Vaxholm. 
Angående Hushöjd/byggnadshöjd/nockhöjd läs Villaägare i Vaxholm. 
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 Samrådsredogörelse  
2021-02-22 

Änr 2015/242.214 
35 av 35 

En trafikbullerutredning, ett antikvarisk utlåtande och ett gestaltningsprogram har tagits fram och 
förslaget omarbetas efter samråd. Se bilagor. 
 

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 mindre och icke störande. 
• Reglering av parkering under mark. 
• Reglering av utförande. 
• Illustration av situationsplan och sektion. 
• Administrativa bestämmelser om fastighetens omfattning, samt gemensamhetsanläggningar. 
• utökat lovplikt, marksanering. 

 
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. 
• Organisatoriska frågor, ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
• Fastighetsrättsligt, gemensamhetsanläggningar, servitut, ledningsrätter. 
• Avtal och ekonomiska frågor. 
• 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 19 februari 2021 

 

Farnaz Wigh 

Planarkitekt  
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SÄBO Norrberget – Återrapportering 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Vid kommunstyrelsens möte den 2021-11-25 beslutades att: 

1. Med hänsyn tagen till socialnämndens remissvar, godkänns fortsatt arbete genom att besluta 
om ett inriktningsbeslut gällande projekt SÄBO för 60 boenden på Lägerhöjden. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt arbeta för att minska totalkostnaden för projektet och 
att minska kostnadsökningen för nämnden såväl som för boende i det kommande särskilda 
boendet, med bibehållen kvalitet, samt i övrigt beakta de synpunkter som socialnämnden angett 
i sin remiss till ärendet. 

3. Exploateringsenheten får i uppdrag att återkomma med begäran om ett                
genomförandebeslut. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens beslut, KS 2021-11-25/§ 175, har under förslagshandlingsfasen satts på prov. 
Stadsbyggnadsförvaltningens arbete med att minska totalkostnaden för projektet och att minska 
kostnadsökningar men med bibehållen kvalitet, samt i övrigt beakta de synpunkter som socialnämnden 
angett i sin remiss till ärendet har medfört att den tidigare beställningen av projektet i flera delar blivit 
oklar. 

Projektet befinner sig nu i ett läge där olika delar av byggnationen behöver omprövas och utredas 
vidare. Nuvarande byggprojektledare har valt att gå i pension och med kort varsel försvunnit från 
projektet. Tillkommande ny byggprojektledare behöver få möjlighet att sätta sig in i projektet och 
tillsammans med socialförvaltningen kan då stadsbyggnadsförvaltningen genomföra nödvändiga 
utredningar.  

Projektet håller, i linje med kommunstyrelsens beslut, punkt 2, på att gå genom byggets olika delar för 
att leta efter potentiella besparingar. Detta arbete väcker nya frågor och behov av att utreda vidare.  

Att minska kostnader i ett byggprojekt är svårt, särskilt när projektet redan passerat behovsfasen. 
Potential för att minska kostnader kan i huvudsak hänföras till ett antal delar i ett bygge: Läge, 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lars-Inge Littlewood Larsson 
Stadsbyggnadschef 
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utformning, omfattning och materialval. Den redan beslutade storleken med 60 boendeplatser, 
tillagningskök som skall producera mat till de boende i äldreboendet men också till den kommunala 
hemtjänsten, ett café för uthyrning, parkeringsgarage, reservaggregat för el samt skyddsrum sätter 
ribban för kostnader till en viss nivå som är svår att påverka. 

Läget kan vi inte göra något åt, vilket genom sin relativt trånga och geologiskt besvärliga läge kräver 
sprängning av berg samt en komplex dagvattenhantering, vilket är kostnadsdrivande.  

Områden som projektet har identifierat som behöver utredas vidare där det kan finnas potential för 
besparingar är minskade korridorsbredder, grundläggningsmetoder, stommaterial och byta läge för 
garageinfart.   

Med en minskad korridorsbredd kan man minska ner den totala bruttoarean med upp till 85 kvm. En 
minskad bruttoarea betyder lägre byggkostnad med upp till ca 3 mkr. Det är däremot inte säkerställt hur 
en sådan ändring slår på tekniska installationer som exempelvis ventilation, vilket kräver en fördjupad 
analys. 

En rad olika grundläggningsmetoder är under utredning. Potential finns om besparing på upp till ca 1 
mkr. Det är i dagsläget inte säkerställt vilken metod, och därmed besparing, som bör väljas av tekniska 
skäl. 

Projektet har utrett vilket material som är att föredra att använda i stommen, trä eller betong. Den 
utredningen visar att trä är att föredra utifrån både miljö/klimat aspekten samt även utifrån ekonomisk 
synvinkel. En trästomme beräknas i nuläget bli upp till 9 mkr billigare än betong. 

En flytt av garageinfarten för att spara kostnader och förenkla trafiklösningar utreds också. Åtgärden 
skulle innebära att kaféet försvinner. Åtgärden är inte färdigutredd. 

Domslutet angående bygglov från länsstyrelsen nyligen gällande Lägerhöjden 5 kan komma att påverka 
genomförandet av SÄBO. Om länsstyrelsens tolkning och domslut angående skillnader mellan takkupor 
och frontespiser kvarstår, så föreligger det en uppenbar risk att det även får följdverkan på redan 
framtagna ritningar och planer. Det blir då ett arbete med att rita om takbjälklag etc.  

Försvårande för den övergripande önskan om ett billigare projekt är de tillkomna omvärldsfaktorerna 
med ökade kostnader på byggmaterial, leveranssvårigheter, ökad inflation och ränta. 

Jämställdhetsperspektivet 
Pågående utredningsarbete sker med beaktandet av jämställdhetsperspektiv och föreslagna lösningar 
ska föreslås utifrån att en bedömning för jämställdhet har gjorts.   

Måluppfyllelse 
Att klargöra alla utstående utredningspunkter inför ett genomförandebeslut är ytterst viktigt för att 
trygga kommunens övergripande målområden kvalitet, livsmiljö och ekonomi.    

Stadsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att projektet nu är i sådant skede att nämnda 
utredningarna stärker projektets möjligheter att kunna genomföras i enlighet med de ekonomiska krav 
som kommunstyrelsen och socialnämnden efterfrågar i kombination med bibehållen kvalitet. 
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Finansiering 
Projektet återkommer med ärende om genomförandebeslut med vidhängande kostnadsberäkning. 

Bedömning 
Ett fortsatt utredningsarbete möjliggör för ny byggprojektledare att i god ordning kunna utreda 
förändringar i uppdraget samt olika tekniska lösningar för projekt SÄBO Norrberget. 
Stadsbyggandsförvaltningens samlade bedömning är att förslag till beslut är för projektets bästa utifrån 
ett beaktande av kvalitet, tid och ekonomi. 

Förvaltningen avser att återkomma med ett genomförandebeslut till PLU under hösten 2022. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2022-05-23 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef   

 Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadschef 
 Richard Hallman, exploateringschef 
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 22 Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen - status pågående 
arbete med handlingsplan 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen genomfördes en genomlysning 
under vintern/våren 2021. Genomlysningen omfattade samhällsbyggande enheter inom förvaltningen. 
Biblioteket och allmänkulturen var undantagna samt även bygglov- och GIS-enheten där genomlysning 
genomförts tidigare. 

Genomlysningens handlingsplan innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för 
varje enskild enhet. I genomlysningens övergripande sammanfattning angavs följande: En växande 
verksamhet med behov av strategiskt fokus, prioritering, tydligare styrning och god administrativ 
struktur för en kvalitativ och effektiv verksamhet. 

Det finns ett ömsesidigt behov hos både politisk- och förvaltningsorganisation av ökad tillit, delad 
målbild och stärkt samsyn. 

Målbilden efter att åtgärderna i handlingsplanen genomförts är effektivare arbetssätt, säkerställd 
budgetdisciplin, förstärkt kort- och långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift. 

I handlingsplanen för förvaltningens ledningsgrupp återfinns följande övergripande utvecklingsområden. 
De är nedan kompletterade med exempel på uppgifter/åtgärder för att förbättra området: 

1. Tillit, resurser och resursfördelning 
- Implementerad stadsbyggnads- och byggprojektmodell 
- Sammanställd lista över pågående större arbetsuppgifter 
- Medverkan i kommunkompassen 

2. Mandat och befogenheter 
- Förslag till reviderad delegeringsordning TFK 
- Förslag till reviderad delegeringsordning KS 
- Klarlägg gränsdragning avseende markköp och -försäljning mellan enheter 

3. Mötesstruktur 
- Inventera behov av mötesserier 
- Möteskartläggning, med påföljande justeringar för bättre effektivitet 

4. Verksamhetsanpassad organisation 
- Regelbunden översyn av organisationen 
- Succesiv anpassning av organisationen 

5. Ledarskap och ledaridé 
- Arbete med Mjölkboken för att bland annat stimulera självledarskap 
- Medverkan av enhetschefer och förvaltningschef i centralt anordnade aktiviteter för ledare 
- Egna inspirationsföreläsningar/workshops 
- Regelbundet återkommande egna ledarskapsdagar med enhetschefer/förvaltningschef 

6. Introduktion av nyanställda 
- Gemensamt introduktionsprogram framtaget 
- Enhetsspecifika introduktionsprogram ska tas fram 
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Kommunstyrelsens planeringsutskott 
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Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

7. Gemensamma rutiner, arbetssätt och verktyg 
- Projektmodeller implementerade 
- Introduktionsprogram 

Inom samtliga utvecklingsområden pågår åtgärder. Vissa åtgärder kommer att pågå löpande. Exempel 
på en avslutad åtgärd är framtagande av introduktionsprogram som används vid nyrekrytering. Exempel 
på åtgärd som pågår är framtagandet av och implementering av en byggprojektmodell. Åtgärder som 
behöver ske löpande över tid är till exempel översyn och succesiv anpassning av organisationen utifrån 
ändrade interna och/eller omvärldskrav. En åtgärd som vidtagits är att ta fram en sammanställning över 
nuvarande större arbetsuppgifter för at öka strategiskt fokus och för att underlätta för samsyn mellan 
politik och förvaltning. Denna sammanställning presenterades senast för kommunstyrelsen i februari 
2022. Då beslutades att förvaltningen skulle fortsätta arbeta med sammanställningen med hänsyn tagen 
till ekonomiska och personella resurser och att den skulle avrapporteras på sista sammanträdet före 
sommaren 2022. Det krävs ett ständigt löpande arbete för att hålla sammanställningen aktuell. 

Planenheten, exploateringsenheten, fastighetsenheten och tekniska enheten har egna handlingsplaner 
som respektive enhet följer och succesivt åtgärdar. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen- status pågående arbete med 
handlingsplan 2022-04-22. 

Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen, bilaga handlingsplaner 2021-08-09 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Marie Wiklund, klk   
 Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf   
 Kristina Henschen, sbf   
 Richard Hallman, Sbf   
 Alexander Wahlstedt, sbf 
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Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen- status pågående 
arbete med handlingsplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Som ett stöd i ett utvecklingsarbete av stadsbyggnadsförvaltningen genomfördes en genomlysning 
under vintern/våren 2021. Genomlysningen omfattade samhällsbyggande enheter inom förvaltningen. 
Biblioteket och allmänkulturen var undantagna samt även bygglov- och GIS-enheten där genomlysning 
genomförts tidigare. 

Genomlysningens handlingsplan innehåller åtgärder för förvaltningens ledningsgrupp respektive för 
varje enskild enhet. I genomlysningens övergripande sammanfattning angavs följande: En växande 
verksamhet med behov av strategiskt fokus, prioritering, tydligare styrning och god administrativ 
struktur för en kvalitativ och effektiv verksamhet. 

Det finns ett ömsesidigt behov hos både politisk- och förvaltningsorganisation av ökad tillit, delad 
målbild och stärkt samsyn. 

Målbilden efter att åtgärderna i handlingsplanen genomförts är effektivare arbetssätt, säkerställd 
budgetdisciplin, förstärkt kort- och långsiktig planering samt stärkt leverans och snabbare framdrift. 

I handlingsplanen för förvaltningens ledningsgrupp återfinns följande övergripande utvecklingsområden. 
De är nedan kompletterade med exempel på uppgifter/åtgärder för att förbättra området: 

1. Tillit, resurser och resursfördelning 
- Implementerad stadsbyggnads- och byggprojektmodell 
- Sammanställd lista över pågående större arbetsuppgifter 
- Medverkan i kommunkompassen 

2. Mandat och befogenheter 
- Förslag till reviderad delegeringsordning TFK 
- Förslag till reviderad delegeringsordning KS 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lars-Inge Littlewood Larsson 
Stadsbyggnadschef 
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- Klarlägg gränsdragning avseende markköp och -försäljning mellan enheter 
3. Mötesstruktur 

- Inventera behov av mötesserier 
- Möteskartläggning, med påföljande justeringar för bättre effektivitet 

4. Verksamhetsanpassad organisation 
- Regelbunden översyn av organisationen 
- Succesiv anpassning av organisationen 

5. Ledarskap och ledaridé 
- Arbete med Mjölkboken för att bland annat stimulera självledarskap 
- Medverkan av enhetschefer och förvaltningschef i centralt anordnade aktiviteter för ledare 
- Egna inspirationsföreläsningar/workshops 
- Regelbundet återkommande egna ledarskapsdagar med enhetschefer/förvaltningschef 

6. Introduktion av nyanställda 
- Gemensamt introduktionsprogram framtaget 
- Enhetsspecifika introduktionsprogram ska tas fram 

7. Gemensamma rutiner, arbetssätt och verktyg 
- Projektmodeller implementerade 
- Introduktionsprogram 

Inom samtliga utvecklingsområden pågår åtgärder. Vissa åtgärder kommer att pågå löpande. Exempel 
på en avslutad åtgärd är framtagande av introduktionsprogram som används vid nyrekrytering. Exempel 
på åtgärd som pågår är framtagandet av och implementering av en byggprojektmodell. Åtgärder som 
behöver ske löpande över tid är till exempel översyn och succesiv anpassning av organisationen utifrån 
ändrade interna och/eller omvärldskrav. En åtgärd som vidtagits är att ta fram en sammanställning över 
nuvarande större arbetsuppgifter för at öka strategiskt fokus och för att underlätta för samsyn mellan 
politik och förvaltning. Denna sammanställning presenterades senast för kommunstyrelsen i februari 
2022. Då beslutades att förvaltningen skulle fortsätta arbeta med sammanställningen med hänsyn tagen 
till ekonomiska och personella resurser och att den skulle avrapporteras på sista sammanträdet före 
sommaren 2022. Det krävs ett ständigt löpande arbete för att hålla sammanställningen aktuell. 

Planenheten, exploateringsenheten, fastighetsenheten och tekniska enheten har egna handlingsplaner 
som respektive enhet följer och succesivt åtgärdar. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut förväntas inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut förväntas inte få några konsekvenser för jämställdheten. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen- status pågående arbete med 
handlingsplan 20220422. 

Genomlysning av stadsbyggnadsförvaltningen, bilaga handlingsplaner 20210809 
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Kopia på beslutet till: 
Under denna rubrik anges vilka som beslutet ska expedieras till samt adresser till dessa.  
 
Adressater ska anges enligt nedanstående mall: 

För åtgärd: Marie Wiklund KLK, Lars-Inge Littlewood Larsson, Kristina Henschen, Richard 
Hallman, Alexander Wahlstedt SBF 
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Disposition

1. Inledning

• Om uppdraget
• Tillvägagångssätt

2. Genomlysning av Stadsbyggnadsförvaltningen

• Om Stadsbyggnadsförvaltningen 
• Kvalitativa intervjuer 

3. Omvärldsinspiration

4. Sammanfattande slutsatser

• Bilaga: Enheters utvecklingsåtgärder

2

506



© Startpoint Advisory AB

M
aj

 2
02

1

Utvecklingsområden - Ledningsgruppen

3

Nummer Utvecklingsområden – Förvaltningsövergripande Ansvarig
1 Tillit, prioriteringar och resursfördelning Stadsbyggnadschef

2 Mandat och befogenheter Stadsbyggnadschef

3 Mötesstruktur Stadsbyggnadschef

4 Verksamhetsanpassad organisation Stadsbyggnadschef

5 Ledarskap och ledaridé Stadsbyggnadschef

6 Introduktion av nyanställda Stadsbyggnadschef

7 Gemensamma rutiner, arbetssätt och verktyg Stadsbyggnadschef
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Handlingsplan per utvecklingsområde 
Ledningsgrupp

4

Utvecklingsområde: Tillit, prioriteringar och resursfördelning

• Ökad tillit och samsyn mellan politik, kommunledning och 
förvaltning om prioriteringar och resursfördelning 

• Tema ”Tillit” på nämndernas strategidagar 2021

• Löpande arbete

Målsättning: Ansvarig/Resurser:

Förväntat resultat:

Åtgärd och tidplan:

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Stadsbyggnadschef

• Nyckelresurser:
• Ordföranden/Presidier i politiska organ
• Kommunchef

• Övriga resurser:
• Enhetschefer 

• Utvecklad dialog och samsyn utifrån politiska intentioner 
samt uppsatta mål

• Långsiktigt stärkt prioritering av de viktigaste frågorna för 
att skapa förutsägbarhet och planering

• Stärk en effektiv planering och resursallokering för 
maximalt nyttjande av tillgängliga resurser

• Skapa samsyn kring innehåll, omfattning och förväntat 
resultat av uppdrag och utredningar

• Förtydligad konsekvens av beslut som medför behov av 
omprioriteringar av resurser
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Ledningsgrupp

5

Utvecklingsområde: Mandat och befogenheter

• Ökad effektivitet och resursutnyttjande genom 
tydliggjorda mandat och befogenheter

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Stadsbyggnadschef

• Nyckelresurser:
• Kommunchef 
• Kanslichef 
• Ekonomichef
• Ordföranden/Presidier i politiska organ

• Övriga resurser: 
• Enhetschefer 

• Kartlägga och dokumentera behov alla enheter. Planera 
för fortsatt arbete – Klart 2021

• Förslag reviderad delegeringsordning Kommunstyrelsen-
april 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvariga/Resurser:

Åtgärd och tidplan:

• Tydliggjord ansvarsfördelning mellan nämnder och 
förvaltningar

• Tydliggjorda gränsdragningar mellan roller/enheter och 
förvaltningar

• Tydliggjort mandat och befogenheter för 
förvaltningschef, enhetschef och medarbetare

• Tydlighet som skapar engagemang och maximerar 
nyttjandegraden av kunskap och resurser i 
organisationen

• Snabbare beslutsprocesser
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Ledningsgrupp

6

Utvecklingsområde: Mötesstruktur

• Tydlig mötesstruktur med förberedd agenda och rätt 
deltagare utifrån befogenhet och kompetens

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Stadsbyggnadschef

• Nyckelresurser: 
• Ordföranden/Presidier i politiska organ
• Kommunchef
• Enhetschefer

• En utvecklad mötesstruktur med förutsättningar för 
prioriterade strategiska diskussioner. Både 
förvaltningsinternt, med nämnder och med externa 
aktörer (tex större byggherrar)

• En mötesstuktur som effektiviserar. Rätt fråga på rätt 
nivå med politik/och eller med förvaltningen. • Inventering befintliga mötesserier och behov. Klart 

december 2021

Målsättning: Ansvarig/Resurser:

Förväntat resultat:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Ledningsgrupp

7

Utvecklingsområde: Verksamhetsanpassad organisation

• En effektiv och ändamålsenlig organisation utifrån roller 
och uppdrag

• Löpande översyn av organisation utifrån uppdrag och 
inriktning på verksamhet

• En successivt anpassad organisation utifrån 
förvaltningens uppdrag, måluppfyllelse, fokus och 
utmaningar

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Stadsbyggnadschef

• Övriga resurser: 
• Enhetschefer
• Verksamhetscontroller
• Verksamhetsutvecklare

• Årshjul kompletteras med översyn av organisation från 
2022

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Ledningsgrupp

8

Utvecklingsområde: Ledarskap och ledaridé

• Främjande ledarskap som skapar stärkt organisation

• Säkra ett stärkt ledarskap med chefer som får och tar 
ansvar, med en gemensam grund

• Ökad tillgänglighet och stöd till medarbetare i 
förvaltningen

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Stadsbyggnadschef

• Nyckelresurser:
• HR
• Kommunövergripande ledningsgrupp

• Övriga resurser: 
• Enhetschefer

• Aktivt deltagande i implementeringen av den 
kommungemensamma ledaridén, medarbetaridén och 
värdegrundsarbetet

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Ledningsgrupp

9

Utvecklingsområde: Introduktion av nyanställda

• Skapa en välkomnande och informativ 
introduktionsprocess för snabb uppstart

• En gemensam introduktion för alla i förvaltningen, med 
enhetsspecifika delar

• Stärkt känsla av ”välkomnande” för att snabbare komma 
in i ny roll och verksamhet

• Ökad grad av gemenskap och kunskap om andra enheter

• Ökad kunskap i IT-system, användningsområden och 
systemförståelse 

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Stadsbyggnadschef

• Nyckelresurs:
• Verksamhetsutvecklare

• Övriga resurser: 
• Enhetschefer
• HR
• Kommunledningskontoret
• IT

• Förslag till gemensam rutin presenteras innan slutet av 
2021

• Enhetsspecifika rutiner arbetas fram när den 
gemensamma rutinen är beslutad

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Ledningsgrupp

10

Utvecklingsområde: Gemensamma rutiner, arbetssätt och verktyg

• Skapa god grund för en effektiv och kvalitativ verksamhet 
inom hela förvaltningen

• Stärkt samordning mellan enheter för att säkra en hög 
effektivitet och en hög kvalitet i hela förvaltningen

• Samordnad utveckling, tydliga strukturer och rutiner till 
stöd för medarbetare i förvaltningen

• Enkelhet i dokumentation, rapportering och uppföljning

• Effektivare remisshantering av rapporter och handlingar 
som berör och påverkar förvaltningens arbete

• Minskad sårbarhet i förvaltningen genom tydliga 
strukturer och rutiner

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Stadsbyggnadschef

• Nyckelresurser:
• Kommunledningskontoret

(Kansli, IT, Ekonomi, Upphandling) 

• Övriga resurser: 
• Verksamhetsutvecklare
• Verksamhetscontroller
• Enhetschefer
• GIS-samordnare

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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11

Nummer Utvecklingsområden – Exploatering Ansvarig

1 Projektmodell för byggprojekt Exploateringschef

2 Projektdirektiv – ekonomi för byggprojekt Exploateringschef

3 Projektdirektiv – ekonomi för stadsbyggnadsprojekt Exploateringschef

4 Projektledningsverktyg Exploateringschef

5 Tydligt ägarskap Exploateringschef

6 Process byggprojekt Exploateringschef

7 Process stadsbyggnadsprojekt Exploateringschef

8 Mål på enhets- och medarbetarnivå Exploateringschef

9 Diariehantering Exploateringschef
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Exploateringsenheten  

12
* SBF Stadsbyggnadsförvaltningen, UF – Utbildningsförvaltningen, SF - Socialförvaltningen

Utvecklingsområde: Projektmodell för byggprojekt

• En fastställd projektmodell för våra byggprojekt och som 
alla berörda i kommunorganisationen jobbar efter

• Tydlig transparant koppling mellan vår byggprocess och 
politiska beslut

• Effektiv genomförandeprocess av kommunens 
byggprojekt

• Ökad förståelse för byggprocessen inklusive dess 
hantering av projektekonomi

• Förbättrad projektkvalitet och ekonomi, utifrån satta 
tidsramar 

• Utvecklad beslutsprocess med tydliggjorda 
beslutspunkter och resurstillsättning utifrån framtagen 
projektmodell

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef
• Kommunchef
• Ekonomichef
• Byggprojektledare

• Övriga resurser: 
• Förvaltningschefer på SBF, UF och SF*
• Kommunstyrelsens ordförande

• Förankring av projektmodell i organisationen under året 
(2021) för att före årets slut kunna erhålla ett internt 
beslut för fastställelse

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Exploateringsenheten

13
* SBF = stadsbyggnadsförvaltningen, UF = Utbildningsförvaltningen, SF = Socialförvaltningen, BUN = Barn- och utbildningsnämnden, SN = Socialnämnden

Utvecklingsområde: Projektdirektiv - ekonomi för byggprojekt 

• Transparent och effektiv ekonomihantering av 
investeringsprojekt

• Fastställd finansieringsprocess för våra bygg- och 
anläggningsprojekt 
(Bilaga till projektmodell - byggprojekt)

• Förstärkt förtroende och förståelse för ekonomiska utfall 
i projekten

• Förtydligad finansieringsprocess för våra bygg- och 
anläggningsprojekt 

• Tydliggjorda investeringsramar för projektgenomförande 
utifrån behov/målsättning

• Fastställda nyckeltal för att effektivisera nödvändiga 
behov av ytor inom byggprojekten av 
samhällsfastigheter i syfte att hålla ned 
projektkostnader

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Ekonomichef
• Byggprojektledare

• Övriga resurser: 
• Förvaltningschefer på SBF, UF och SF*
• Kommunchef
• Ordförande i KS, BUN, SN*
• Gatu- och parkchef
• Fastighetschef

• Fastställd bilaga Projektdirektiv - ekonomi för 
byggprojekt inför sommaren år 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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14
* SBF = stadsbyggnadsförvaltningen, UF = Utbildningsförvaltningen, SF = Socialförvaltningen,

Utvecklingsområde: Projektdirektiv – ekonomi för stadsbyggnadsprojekt 

• Transparent och effektiv ekonomihantering av 
stadsbyggnadsprojekt

• Fastställd finansieringsprocess för våra 
stadsbyggnadsprojekt 
(Bilaga till projektmodell för stadsbyggnadsprojekten)

• Mer förståelse och bättre förutsättningar för att 
ekonomiskt genomföra stora stadsbyggnadsprojekt

• I ett tidigt skede av stadsbyggnadsprojekten transparant 
tydliggöra projektens långsiktiga investeringsramar för 
projektgenomförande 

• Förstärkt förtroende och förståelse för ekonomiska 
kostnader i stadsbyggnadsprojekten

• Förtydligad finansieringsprocess för våra 
stadsbyggnadsprojekt 

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Ekonomichef
• Projektledare stadsbyggnadsprojekt

• Övriga resurser: 
• Förvaltningschefer på SBF, (UF och SF)*
• Kommunchef
• Kommunstyrelsens ordförande
• Gatu- och parkchef
• Fastighetschef

• Fastställd bilaga Projektdirektiv - ekonomi för 
stadsbyggnadsprojekt under år 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde
Exploateringsenheten  

15
* SBF- Stadsbyggnadsförvaltningen

Utvecklingsområde: Projektledningsverktyg 

• Stärkt projektstyrning/projektledning med ökad kvalitet

• Transparens gentemot förvaltningschefer, ekonomichef 
och kommunchef avseende projektens tid och 
ekonomiska hantering.

• Förbättrad projekthantering med effektivare nyttjande 
av resurser

• Tydliggjord projektstyrning och projektledning

• Lättare att följa upp framdrift och rapportering i 
projekt – ekonomi, kvalité och tid

• Tydliggjort ansvar – vem förväntas göra vad

• Tydliggjord projektdokumentering – mallar, rutiner och 
styrning  

• Uppdaterad och utökad kontoplan

• Ökad insyn och förståelse för vår hantering av 
stadsbyggnadsprojekt och byggprojekt

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Medarbetare på enheten

• Övriga resurser: 
• Ekonomicontroller
• Chefer på SBF*

• Klart till hösten 2021 med minst ett projekt från 
stadsbyggnadsprojekten samt ett från byggprojekten 
upplagt i systemet för fullskalig användning

• Utvärdering av upplagda projekt skall ske inför hösten 
och före 2021 års slut skall samtliga relevanta stora bygg-
och stadsbyggnadsprojekt finnas inlagda i systemet

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde
Exploateringsenheten  

16

Utvecklingsområde: Tydligt ägarskap 

• Ökad effektivitet och resursutnyttjande utifrån politiska 
intentioner och prioriteringar

• Stärka den gemensamma prioriteringsdiskussionen kring 
frågor för utveckling – gemensam bild mellan politik och 
förvaltning

• En prioriteringslista för arbetsuppgifter inklusive 
prioritering av vilka stadsbyggnadsprojekt och 
byggprojekt exploateringsenheten förväntas utföra

• Gemensam förståelse politik och enhet för behov av att 
prioritera arbetsuppgifter

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef
• Kommunchef
• Ordföranden/Presidier i politiska organ

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde
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17
* SBF Stadsbyggnadsförvaltningen, UF – Utbildningsförvaltningen, SF - Socialförvaltningen

Utvecklingsområde: Process byggprojekt

• En gemensam byggprojektprocess för Vaxholms stad, med 
gemensam förståelse för roller och ansvar

• Tydliggjord process och projektstyrning

• Ökad effektivitet och kvalitet i genomförande

• Tydliggjorda beslutspunkter 

• Gemensam förståelse för projektresurser – enskilt 
projekt och samlat för totalen

• Tydliggjorda ansvar

• Tydliggjord koppling till Vaxholms stads samlade 
investeringsbehov och ekonomisk påverkan på 
kommunen

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef
• Verksamhetscontroller
• Medarbetare på enheten

• Övriga resurser: 
• Kommunchef
• Förvaltningschefer UF och SF* 
• Enhetschefer SBF*
• Ekonomichef

• Ett påbörjat förankringsarbete under år 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde
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18
* SBF Stadsbyggnadsförvaltningen

Utvecklingsområde: Process stadsbyggnadsprojekt

• Utifrån framtagen projektmodell för 
stadsbyggnadsprojekt förankra en gemensam 
stadsbyggnadsprocess för Vaxholms stad, med gemensam 
förståelse för roller och ansvar

• Tydliggjord process och projektstyrning

• Ökad effektivitet och kvalitet i genomförande

• Tydliggjorda beslutspunkter 

• Gemensam förståelse för projektresurser – enskilt 
projekt och samlat för totalen

• Tydliggjorda ansvar

• Tydliggjord koppling till Vaxholms stads samlade 
investeringsbehov och ekonomisk påverkan på 
kommunen

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef
• Verksamhetscontroller
• Medarbetare på enheten

• Övriga resurser: 
• Enhetschefer på SBF* 

• Ett påbörjat förankringsarbete på enhetschefsnivå inom 
stadsbyggnadsförvaltningen under år 2021

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde
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19

Utvecklingsområde: Mål på enhets- och medarbetarnivå

• Fastställa enhetsmål och aktiviteter som tydliggör den 
”röda tråden” från kommunövergripande målområden 
ner till den enskilde medarbetarens arbetsinsatser

• Tydliggörande av enhetsmål och aktiviteter som stärker 
medarbetarnas förståelse och insikt i hur deras enskilda 
arbetsinsatser hänger samman med politikens 
övergripande mål och målområden

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Verksamhetscontroller

• Övriga resurser: 
• Medarbetare på enheten

• Före sommaren år 2021 säkerställa nya enhetsmål och 
aktiviteter

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde
Exploateringsenheten  

20

Utvecklingsområde: Diariehantering

• Korrekt och förenklad hantering av diarieföring och 
uppsökande av dokument i befintliga ärenden i Evolution

• Effektivare nyttjande av exploateringsenhetens resurser

• Klarlagt hur vi inom exploateringsenheten effektivast 
kan använda Evolution i sökandet av dokument och 
handlingar som underlättar våra arbetsuppgifter

• Intern rutin för diarieföring av nödvändiga handlingar 
och dokument

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Exploateringschef

• Nyckelresurser: 
• Kanslichef
• Stadsbyggnadschef

• Övriga resurser: 
• Plankoordinator på exploateringsenheten
• Medarbetare på enheten

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområden - Planenheten

21

Nummer Utvecklingsområden – Planenheten Ansvarig

1 Tydligt ägarskap Planchef

2 Mötesstruktur Planchef

3 Rutiner och mallar Planchef
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Planenheten

22

Utvecklingsområde: Tydligt ägarskap

• Tydligt ägarskap i framtagande och utveckling av 
enhetens arbete utifrån politiska intentioner och 
prioriteringar

• Ökad motivation inom enheten med fullt ägarskap och 
föredragande av planfrågor

• Förstärkt tillit i dialog mellan medarbetare och politik

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Planchef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef

• Övriga resurser: 
• Sakansvarig planarkitekt

• Utvecklas i dialog med politiken

En utvecklad delegeringsordning för Kommunstyrelsen är en 
förutsättning för tydliggörande

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Planenheten

23

Utvecklingsområde: Mötesstruktur

• Utvecklad mötesstruktur och innehåll för att stärka 
dialog och tillit

• Gemensam förståelse för mötesstruktur, frekvens, 
omfattning, samt agenda för frågor – både strategiska 
men också mindre avstämningsfrågor

• Stöd för att stärka dialog och tillit för 
prioriteringsdiskussioner

• Säkra effektiv information och hög transparens i 
planfrågor med politik och internt

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Planchef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef
• Sakansvarig planarkitekt
• Exploateringschef

• Översyn av mötesstrukturer startat våren 2021, beräknas 
klart hösten 2021

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:

527



© Startpoint Advisory AB

M
aj

 2
02

1

Handlingsplan per utvecklingsområde  
Planenheten

24

Utvecklingsområde: Rutiner och mallar 

• En väl fungerande planprocess med relevanta 
stöddokument

• Minska sårbarhet genom tydliga strukturer och rutiner 
och gemensam process och dokumentation kring 
planfrågor

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Planchef

• Nyckelresurser: 
• Sakansvarig planarkitekt

• Övriga resurser: 
• Medarbetare på enheten

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområden - Fastighetsenheten

25

Nummer Utvecklingsområden – Fastighet Ansvarig
1 Internhyrespolicy socialförvaltningen Fastighetschef

2 Underhållsplan Fastighetschef

3 Investeringar Fastighetschef

4 Brandskyddspolicy Fastighetschef

5 Medborgarservice Fastighetschef

6 Kommunikationsrutin Fastighetschef

7 Processkartläggning Fastighetschef

8 IT-strategi och digitaliseringsplan Fastighetschef

9 Mål på enhets- och medarbetarnivå Fastighetschef

10 Dokumenthanteringsplan Fastighetschef
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Fastighetsenheten

26

Utvecklingsområde: Internhyrespolicy Socialförvaltningen

• Tydliggjord ansvarsfördelning mellan hyresgäst (HG) och 
hyresvärd (HV) samt att möjliggöra ett effektivt 
nyttjande av lokal- och bostadsbeståndet

• Inventerade ytor per objekt

• Beräknad självkostnad per kvm

• Utforma internhyresmodell med tydliga hyresprinciper

• Uppdaterad gränsdragningslista mellan HG och HV

• Internhyresavtal med tydlig fördelning av HG-ansvar och 
villkor för uppsägning

• Forum för protokollförd dialog mellan HG och HV

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Socialförvaltningen
• Ekonomienheten

• Färdigt utkast till beslut september

• Implementerad modell till budget 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Fastighetsenheten

27

Utvecklingsområde: Underhållsplan

• Långsiktig plan för tekniskt underhållsbehov

• Bättre förutsättningar för planering, information och 
utförande av underhåll

• Verksamhet utan oplanerade driftavbrott

• Objektspecifika planer uppdelade per anläggningstyp

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Fastighetsförvaltare

• Skolor och förskolor färdigställt 2022

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Handlingsplan per utvecklingsområde  
Fastighetsenheten

28
*Nämnden för teknik, fritid och kultur

Utvecklingsområde: Investeringar

• Effektivare arbetssätt

• Tydligare mandat för tjänstepersoner

• Bättre insikt och förståelse för nämnden

• Riktlinjer för beställningar av fysiska åtgärder

• Investeringsrutiner för TFK*

• Bättre förutsättningar för planering och utförande av 
åtgärder

• Bättre uppföljning av åtgärder

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef
• Ekonomichef
• Kanslichef

• Övriga resurser: 
• Fastighetsförvaltare
• Byggprojektledare
• Tekniska enheten

• Beslut riktlinjer hösten 2021

• Implementerade riktlinjer 2022

Förutsättningar:
Förvaltningen kan utreda och förbereda. Fortsatt arbete är 
beroende av andra förvaltningar och politiska beslut.

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Brandskyddspolicy

• Övergripande målsättning är att säkerställa stadens 
arbete med Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

• Delmål är att säkerställa uppdaterade 
gränsdragningslistor för brandskyddsarbete

• Övergripande förväntat resultat är att ha en ny 
brandskyddspolicy som är väl förankrad i stadens 
organisation. 

• Förväntning av delmål är att ha gränsdragningslistor för 
samtliga av stadens verksamhetslokaler 

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Fastighetsförvaltare
• Säkerhetschef

• Övriga resurser: 
• Samtliga verksamhetschefer

• Ny policy beslutad i slutet av 2021

• Gränsdragningslistor för verksamhetslokaler framtagna 
till hösten 2021

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:

533



© Startpoint Advisory AB

M
aj

 2
02

1

Handlingsplan per utvecklingsområde  
Fastighetsenheten

30

Utvecklingsområde: Medborgarservice

• Ökad service till medborgare och hyresgäster

• Ökad transparens

• Effektivare arbetssätt genom nytt 
ärendehanteringssystem för att öka tillgänglighet, 
svarstid, åtgärd

• Möjlighet till uppföljning

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Verksamhetskoordinator
• Verksamhetsutvecklare

• Ärendehanteringssystem implementerat, våren 2021

• Löpande arbete med kontinuerlig utveckling av e-tjänster 
och e-blanketter

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Kommunikationsrutin

• Kommunikation är en naturlig del av pågående projekt 
och vid plötsligt uppkomna händelser

• Årlig kommunikationsplan

• Medvetenhet om hur vi kommunicerar och när

• Ökad information till våra målgrupper

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Verksamhetskoordinator
• Kommunikationsenheten

• Övriga resurser: 
• Övriga på förvaltningen

• Fastställt arbetssätt hösten 2021

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Processkartläggning 

• Processer för avtalsskrivning kartlagda

• Processarbetet antas leda till tydliga gränsdragningar 
och arbetssätt för enhetens medarbetare

• Tydliga processer för avtalsskrivning antas leda till 
effektivare hantering av ärenden där socialförvaltningen 
är avtalsägare

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Verksamhetscontroller
• Socialförvaltningens verksamhetscontroller

• Övriga resurser: 
• Medarbetare på enheten

• Publicerade processer våren 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: IT-strategi och digitaliseringsplan

• IT-strategin (Strategi för digitalisering) med tillhörande 
dokument är framtagen för att genom 
kommungemensamma mål skapa en färdplan för stadens 
fortsatta digitalisering.

• Tillgång till bredband

• Uppdatera stadens IT-infrastrukturprogram

• Modern hård- och mjukvara

• Identifiera och budgetera för implementering av 
nya verksamhetsstöd

• Säkerställa att: 
• enheten har hård- och mjukvara
• bredbandstillgång till egna verksamhetslokaler
• bredbandstillgång till bostäder

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• IT-enheten
• Tekniska enheten

• Övriga resurser: 
• Övriga enheter på förvaltningen
• Säkerhetschef
• Upphandlingsenheten

• Framtagande av gemensam digital verksamhetsplan 
under hösten 2021

• Ny IT-infrastruktursplan beslutad under 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Mål på enhets- och medarbetarnivå

• Säkerställa koppling mellan verksamhetens mål och 
kommunens övergripande mål

• Ökad styrning från politik 

• Enhetens mål är väl förankrade hos verksamhet och 
politik

• Målen är genomförbara, mätbara samt påverkningsbara

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Fastighetschef

• Nyckelresurser: 
• Verksamhetscontroller

• Övriga resurser: 
• Medarbetare på enheten

• Underlag till strategidag klart 20 maj

• Sammanställt förslag augusti 2021 (inför yttrande till mål 
och budget)

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Dokumenthanteringsplan

• Dokumenthanteringsplan uppdaterad och beslutad

• Processbaserad dokumenthanteringsplan underlättar 
förståelsen och tydliggör sambanden mellan de 
aktiviteter och de dokument/handlingar som uppstår

• Dokumenthanteringsplanen följer kommunens 
gemensamma struktur

• En övergripande kvalitetssäkring av 
informationshanteringen

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Verksamhetscontroller

• Nyckelresurser: 
• Kansliet/huvudregistrator
• Fastighetschef

• Övriga resurser: 
• Verksamhetskoordinator
• Medarbetare på enheten

• Beslutad dokumenthanteringsplan slutet 2021

• Publicerad övergripande process hösten 2021

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Nummer Utvecklingsområden – Tekniska enheten Ansvarig
1 Ansvar och roller Gatu- och parkchef

2 Tydligt ägarskap Gatu- och parkchef

3 Rutiner, mallar och avtal Gatu- och parkchef

4 Underhållsplan Gatu- och parkchef

5 Kartunderlag Gatu- och parkchef

6 Medborgarservice Gatu- och parkchef

7 Mål på enhets- och medarbetarnivå Gatu- och parkchef

8 Kommunikationsrutin Gatu- och parkchef

9 Dokumenthanteringsplan Gatu- och parkchef
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Utvecklingsområde: Ansvar och roller

• Stärkt kultur och teamkänsla, med tydliggjorda ansvar 
utifrån kompetens, och minskad sårbarhet

• Stärkt gemensam kultur och därigenom ökad grad av 
samverkan och minskad sårbarhet inom enheten

• Tydliggjorda roller och ansvar utifrån nuvarande 
kompetens och organisatoriska behov

• Utvecklade roll- och uppdragsbeskrivningar utifrån roll 
och ansvar

• Säkerställa redundans för olika roller genom ökad grad 
av involvering i varandras ansvarsområden

• Tydliggöra behov utifrån framtida rekryteringar

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Medarbetare på enheten

• Löpande arbete som påbörjats 

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Tydligt ägarskap 

• Ökad effektivitet och resursutnyttjande genom 
tydliggjorda mandat och befogenheter i organisationen

• Anpassad delegeringsordning för Nämnden för teknik, 
fritid och kultur utifrån de likartade ansvarsområden 
som tekniska enheten och fastighetsenheten har 

• Tydliggjorda gränsdragningar mot fastighetsenheten och 
exploatering 

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Stadsbyggnadschef
• Kommunchef
• Kanslichef
• Fastighetschef

• Löpande arbete

• Förslag på reviderad delegeringsordning, klart 2022

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Rutiner, mallar och avtal

• En effektiv och kvalitativ verksamhet genom utvecklade 
rutiner och stöddokument

• Minska sårbarhet genom tydliga strukturer och rutiner 
och gemensamma processer och dokumentation

• Utvecklade riktlinjer, tekniska anvisningar, handböcker,  
ritningsarkiv och verktyg för ordning & reda

• Enkelhet i dokumentation, rapportering och uppföljning

• Förutsättningar för att kunna arbeta långsiktigt och 
undvika ”brandkårsutryckningar”

• Inventering och uppföljning av arrendeavtal

• Rutin för användning av allmän platsmark

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Medarbetare på enheten

• Löpande arbete som redan påbörjats. 

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Underhållsplan 

• Långsiktig plan för tekniskt underhållsbehov och 
investeringar

• Bättre förutsättningar för planering och utförande av 
underhåll och investeringar

• Bättre uppföljning av åtgärder

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Gatuingenjör
• Trafikhandläggare
• Parkingenjör (Fritidschef)

• Övriga resurser
• Ekonomicontroller

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Kartunderlag

• Uppdaterade kartunderlag inför upphandlingar

• Tydliga underlag för entreprenör gällande 
ansvarsområden

• Marknadsmässiga driftavtal med minskat riskpåslag och 
ÄTA från entreprenörer vid anbudslämning och 
utförande

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Gatuingenjör
• Trafikhandläggare
• Parkingenjör (Fritidschef)
• GIS-ingenjör

• Övriga resurser: 
• GIS-samordnare

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:

545



© Startpoint Advisory AB

M
aj

 2
02

1

Handlingsplan per utvecklingsområde  
Tekniska enheten

42

Utvecklingsområde: Medborgarservice

• Ökad service till medborgare, föreningar och företag

• Ökad transparens

• Effektivare arbetssätt genom nytt 
ärendehanteringssystem för att öka tillgänglighet, 
svarstid och åtgärder

• System för lokalbokningar och bidragssystem

• Samordning och uppföljning av schakttillstånd

• Möjlighet till uppföljning av statistik från föreningar och 
felanmälningar 

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Fritidschef
• Samordningsansvarig
• Markförvaltare

• Övriga resurser: 
• Enhetens medarbetare

• Ärendehanteringssystem implementerat

• System för lokalbokningar och bidragssystem i drift 
hösten 2021

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Mål på enhets- och medarbetarnivå

• Säkerställa koppling mellan verksamhetens, nämndens 
och kommunens mål

• Enhetens mål är väl förankrade hos verksamhet och 
politik

• Målen är genomförbara, mätbara samt påverkningsbara

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Verksamhetskontroller

• Övriga resurser: 
• Medarbetare på enheten

• Underlag till strategidag klart 20 maj

• Sammanställt förslag augusti 2021 (inför yttrande till mål 
och budget)

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Utvecklingsområde: Kommunikationsrutin

• Kommunikation är en naturlig del av pågående projekt 
och vid plötsligt uppkomna händelser

• Årlig kommunikationsplan

• Medvetenhet om hur vi kommunicerar och när

• Ökad information till våra målgrupper

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Gatu- och parkchef

• Nyckelresurser: 
• Verksamhetsutvecklare
• Kommunikationsenheten

• Övriga resurser: 
• Enhetens medarbetare

• Fastställt arbetssätt hösten 2021

• Löpande arbete

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:

548



© Startpoint Advisory AB

M
aj

 2
02

1

Handlingsplan per utvecklingsområde  
Tekniska enheten

45

Utvecklingsområde: Dokumenthanteringsplan

• Dokumenthanteringsplan uppdaterad och beslutad

• Processbaserad dokumenthanteringsplan underlättar 
förståelsen och tydliggör sambanden mellan de 
aktiviteter och de dokument/handlingar som uppstår

• Dokumenthanteringsplanen följer kommunens 
gemensamma struktur

• En övergripande kvalitetssäkring av 
informationshanteringen

• Ansvarig för utvecklingen: 
• Verksamhetscontroller

• Nyckelresurser: 
• Gatu- och parkchef
• Kansliet/huvudregistrator

• Övriga resurser: 
• Verksamhetskoordinator
• Medarbetare på enheten

• Beslutad dokumenthanteringsplan slutet 2021

• Publicerad övergripande process hösten 2021

Målsättning:

Förväntat resultat:

Ansvarig/Resurser:

Åtgärd och tidplan:
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2022-05-25 

Änr KS 2022/87.170 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 23 Reservera mark för brandstation på Kullön 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Fastighet Kullö 1:18 reserveras för att möjliggöra för en framtida placering av ny brandstation i Vaxholm. 

Ärendebeskrivning 
Vid förfrågan från Vaxholms stad har SSBF, Storstockholms brandförsvar, utrett behov av ny 
brandstation. Bakgrunden till förfrågan är att Vaxholms stad uppvaktas av olika intressenter som önskar 
köpa/hyra fastigheten Kullö 1:18 för annan verksamhet.  

SSBF bedömning, se bifogad PM sammanfattar läget enligt följande, och har i sin analys en tidshorisont 
till 2040: 

SSBF ser inte att det utifrån riskbildsförändringen finns behov av att förändra SSBF:s förmåga på ett 
sådant sett att en byggnation på den erbjudna tomten på Kullö är motiverat. Däremot finns det utifrån 
exempelvis kortad insatstid en möjlighet till ökad rekrytering, behov av verksamhetsanpassade och 
jämställda utrymmen fördelar med en nybyggnation av brandstation på Kullö. SSBF ser även att det 
finns tydliga samordningsvinster att göra vid en samprojektering tillsammans med Vaxholms stad.  
 

Vaxholms stads bedömning utifrån inkommen PM är att det i nuläget inte går att skriva bort behovet av 
plats för ny brandstation. Bedömningen är från SSBF att det fram till 2040 inte finns ett behov kopplat 
till riskbild, men anger samtidigt att nuvarande lokaler har funktionella brister. Nuvarande plats har små 
möjligheter till utveckling av verksamhetslokalerna, vilket redan innebär utmaningar kopplat till 
identifierat behov av förråd, reservkraft, övernattningsmöjlighet och omklädningsrum för båda män och 
kvinnor.  

Ett samnyttjande av lokalen både mellan SSBF, kommunen och privata aktörer skulle föra ytterligare 
mervärden med sig. Upptrappning i omvärlden ställer allt högre krav på kommunernas säkerhetsarbete, 
där ett samnyttjande av en yta på brandstationen skulle kunna nyttjas av kommunens som en plats för 
krisorganisation med reservkraftsförmåga och säkerhetsklassade konferensrum och annan beredskap i 
lokalerna. Inför en ev byggnation vore det också intressant att undersöka möjligheterna för annan 
samverkan med privata aktörer, t ex genom samnyttjande av gym för personalen på brandstationen som 
likväl skulle kunna nyttjas av invånare i kommunen. 

Om även att behovet inte finns i närtid av en ny plats, kan det inte uteslutas ett sådant behov framgent. 
Kommunen har en begränsad marktillgång och avsedd yta på Kullön skulle väl möta ett behov för 
brandstation, utifrån sitt strategiska läge och utifrån godkänd detaljplan. En sådan strategisk plats bör 
därför fortsatt prioriteras att behållas för att säkra kommunens ev behov av ny brandstation framgent. 

Yrkanden 
Lars Lindgren (M) samt Anna-Lena Nordén (WP) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag. 

Fredrik Östman (C), Michael Baumgarten (L), Anders Garstål (S) samt ordföranden yrkar bifall till 
förvaltningens beslutsförslag. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 09:50-09:55 
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Protokoll 
2022-05-25 

2 av 2 
 
 

Kommunstyrelsens planeringsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger, bifall till förvaltningens beslutsförslag samt 
avslag på detsamma. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition 
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av planeringsutskottet. 

Ja röstar: den som bifaller förvaltningens beslutsförslag. 

Nej röstar: den som avslår förvaltningens beslutsförslag. 

Omröstningsresultat 
Ja= Anders Garstål (S), Michael Baumgarten (L), Fredrik Östman (C) samt Malin Forsbrand (C). 

Nej= Lars Lindgren (M), Annicka Hörnsten Blommé (M) samt Anna-Lena Nordén (WP). 

Ordföranden finner att planeringsutskottet med 4 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller förvaltningens 
beslutsförslag. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-04-28 

PM från SSBF, inkl skiss på lämplig verksamhetslokal på angiven plats. 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef    
 Alexander Wahlstedt, fastighetschef  
 Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadschef 
 Lars-Erik Bergwall, säkerhetschef   
 Peter Arnevall, förbundsdirektör SSBF 
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Reservera mark för brandstation på Kullön 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

Fastighet Kullö 1:18 reserveras för att möjliggöra för en framtida placering av ny brandstation i Vaxholm. 

 

Ärendebeskrivning 
Vid förfrågan från Vaxholms stad har SSBF, Storstockholms brandförsvar, utrett behov av ny 
brandstation. Bakgrunden till förfrågan är att Vaxholms stad uppvaktas av olika intressenter som önskar 
köpa/hyra fastigheten Kullö 1:18 för annan verksamhet.  

SSBF bedömning, se bifogad PM sammanfattar läget enligt följande, och har i sin analys en tidshorisont 
till 2040: 

SSBF ser inte att det utifrån riskbildsförändringen finns behov av att förändra SSBF:s förmåga på ett 
sådant sett att en byggnation på den erbjudna tomten på Kullö är motiverat. Däremot finns det utifrån 
exempelvis kortad insatstid en möjlighet till ökad rekrytering, behov av verksamhetsanpassade och 
jämställda utrymmen fördelar med en nybyggnation av brandstation på Kullö. SSBF ser även att det 
finns tydliga samordningsvinster att göra vid en samprojektering tillsammans med Vaxholms stad.  
 

Vaxholms stads bedömning utifrån inkommen PM är att det i nuläget inte går att skriva bort behovet av 
plats för ny brandstation. Bedömningen är från SSBF att det fram till 2040 inte finns ett behov kopplat 
till riskbild, men anger samtidigt att nuvarande lokaler har funktionella brister. Nuvarande plats har små 
möjligheter till utveckling av verksamhetslokalerna, vilket redan innebär utmaningar kopplat till 
identifierat behov av förråd, reservkraft, övernattningsmöjlighet och omklädningsrum för båda män och 
kvinnor.  

Ett samnyttjande av lokalen både mellan SSBF, kommunen och privata aktörer skulle föra ytterligare 
mervärden med sig. Upptrappning i omvärlden ställer allt högre krav på kommunernas säkerhetsarbete, 
där ett samnyttjande av en yta på brandstationen skulle kunna nyttjas av kommunens som en plats för 
krisorganisation med reservkraftsförmåga och säkerhetsklassade konferensrum och annan beredskap i 

Kommunledningskontoret 
Marie Wiklund 
Kommunchef 
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lokalerna. Inför en ev byggnation vore det också intressant att undersöka möjligheterna för annan 
samverkan med privata aktörer, t ex genom samnyttjande av gym för personalen på brandstationen som 
likväl skulle kunna nyttjas av invånare i kommunen. 

Om även att behovet inte finns i närtid av en ny plats, kan det inte uteslutas ett sådant behov framgent. 
Kommunen har en begränsad marktillgång och avsedd yta på Kullön skulle väl möta ett behov för 
brandstation, utifrån sitt strategiska läge och utifrån godkänd detaljplan. En sådan strategisk plats bör 
därför fortsatt prioriteras att behållas för att säkra kommunens ev behov av ny brandstation framgent. 

Bakgrund 
Fastighet Kullö 1:18 är en tomt på Kullön som ägs av Vaxholms stad. Marken används idag till en yta som 
hyrs ut som upplag för våra inhyrda entreprenörer i våra projekt. DP anger följande: 
”Småindustri/Kontor” i högst två våningar. Högsta nockhöjd är 13 meter över nollplanet. (Marken i 
området varierar mellan +4,2 och +6,4.) Största tillåtna byggnadsarea är 1200 kvm. Fasadmaterial ska 
vara av trä målat med slamfärg och taktäckning ska bestå av grästorv eller sedumarter. 

Olika intressenter har lyft intresse av att förvärva eller hyra marken för t ex kontor, gym, padel eller del 
av livsmedelsbutik. 

Kommunens syfte och avsikt med tomten långsiktigt har varit att möjliggöra en ny brandstation. SSBF, 
har därför på uppdrag av kommunen tagit fram en PM för att utreda sina behov av ny brandstation. PM 
bifogas ärendet. 

Nedan en karta på avsedd fastighet Kullö 1:18. 

 

 

 

 

Jämställdhetsperspektivet 
I SSBFs promemoria lyfts fram att bland verksamhetsanpassningarna finns bland annat behov av 
ombyggnation för att skapa ändamålsenliga lokaler ur ett jämställdhetsperspektiv, t ex omklädningsrum 
separat för kvinnor och män vilket inte bedöms att kunna inrymmas inom nuvarande byggnad.  
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Rätt rustade lokaler skulle därmed öka för en mer jämställd arbetsplats, ge båda könen rätt till 
återhämtning efter utryckning på lika premisser. 

Måluppfyllelse 
I det kommunala uppdraget ingår ansvar för brandförsvar. Denna fråga är hanterad av kommunen 
genom samverkan med 9 andra medlemskommuner. Tillsammans bildar vi Storstockholms brandförsvar. 
Samverkan ger Vaxholms stad en större body och därmed både en verksamhet av god kvalitet som 
kostnadseffektiv. 

Värdet av en lokal brandstation är stort. Det ger oss kortare framkörningstider samt en lokalkunskap hos 
brandförsvaret. Som komplement till vår brandstation finns också ett brandvärn på Rindö. Även i detta 
fall är kommunen involverad och arbetar nära SSBF som möjliggörare. En lokal närvaro bidrar till 
snabbare närvaro men också en trygghet för kommunens invånare genom sin närvaro.  

Ett samnyttjande av lokalen både mellan SSBF, kommunen och privata aktörer skulle föra ytterligare 
mervärden med sig. Upptrappning i omvärlden ställer allt högre krav på kommunernas säkerhetsarbete, 
där ett samnyttjande av en yta på brandstationen skulle kunna nyttjas av kommunen som en plats för 
krisorganisation med reservkraftsförmåga och säkerhetsklassade konferensrum och annan beredskap i 
lokalerna. Inför en ev byggnation vore det också intressant att undersöka möjligheterna för annan 
samverkan med privata aktörer, t ex genom samnyttjande av gym för personalen på brandstationen som 
likväl skulle kunna nyttjas av invånare i kommunen. 

Finansiering 
Kostnad för ny brandstation uppkommer då beslut om uppförande av sådan tas. Ett sådant beslut 
behöver tas både av Vaxholms stad som av SSBF. Nuvarande finansieringsöverenskommelse är att 
investeringskostnad bärs av hemmakommunen, i detta fall då Vaxholms stad, vilket innebär att 
kommunen kommer att stå för investeringskostnaden. Driftkostnaden bärs av SSBF, och faktureras till 
ett självkostnadspris. Vid ett samnyttjande kan också driftkostnadsfördelning påverka Vaxholms stad. 

Uppskattad kostnad för byggnation av ny brandstation är idag ca 43 mkr, enligt uppgift från SSBF.  

Bedömning 
Vaxholms stads bedömning utifrån inkommen PM är att det i nuläget inte går att skriva bort behovet av 
plats för ny brandstation. Vaxholms stads instämmer med SSBF om att en ny plats skulle möjliggöra 
både kortad insatstid vilket breddar rekryteringsunderlaget samt möjliggör förbättrade utrymmen, vilket 
i sin tur stärker SSBFs förmåga både avseende verksamhetsarbete såväl som jämställd rekrytering med 
förbättrade personalutrymmen.  

Ovan är central för Vaxholms stad. Behovet av en nära brandstation och med ett brandförsvar som ges 
möjligheter till en bred rekryteringsbas är av självklart intresse och något som kommunen behöver både 
bevaka, bejaka, säkerställa och möjliggöra. 

Nuvarande plats möjliggör inte ytterligare utveckling av verksamhetslokalerna. Om även att behovet 
inte finns i närtid av en ny plats, kan det inte uteslutas ett sådant behov framgent. Brandstationen har 
idag redan sina begränsningar vilket redan ger negativ påverkan på verksamheten.  
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Säkerhetstrycket på kommunerna från MSB och länsstyrelsen ökar konstant. En förväntan är att 
samhället i stort kommer att behöva stärka sin förmågekapacitet för att växla upp igen efter den 
nedrustning som gjorts i Sverige efter kalla kriget. En byggnation av en ny brandstation, skulle kunna 
vara ett utmärkt tillfälle för att stärka kommunens förmåga, t ex genom att ett samnyttjande av 
lokalytor som skulle kunna nyttjas av kommunens som en plats för krisorganisation med 
reservkraftsförmåga och säkerhetsklassade konferensrum och annan beredskap. 

Kommunen har därtill en begränsad marktillgång och avsedd yta på Kullön skulle väl möta ett behov för 
brandstation, utifrån sitt strategiska läge och utifrån godkänd detaljplan. En sådan strategisk plats bör 
därför fortsatt prioriteras att behållas för att säkra kommunens ev behov av ny brandstation framgent. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande. 

PM från SSBF, inkl skiss på lämplig verksamhetslokal på angiven plats. 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef    

 Alexander Wahlstedt, fastighetschef  
 Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadschef 
 Lars-Erik Bergwall, säkerhetschef   

, förbundsdirektör SSBF 
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2022-04-26 
Dnr: 112-486/2022  

 

Handläggare 

 
Till 

Marie Wiklund 
2022-04-26 

 

PM avseende tomten på Kullö 

Detta PM beskriver översiktligt Storstockholms brandförsvars (SSBF) syn på eventuell 
nybyggnation av brandstation på den av Vaxholms stad erbjudna tomten på Kullö. 

Riskbildsförändring fram till 2040 
I början av 2022 gjorde SSBF, utifrån ett räddningstjänstperspektiv, en analys kring 
den förväntade utvecklingen i Vaxholms stad. Analysen fokuserade i huvudsak på den 
förväntade befolkningsutveckling och riskbildsförändringen de kommande åren samt 
hur dessa påverkar räddningstjänstverksamheten som bedrivs av SSBF i Vaxholms 
stad.  
 
SSBF ser inte att den förväntade befolkningsutvecklingen och medföljande riskbilds-
förändring i Vaxholms stad fram till 2040 medför väsentliga skillnader i antalet 
insatser eller dess komplexitet jämfört med idag. Således föreligger inget större behov 
fram till 2040 för SSBF att genomföra större förändringar, utöver normal utvecklings-
takt, avseende vår förmåga till räddningsinsats.  

Insatstid 
SSBF:s nuvarande organisation och bemanning på Vaxholms brandstation är en 
kombination av heltidsanställd personal (dagtid veckodagar) och räddningspersonal i 
beredskap (RiB) (kvällar och helger). Nuvarande brandstation är placerad inom 
Vaxholms tätort med ett flertal 30-sträckor till och från brandstationen. Det påverkar 
dels möjligheten att ta sig till brandstationen för RiB-personalen, som befinner sig i 
hemmet innan larmet går, och möjligheten att ta sig från brandstationen vid larm. Den 
erbjudna tomten på Kullö skulle således underlätta för personalen att ta sig till 
brandstationen snabbare samt till viss del minska insatstiderna till olyckor.  
 
En förändrad placering av brandstationen bedöms även påverka rekryterings-
underlaget av potentiella RiB-medarbetare positivt då avståndet från hemmet till 
brandstationen inte får överstiga 6 minuter för att klara anspänningstiden vid larm. 
Den föreslagna tomten har ett större antal personer boendes inom en radie om 6 
minuters körtid jämfört med den nuvarande stationen. 
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Nuvarande brandstation 
Nuvarande brandstation har vissa begräsningar samt har behov av en del verksamhets-
anpassningar. Det saknas exempelvis övernattningsmöjligheter vilket sätter 
begränsningar i möjligheten att, både periodvis och över längre tid, höja bemanningen i 
Vaxholm. Även om inte riskbildsförändringen fram till 2040 tyder på att bemanningen 
i grunden behöver förändras till heltid dygnet runt kan andra kortare förändringar i 
riskbilden påkalla ett sådant behov kortare perioder, exempelvis större påfrestningar i 
samhället och kriser. Således finns ett behov av att tillskapa sovutrymmen. 
 
Bland verksamhetsanpassningarna finns bland annat behov av ombyggnation för att 
skapa ändamålsenliga lokaler ur ett jämställdhetsperspektiv, vilket bedöms svårt att 
inrymma inom nuvarande byggnad.  
 
Båda dessa delar föranleder behov av att genomföra fastighetsjusteringar i syfte att 
skapa mer ändamålsenliga lokaler. Att bygga ut brandstationen på nuvarande mark 
bedöms som svårt utan att hindra omkringliggande verksamheter. Tidigare analyser av 
byggnaden visar även på att det är svårt att bygga ut den nuvarande brandstationen på 
höjden utifrån byggnadskonstruktionen.  

Samordningsvinster med Vaxholms stad 
Den föreslagna tomten på Kullö, tillsammans med ett klokt lokalutnyttjande skulle 
kunna skapa synergieffekter vid en eventuell nybyggnation. Utöver att göras mer 
ändamålsenliga än idag skulle lokalerna också kunna fylla gemensamma behov för 
SSBF och Vaxholms stad, exempelvis avseende lagerhållning av kritisk materiel, tankar 
för drivmedel, reservkraft, redundans, samt möjlighet till samlokalisering vid en större 
händelse/kris. Särskilt sett utifrån dagens säkerhetspolitiska läge. Det finns således 
anledning att vid en eventuell nybyggnation titta på hur byggnaden kan nyttjas 
gemensamt i både vardag, kris och höjd beredskap. 

Sammanfattning 
SSBF ser inte att det utifrån riskbildsförändringen finns behov av att förändra SSBF:s 
förmåga på ett sådant sett att en byggnation på den erbjudna tomten på Kullö är 
motiverat. Däremot finns det utifrån exempelvis kortad insatstid, möjlighet till ökad 
rekrytering, behov av verksamhetsanpassade och jämställda utrymmen fördelar med en 
nybyggnation av brandstation på Kullö. SSBF ser även att det finns tydliga 
samordningsvinster att göra vid en samprojektering tillsammans med Vaxholms stad.  
 
 
 

Bilaga 
Bilagt detta PM finns en exempelskiss på en brandstation på den föreslagna tomten. 
Skissen visar hur en brandstation skulle kunna placeras på den föreslagna tomten. I 
händelse av beslut om projektering kommer innehållet i byggnaden förändras, dels 
utifrån SSBF:s behov men även utifrån Vaxholms stads behov.  
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Änr KS 2022/92.556 
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 24 Genomförande av kajprojektet 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

1. Inom arbetsområdet för kajprojektet ska ansvaret som nämnden för teknik, fritid och kultur har 
inom markförvaltnings överlåtas till kommunstyrelsen som äger projektet. 

2. Arbetsområdet ska utgöra den geografiska yta som projektet behöver för dess genomförande 
och vara avgränsad i tid. 

3. Arbetsområdet exakta gränser beslutas av kommunstyrelsen senast i samband med byggstart av 
respektive etapp. 

Ärendebeskrivning 

I genomförande av byggprojekt har det i vissa fall funnits oklarheter om vilken instans som äger 
beslutsrätten. Syftet är att tydliggöra vem som äger beslut om den mark som ingår i kajprojektet 
genomförande. Ärendet påverkar inte barnperspektivet eller jämställdheten. Det blir tydligare vilken 
instans som äger rätt att ta beslut. Det blir tydligare att uppfylla mål om god förvaltning. 

Yrkanden 
Lars Lindgren (M) samt Fredrik Östman (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden konstaterar att endast ett förslag till beslut föreligger och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-05-06 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Robert Klingvall 

För kännedom: Nämnden för teknik, fritid och kultur   
 Alexander Wahlstedt, sbf    
 Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf 
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Genomförande av kajprojekt 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå för kommunfullmäktige att 
besluta att  

1. Inom arbetsområdet för kajprojektet ska ansvaret som nämnden för teknik, fritid och kultur har 
inom markförvaltnings överlåtas till kommunstyrelsen som äger projektet. 

2. Arbetsområdet ska utgöra den geografiska yta som projektet behöver för dess genomförande 
och vara avgränsad i tid. 

3. Arbetsområdet exakta gränser beslutas av kommunstyrelsen senast i samband med byggstart av 
respektive etapp. 

Sammanfattning 
I genomförande av byggprojekt har det i vissa fall funnits oklarheter om vilken instans som äger 
beslutsrätten. Syftet är att tydliggöra vem som äger beslut om den mark som ingår i kajprojektet 
genomförande. Ärendet påverkar inte barnperspektivet eller jämställdheten. Det blir tydligare vilken 
instans som äger rätt att ta beslut. Det blir tydligare att uppfylla mål om god förvaltning. 

Bakgrund 
I genomförande av byggprojekt har det i vissa fall funnits oklarheter om vilken instans som äger 
beslutsrätten av området som är under byggnation. Detta beror på att stora byggprojekt ägs av 
kommunstyrelsen medan marken de genomförs på förvaltas av nämnden för teknik, fritid och kultur 
som beslutar om drift, skötsel, föreskrifter samt ger tillstånd för ledningsägare och försäljningsplatser på 
samma yta. Vaxholm stad har i dagsläget inte någon rutin för att hantera denna situation där två 
instanser har rätt att besluta om samma yta. 

Det kan finnas situationer där olika beslut i olika instanser kan påverka projektets tidplan, ekonomi och 
säkerhet. 

Exempel på beslut som nämnden för teknik, fritid och kultur brukar ta men som inom projektets 
arbetsområde överlåts till kommunstyrelsen är arbete i eller på mark i syfte att underhålla eller sköta 
mark eller väg samt tillstånd, lokala trafikföreskrifter eller andra ordningsregler samt tillstånd för tredje 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Robert Klingvall 
Trafikplanerare 
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part att bland annat bedriva försäljning eller ha ett evenemang, utföra ledningsarbete eller köra med 
breda, långa eller tunga transporter. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detta ärende är att tydliggöra vem som äger beslut om den mark som ingår i kajprojektet 
genomförande.  

Ärendet är inte kopplat till tidigare beslut. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Ärendet innebär ingen ändring utan endast en flytt av befintlig delegering och bör därför inte påverka 
barnrättsperspektivet vare sig positivt eller negativt. 

Jämställdhetsperspektivet 
Ärendet innebär ingen ändring utan endast en flytt av befintlig delegering och bör därför inte påverka 
jämställdheten vare sig positivt eller negativt. 

Måluppfyllelse 
Ärendet innebär att det blir tydligare vilken politisk instans som äger rätt att ta beslut om kommunal 
mark. Det innebär att det blir tydligare att uppfylla mål om god förvaltning. 

Finansiering 
Beslutet kräver ingen finansiering. 

Bedömning 
Ärendet innebär att det blir tydligare vilken politisk instans som äger rätt att ta beslut om kommunal 
mark.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Robert Klingvall 

För kännedom: Nämnden för teknik, fritid och kultur 
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§ 26 Godkännande upphandlingsdirektiv för etapp 2 och 3 inom 
investeringsprojektet för Vaxholms kajer 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Upphandlingsdirektiv för etapp 2 och 3 i Vaxholms kajer, enligt bilaga, godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholm stad har ett stadsmiljöavtal med Trafikverket. Detta upphandlingsdirektiv innebär att 
förvaltningen kan handla upp etapp 2 och 3. Genomförande av dessa upphandlingar innebär 
förbättringar ur barnperspektiv och jämställdhet. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-05-09 

Bilaga, upphandlingsdirektiv för Etapp 2 och 3 i Vaxholms kajer 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Robert Klingvall, sbf 

För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf 
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Godkännande upphandlingsdirektiv för etapp 2 och 3 inom 
investeringsprojektet för Vaxholms kajer 

Förslag till beslut 
Att planeringsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna upphandlingsdirektiv för etapp 2 och 3 i 
Vaxholms kajer enligt bilaga 

Sammanfattning 
Vaxholm stad har ett stadsmiljöavtal med Trafikverket. Detta upphandlingsdirektiv innebär att 
förvaltningen kan handla upp etapp 2 och 3. Genomförande av dessa upphandlingar innebär 
förbättringar ur barnperspektiv och jämställdhet. 

Bakgrund 
Vaxholm stad har ett stadsmiljöavtal med Trafikverket som kan finansiera halva byggkostnaden upp till 
381,5 miljoner kr. 

Detta förutsätter bland annat att Vaxholm stad åtagit sig några projekt i motprestation samt att kajerna 
ska upprustas med start senast 2021 och vara klara senast 2026. Vid avvikelse från överenskommelsen 
riskerar hela eller delar av finansieringen att utebli. 

Detaljprojektering pågår. 

Ärendebeskrivning 
Detta upphandlingsdirektiv innebär att förvaltningen kan handla upp etapp 2 och 3 under vissa 
förutsättningar: 

● Detaljprojekteringen skall vara godkänd av kommunfullmäktige 
● En uppdaterad kalkyl med hänsyn till omvärldsläget ska ha presenterats för kommunstyrelsen 
● Upphandlingen skall vara skalbar så att det går att stänga projektet inom gällande budgetramar 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
I arbetet med Vaxholms kajer har vi haft dialog med flera olika grupper varav barn är en av dessa. En 
förskolegrupp har fått representera barnen i Vaxholm och vissa av barnens förslag, bland annat med 
mer plats för lek finns med i gällande inriktningsbeslut om gestaltningen som vi projekterar efter. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Robert Klingvall 
Trafikplanerare 
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Jämställdhetsperspektivet 
Vaxholms kajer renoveras med finansiering som avser statliga mål om förbättrad kollektivtrafik. Detta 
innebär att kajerna bidrar till ökad jämställdhet i och med att kollektivtrafikresenärer består av en högre 
andel kvinnor än bilister. 

Måluppfyllelse 
Upphandling av etapp 2 och 3 syftar till att färdigställa den bärande konstruktionen enligt 
kommunfullmäktiges beslutade gestaltningsprogram. 

Finansiering 
Finansiering sker via stadsmiljöavtal med Trafikverket samt enligt beslutad budget. 

Bedömning 
Se bilaga. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 

Bilaga upphandlingsdirektiv för Etapp 2 och 3 i Vaxholms kajer 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Robert Klingvall 

För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson 
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§ 27 Utbredning av kajområdet Vaxholms kajer 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Utbredning av kajområdet Vaxholms kajer godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Utbredningen av kajområdet syftar till att binda ihop de tre kajområdena Österhamnen, Söderhamnen 
och Västerhamnen genom att skapa en sammanhållen yta. Kajområdet ska bidra till att behålla och 
utveckla Vaxholms unika värden och karaktär.  

Dokumentet ”Utbredning av kajområdet Vaxholms kajer” visar ritningar med områdets utbredning. 

Bilaga 1 visar exempel på möbler, belysningsarmaturer, planteringar och markbeläggning. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-05-10 
Utbredning av kajområdet Vaxholms kajer 2022-05-11 
Bilaga 1. Exempel på offentlig möblering Vaxholms kajer 2022-05-11 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: (Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande, dokumentet 

Utbredning av kajområdet Vaxholms kajer och Bilaga 1) 
Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur  
Näringslivsberedningen 
Anna Rhedin, sbf 
Robert Klingvall, sbf 
Alexander Wahlstedt sbf 
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Utbredning av kajområdet Vaxholms kajer 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att; 
Utbredning av kajområdet Vaxholms kajer godkänns. 

Sammanfattning 
Utbredningen av kajområdet syftar till att binda ihop de tre kajområdena Österhamnen, Söderhamnen 
och Västerhamnen genom att skapa en sammanhållen yta. Kajområdet ska bidra till att behålla och 
utveckla Vaxholms unika värden och karaktär.  

Dokumentet ”Utbredning av kajområdet Vaxholms kajer” visar ritningar med områdets utbredning. 

Bilaga 1 visar exempel på möbler, belysningsarmaturer, planteringar och markbeläggning. 

Bakgrund 
Vaxholms kajer är i dåligt skick och måste renoveras. Kommunstyrelsen har beslutat om en förstudie för 
Vaxholms kajer i två faser där Fas 1 är utredningar om nuläge och Fas 2 utgår ifrån att det blir ett 
byggprojekt. Själva byggprojektet är fas 3.  

Ett inriktningsbeslut om gestaltningen togs i kommunfullmäktige december 2021.  

Ärendebeskrivning 
Med anledning av kajkonstruktionernas dåliga status, både stålsponten i Söder- och Österhamnen och 
stenkajen i Västerhamnen, har upprustning av den offentliga miljön i det centrala hamnområdet i 
Vaxholm aktualiserats.  

Vaxholms stad avser att rusta och renovera kajen för att säkerställa kajens funktion, samt upprusta den 
offentliga miljön. 

Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering för att rusta kajområdet. Kajen rustas för att klara en 
livslängd på 120 år. En förutsättning för stödet är att hålla den tidsplan som sträcker sig från 2021 till 
2026. För att ta del av stödet ska Vaxholms stad utföra en rad åtgärder för att skapa en god 
resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på land och vatten. Stödet innebär att den 
offentliga miljön i området kan rustas upp.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anna Rhedin 
Planarkitekt 
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Bedömning 
Det samlade underlaget motiverar en nybyggnad av kajanläggningen, vilket ligger i linje med 
förvaltningens nuvarande arbete. Det beviljade statliga stödet motiverar en ombyggnad av hela 
området. Beslutet innebär att arbetet upprustningen av kajen påbörjas och beräknas pågå till och med 
2026. 

Finansiering 
Kajprojektet samt åtgärderna inom kajområdet finansieras inom ramen för KS projekt Vaxholms kajer, 
samt medfinansiering från Trafikverket som bidrar till KS ekonomi. Kajprojektet kommer också påverka 
drift och underhåll i TFK:s budget. Beslut och avvägningar om detta kommer tas parallellt med 
projekteringen i samarbete med tekniska enheten.  

Förslagets konsekvenser 
Beslutet innebär att kajerna renoveras och rustas i enlighet med åtagandet mot Trafikverket, samt enligt 
given tidplan. 

Uppföljning och utvärdering 
Projektet Vaxholms kajer har under året haft återkommande ärenden till flera nämnder samt 
projektrapportering till KS. Detta innebär en löpande uppföljning och utvärdering under 2021 och 2022. 
Projektet har också en löpande uppföljning mot Trafikverket. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2022-05-10 
Utbredning av kajområdet Vaxholms kajer 2022-05-11 
Bilaga 1. Exempel på offentlig möblering Vaxholms kajer 2022-05-11 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: (Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande, dokumentet 

Utbredning av kajområdet Vaxholms kajer och Bilaga 1) 
Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur  
Näringslivsberedningen 
Anna Rhedin, sbf 
Robert Klingvall, sbf 
Alexander Wahlstedt sbf 
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2

’Line’ soffa, Bildsbergs Mekaninska, 34 st’Line’ vridbar stol, Bildsbergs Mekaninska, 4 st’Line’ solsäng, Bildsbergs Mekaninska, 4 st’Line’ solsäng dubbel, Bildsbergs Mekaninska, 3 st

’Hoop’ cykelpollare, Nola, 12 st’Vroom’ runda soffor runt träd, Vestre, 3 st     
(2 stora, 1 liten)

’Cylinder 120’ skräpkorg,  Jansson   
partner, 16 st

Befintliga pollare återan-
vänds, 3 st

RAL 7022

Befintliga gula kajpollare 
rustas upp, kompletteras med 
nya likadana, 32 st

’Line’ dubbelsoffa, Blidbergs mekaniska, 18 st

Små cafébord vid  
gradäng och brygga,  
special för projektet, 21 st

Exempel på möbler

Teknikbänk med integrerade tekniska funktio-
ner till Vaxholmsbåtarna, 6 st

Allt stål lackas i RAL 7022

Publik kikare, 1 st
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3

Nya träd

’Vialume’ på konisk stolpe, Fagerhult. Används i olika 
storlekar och på olika höjd

’Monospot’ strålkastare på konisk stolpe, Meyer Lighting. 
Vissa förbereds för Gobo-mönster

’Pup’ pollare för uppljus i träd, Ateljé Lyktan Perennplanteringar

Exempel på belysning och växter

RAL 7022

Alla stolpar och armaturer 
lackas i RAL 7022
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4

Exempel på markbeläggning

Platsbildningar / ”mattor” samt 
bryggor av trä

Trappsteg av granit tar upp 
höjdskillnader

Smågatsten och tillgängliga stråk av naturstenshällar
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§ 28 Remissvar Regional masshanteringsplan Stockholms län 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Yttrande regional masshanteringsplan godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen tillsammans med Region Stockholm, Trafikverket och kommunförbundet Storsthlm har 
tagit fram ett förslag till masshanteringsplan med effektmål och tidsatta åtgärder med tilldelade ansvar, 
samt en analys av regionens utmaningar.  

Vaxholms stad är en liten kommun som vill vara med i samverkan och bidra efter förmåga, kommunen 
stödjer ambitionen med planen och en fortsatt samverkan, men ställer sig inte bakom den regionala 
masshanteringsplanens mål och åtgärder i dess nuvarande form.  

Yttrandet innehåller synpunkter på förväntningarna på datainsamling, kartläggning, regionens roll, 
liksom ansvarsuppdelning och organisation, planens förväntningar på kommunerna och kostnaderna 
som bedöms vara kopplade till dessa. En del av kommunens synpunkter handlar om sådant som brister i 
förslaget i ett mer generellt perspektiv, medan andra mer specifikt rör Vaxholms stads förutsättningar 
för att möta planens förväntningar.  

Vissa av åtgärdsförslagen bedöms kunna blir allt för betungande att genomföra inom det tidsperspektiv 
som planen anger, medan andra åtgärder oavsett tidsperspektiv inte vara möjliga för en kommun av den 
här storleken att genomföra. Det bedöms inte vara lämpligt att kommunen ställer sig bakom i dess 
nuvarande form med hänvisning till kostnaderna som ett sådant åtagande skulle innebära.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-04 
Yttrande regional masshanteringsplan, 2022-04-06 
Remiss Regional masshanteringsplan Stockholms län, 2022-04-04 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Beslut och yttrande till 
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Remissvar Regional masshanteringsplan Stockholms län 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  
Yttrande regional masshanteringsplan godkänns. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen tillsammans med Region Stockholm, Trafikverket och kommunförbundet Storsthlm har 
tagit fram ett förslag till masshanteringsplan med effektmål och tidsatta åtgärder med tilldelade ansvar, 
samt en analys av regionens utmaningar.  

Vaxholms stad är en liten kommun som vill vara med i samverkan och bidra efter förmåga, kommunen 
stödjer ambitionen med planen och en fortsatt samverkan, men ställer sig inte bakom den regionala 
masshanteringsplanens mål och åtgärder i dess nuvarande form.  

Yttrandet innehåller synpunkter på förväntningarna på datainsamling, kartläggning, regionens roll, 
liksom ansvarsuppdelning och organisation, planens förväntningar på kommunerna och kostnaderna 
som bedöms vara kopplade till dessa. En del av kommunens synpunkter handlar om sådant som brister i 
förslaget i ett mer generellt perspektiv, medan andra mer specifikt rör Vaxholms stads förutsättningar 
för att möta planens förväntningar.  

Vissa av åtgärdsförslagen bedöms kunna blir allt för betungande att genomföra inom det tidsperspektiv 
som planen anger, medan andra åtgärder oavsett tidsperspektiv inte vara möjliga för en kommun av den 
här storleken att genomföra. Det bedöms inte vara lämpligt att kommunen ställer sig bakom i dess 
nuvarande form med hänvisning till kostnaderna som ett sådant åtagande skulle innebära.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-04 
Yttrande regional masshanteringsplan, 2022-04-06 
Remiss Regional masshanteringsplan Stockholms län, 2022-04-04 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Beslut och yttrande till 

   

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Matilda Karlström 
Översiktsplanerare 
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Stadsbyggnadsförvaltningen 
Matilda Karlström 
Översiktsplanerare 

Yttrande regional masshanteringsplan  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen tillsammans med Region Stockholm, Trafikverket och kommunförbundet Storsthlm har 
tagit fram ett förslag till masshanteringsplan som innehåller en analys av regionens utmaningar (del 2) 
samt effektmål och tidsatta åtgärder med tilldelade ansvar (del 1).  

Vaxholms stad är en liten kommun som vill vara med i samverkan och bidra efter förmåga. Vissa av 
åtgärdsförslagen bedöms kunna blir allt för betungande att genomföra inom det tidsperspektiv som 
planen anger, och vissa åtgärder oavsett tidsperspektiv inte vara möjliga för en kommun av den här 
storleken att genomföra. Kommunen framför också en del synpunkter på sådant som brister i förslaget i 
ett mer generellt perspektiv.  

Bakgrund 
Masshantering är en markanvändning som i dagsläget finns ojämnt fördelad över regionen. Det är en på 
många sätt störande markanvändning som kan tyckas, i brist på bättre ord, oattraktiv för en kommun. 
Utan förhållandevis tydliga underlag som visar på vilka vinster som finns med att ordna masshantering 
på fler platser och på rätt platser så kommer det att bli utmanande att förändra den struktur som finns 
idag. Samtidigt skiljer sig både förutsättningarna för och behovet av masshantering stort mellan 
regionens olika kommuner.  

Länsstyrelsen tillsammans med Region Stockholm, Trafikverket och kommunförbundet Storsthlm har 
tagit fram ett förslag till masshanteringsplan som innehåller en analys av regionens utmaningar (del 2) 
samt effektmål och tidsatta åtgärder med tilldelade ansvar (del 1). Förhoppningen är att kommunerna 
ska ta del av planen och besluta att ställa sig bakom den. Åtgärderna är tidsatta ett specifikt år och är 
tänkta att genomföras under perioden 2022-2026. 

Bedömning 
Obligatorisk rubrik som kan kompletteras med egna underrubriker.  
Här redogörs för förvaltningens bedömning. 

Förväntningarna på datainsamling  

Det är tydligt att ett visst mått av datainsamling och analys av läget och flöden av massor behövs. Men 
planen beskriver inte tydligt nog behovet av att också särskilja mellan data som är nyttig eller viktig att 
samla in och strukturera, jämfört med data som kan vara intressant att samla in. I synnerhet små 
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kommuner kommer att ha mycket svårt att, inom den tid som anges i remissförslaget, börja arbeta med 
att såväl mäta som koordinera massor i den utsträckning som föreslås. 

Arbetsinsatsen som krävs för datainsamling behöver kunna vägas gentemot nyttan för effektiviseringen 
av masshantering.  

Det är viktigt att de åtgärder som föreslås syftar till att åstadkomma just en effektivare masshantering 
och inte en mer generell kunskapsproduktion för offentlig styrning. Planen skulle ha mycket att vinna på 
att inkludera ett resonemang om hur det här kan avgränsas.  

Kartläggning 

I förslaget finns två olika åtgärdsförslag som är tidsatta till år 2024 respektive 2026 och som båda syftar 
till att ta fram olika kartläggningar. För år 2024 finns åtgärd nummer 8 under ”Exploateringsåtgärder” 
med Trafikverket som huvudansvarig och Region Stockholm, kommuner samt bransch och företag som 
deltagare. Åtgärden innebär: “Hitta ett gemensamt (befintligt) digitalt verktyg för att synliggöra flödena 
av massor, samt kunna planera för mer cirkulär masshantering”. För år 2026 finns åtgärd nummer 2 
under ”Planeringsåtgärder” med Region Stockholm som huvudansvarig och Länsstyrelsen som 
deltagare. Åtgärden innebär: “Uppdatering och utveckling av tematiskt kartmaterial som underlag till 
den regionala planen, RUFS.” 

Här syns en av åtgärdslistans större svagheter: den är samtidigt för detaljerad och vag, och det saknas 
resonemang om vilka beroenden det finns mellan olika åtgärder.  

Regionens roll och RUFS 

En viktig del av behovet av masshantering i regionen kommer av infrastrukturprojekt av olika slag, som 
exempelvis tunnelbana. Samtidigt har den senaste versionen av RUFS varit ovanligt försiktig med att 
peka ut infrastruktursatsningar i Regionen. Förutom ett kartunderlag likt det som föreslås i åtgärdslistan 
skulle RUFS avsevärt kunna bidra till planeringen för masshantering i regionen genom att i sin nästa 
upplaga vara betydligt tydligare vad gäller förslag till infrastruktursatsningar.  

Ansvarsuppdelning och organisation  

Planens ansvarsuppdelning bygger på att kommunerna representeras som enskilda enheter eller genom 
förbundet StorSthlm. Det är förståeligt att Länsstyrelsen önskar få ett regionalt samarbete med 
regionens kommuner, men mot bakgrund av hur kommunerna i praktiken ofta arbetar med den här 
typen av frågor, och i synnerhet infrastruktursatsningar, så vore det lämpligt att också undersöka 
möjligheten att involvera de olika frivilliga och delregionala samarbeten som finns, exempelvis 
Stockholm Nordost och Södertörnskommunerna.  

Uppföljning och revideringar 

En viktig förutsättning för att planen ska kunna genomföras är att den har brett stöd bland regionens 
många kommuner, men i den text som beskriver hur planen ska genomföras, följas upp och eventuellt 
revideras beskrivs att: ”Om planen behöver bedöms inaktuell i vissa avseenden kan den ändras i vissa 
delar. Vid behov kan planen revideras i sin helhet. Resultatet av planens uppföljning och eventuella 
ändringar ska redovisas för och godkännas av Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storstockholm, 
Trafikverket och Stockholms stad.”  

Detta upplägg har stora brister eftersom det finns risk att planen revideras utan att i praktiken ha stöd 
från regionens kommuner. 
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Kostnader 

Nuvarande förslag till masshanteringsplan innefattar åtgärder som för Vaxholms stad innebär oklarheter 
avseende ekonomisk ansvarsfördelning. Kommunen förväntas att tillsammans med andra kommuner 
säkerställa möjliga deponiplatser för massor. Detta arbete är förenat med olika kostnader och frågan 
som här uppstår här huruvida kommunen ska bära dessa kostnader eller om det är exploatörer och 
byggherrar som svarar för tillkommande massor som bör bekosta arbetet ifråga. Föreslagna åtgärder i 
masshanteringsplanen innefattar förväntningar och krav på kommunen att utföra arbeten som är 
förenat med utökade resurser och kostnader. 

Att från kommunernas sida säkerställa riktlinjer/strategier, masskoordineringsfunktioner, vägledning för 
masshantering och effektiva lösningar i projektplanering och projektering samt ställa krav på miljö, 
klimat och cirkulär masshantering i upphandlingar bedöms som ett omfattande arbete. Förvaltningens 
bedömning är att det fordrar mycket resurser, kommunsamarbeten och kostnader för att uppnå 
nämnda åtgärder och de målsättningar som masshanteringsplanen påtalar.   

Kommunerna förväntas vidare ta fram affärsmodeller för ytor vilket förvaltningen också bedömer som 
besvärligt, utifrån såväl ekonomisk aspekt som resursmässiga aspekt. Förvaltningen frågar sig också i 
vilken utsträckning framtagna affärsmodeller, riktlinjer med mera kommer att bli enhetliga för att 
transparant skapa likvärdig behandling av exploatörer och byggherrar inom länet. Utöver detta 
förväntas kommunerna kartlägga masshanteringens kostnadsandel i exploatering av kommunens mark. 
Hur detta i praktiken ske kunna ske har förvaltningen svårt att se. Hur ska kommunen med begränsade 
projekt på kommunens mark erhålla tillförlitliga jämförbara kostnader? Olika geotekniska 
förutsättningar tillsammans med varierande grundläggning medför olika behov av masshantering och 
därmed olika mängd och kostnad i förhållande till den totala byggkostnaden för projekten. Ett begränsat 
urval av projekt och olika typer av byggprojekt omöjliggör kostnader som i närtid tillförlitligt kan 
jämföras och utgöra ett samlat underlag; för efterfrågad storleksordning av andelen för 
masshanteringskostnader som andel av kommunala byggkostnaden. 

Vidare innebär föreslagen masshanteringsplan att kommunen förväntas gå i god för ett effektmål 
avseende hantering och transportering av massor, utan negativ miljö- och klimatpåverkan. Kommunens 
läge i Stockholms län är jämfört med flertalet andra kommuner i ett perifert läge. Att då skriva under ett 
sådant mål är svårt. I nuvarande situation där länets förväntade deponiplatser saknar en tydlig 
kartläggning och länets hantering inte är överskådligt har förvaltningen svårt att se hur effektmålet är 
realistiskt. 

Masshanteringsplanens förväntningar på kommunen 

Kommunen är positiv till förslaget om ett masshanteringsråd och en utvecklad samverkan i regionen.  
Vaxholms stad bedömer att det inte är möjligt att genomföra de föreslagna åtgärderna inom den tid 
som anges i remissförslaget.  

Kommunen kan på sikt ta fram kommunala riktlinjer/strategier och planera för masshantering inom 
stadsbyggnadsprocessen och exploateringsavtal (åtgärd 5 och 7), samt försöka fastställa kostnader för 
masshantering (åtgärd 5). Däremot bedöms det allt för komplext och betungande att kartlägga 
masshanteringens kostnadsandelar i exploateringen då detta till stor del involverar exploatörerna och 
deras budgetarbete, samt är kopplat till osäkerhetsfaktorer som kräver omfattande geotekniska 
kartläggningar och markmiljöundersökningar (åtgärd 5).   

Kommunen kan bidra till att etablera en mellankommunal samverkan kring masshanteringen och 
kartlägga möjliga ytor för masshantering i kommunen (åtgärd 3) och beakta detta i översiktsplanen 
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(åtgärd 4). Däremot vill kommunen påtala att kommunen sannolikt inte har särskilt goda förutsättningar 
för tillgodose behovet av mottagningsytor i ett regionalt perspektiv. 

Kommunen kan säkra resurser genom att utse en medarbetare som har ett visst ansvar för frågan, men 
Vaxholms stad har inte utrymme att inrätta en resurs för masshantering (åtgärd 6).  
 
Kommunen ser också att det kommer vara mycket utmanande att få till lämpliga kravställningar i 
upphandlingar (åtgärd 7 och 10), och ställer sig skeptiska till att ansvaret för att se över affärsmodeller 
för hur ytor för masshantering kan fungera är lagt på kommunerna i första hand (åtgärd 9).  

Kommunen är positiv till att länsstyrelsen och andra myndigheter stöttar kommunerna med 
tillsynsvägledning med syftet att åstadkomma en mer likvärdig tillämpning av lagstiftningen, men vill 
betona att det i slutändan alltid kommer att finnas ett lokaldemokratiskt element även i kommunernas 
miljöskyddsarbete (åtgärd 11).  

Generella kommentarer på texten 

Del 1 innehåller många upprepningar som samtidigt inte tillför särskilt mycket för förståelsen av frågan, 
medan del 2 ger en god överblick av kunskapsläget och vilka utmaningar vi står inför. Del 2 beskriver 
också vad de olika aktörerna har att vinna på att samarbeta kring frågan. Planen skulle vinna på att del 1 
antingen återspeglar detta i större utsträckning, eller kortas ner ytterligare. 
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Del 1

Regional masshanteringsplan  
för Stockholm län

I takt med att Stockholm växer i allt snabbare takt ökar behovet av bostäder 
och infrastruktur. För att bygga detta behövs ballastmaterial och jordmassor. 
Stockholmsregionen har därför ett stort behov av material, både nu och i 
framtiden. Idag tillståndsgivna täkter räcker inte för att tillgodose behovet. 
För att kunna fortsätta bygga och utveckla Stockholms län behöver vi därför 
använda jord- och bergmassor som uppstår i byggprocessen på ett mer 
cirkulärt och resurseffektivt sätt, för att tillgodose materielbehovet och för att 
minska påverkan på miljö och klimat. 

Men hanteringen av massor från bygg- och infrastrukturprojekt i Stockholms 
län fungerar idag inte optimalt. Det finns hinder för att masshanteringen 
ska kunna vara cirkulär och resurseffektiv, vilket leder till flera negativa 
konsekvenser. Men det finns potential att göra masshanteringen mer hållbar, 
vilket innebär många möjligheter och vinster för samhällsbyggande, klimatet 
och miljön. Dessa når vi genom gemensamma regionala mål och åtgärder för 
att för en mer cirkulär och resurseffektiv masshantering. 

1. Hinder, konsekvenser och möjligheter för en 
cirkulär och resurseffektivmasshantering 

1.1 Hinder för cirkulär masshantering
Möjligheterna med en mer hållbar masshantering är många, men idag finns 
flera flera hinder för att masshanteringen ska vara cirkulär och resurseffektiv;

 y regelverket är komplext,
 y bristande logistik och samordning,
 y brist på ytor för masshantering.

Regelverket är komplext, vilket gör att det i förväg är svårt för branschaktörer, 
företag och myndigheter att veta hur bestämmelserna ska tillämpas i praktiken. 
Otydligheten i regelverket och oförutsägbarheten av tillämpningen i de 
enskilda fallen försvårar möjligheten till återvinning av massor och gör det svårt 
att planera olika projekt. 
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På grund av bristande logistik, samordning samt brist på ytor för 
masshantering, sker idag uppläggning av massor från entreprenader på olika 
platser i avvaktan på återanvändning. Dessa hamnar ofta långt ifrån projektet 
eftersom det saknas ytor att kunna hantera materialet mer lokalt. Det finns 
ett stort behov av en mer långsiktigt hållbar lösning vad gäller ytor för lagring 
och hantering av massor, för att kunna hantera massor på ett miljöriktigt sätt, 
minska transporter, och återanvända mer material.

1.2 Konsekvenser av hindren
De hinder som finns idag för cirkulär masshantering leder till flera 
konsekvenser;

 y stor miljöpåverkan, 
 y stor klimatpåverkan,
 y täkter täcker inte materielbehovet för länet,
 y onödigt kostsam masshantering. 

Hinder för cirkulär masshantering kan leda till flera konsekvenser för miljö, 
klimat, materialbehov och kostnader. 

Att regelverket är komplext kan leda till att mindre massor återvinns. Bristande 
användning av entreprenadberg medför att fler täkter för naturmaterial tas 
i anspråk vilket medför en irreversibel påverkan på naturmiljö och en stor 
klimatpåverkan. 

Bristande logistik, samordning och brist på ytor kan leda till negativa 
konsekvenser för miljö och klimat, bland annat genom många och långa 
masstransporter, vilket påverkar klimatet och miljön negativt. Bristande logistik 
och samordning av massor kan även bidra till att massupplag blir både stora 
och långvariga, vilket vid felaktig hantering kan generera läckage av kväve och 
tungmetaller med mera, som kan ge stor påverkan lokalt på recipienter. Upplag 
kan även påverka landskapsbilden samt känsliga kultur- och naturmiljöer. 

Ett ineffektivt utnyttjande av entreprenadmassor medför även onödiga 
kostnader, som i förlängningen innebär ökade kostnader för bland annat 
bostadsbyggande. 

1.3 Möjligheter med mer cirkulär masshantering
Med mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor finns många vinster 
och möjligheter;

 y minskad miljöpåverkan och klimatpåverkan, 
 y mer återvinning och återanvändning av massor bidrar till att säkra 

materialförsörjning i länet,
 y avfallsförebyggande,
 y ekonomiska vinster och minskade kostnader för bostadsbyggande.
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Det finns stor potential att återanvända och återvinna mer av länets massor 
från bygg- och infrastrukturprojekt och vinsterna är många. Återanvändning av 
massor för att bygga nytt, innebär att naturresurser används på ett effektivt sätt 
och att uppkomst av avfall kan förebyggas. Mer planering för masshantering 
kan även leda till att minska uppkomsten av främst finkorniga schaktmassor, 
som lera och silt, som i dagsläget måste deponeras. En mer cirkulär hantering 
minskar också behovet av uttag av ballastråvara från berg- och grustäkter, 
vilket i sin tur minskar åtgången på naturresurser. Mer återanvändning och 
återvinning bidrar även till att täcka materielbehovet. Bättre samverkan, 
logistik, och masshanteringsytor bidrar även till färre masstransporter, vilket 
bland annat innebär mindre klimatutsläpp och miljöpåverkan samt mindre 
slitage och mer framkomlighet på vägarna.

Förutom miljövinsterna finns även ekonomiska vinster med mer cirkulär 
masshantering och resurseffektivitet. 

För att möjliggöra detta behövs regional samverkan för cirkulär och resurs-
effektiv masshantering, att vi arbetar mot gemensamma mål och åtgärder för 
en mer hållbar hantering av massor i länet. 

2. Så här ska den regionala 
masshanteringsplanen användas
Den regionala masshanteringsplanen ska utgöra ett underlag vid regional 
och kommunal planering, samt vid samverkan kring masshantering mellan 
olika aktörer. Den ger en grund för en gemensam strategi med effektmål och 
övergripande åtgärder som identifierats som ett första steg för att kunna uppnå 
en mer cirkulär och resurseffektiv masshanteringen Stockholms län. Många av 
åtgärderna som behövs för en mer cirkulär masshantering och ett mer effektivt 
transportarbete kräver samverkan mellan olika aktörer. En gemensam syn på 
inriktningen för regionens masshantering är således en förutsättning för det 
fortsatta arbetet. Den regionala masshanteringsplanen innehåller därför mål 
och åtgärder för att en sådan samsyn ska kunna uppnås. 

Avsikten är att alla berörda aktörer ska fatta beslut om att ställa sig bakom 
planens mål och åtgärder.

Föreslagen beslutsmening: …… ställer sig bakom den regionala masshanterings-
planens mål och åtgärder, vilka ska ligga till grund för den fortsatta planeringen, 
hanteringen och transporteringen av massor.
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3. Syfte och mål med den regionala 
masshanteringsplanen
Bättre planering och samverkan kring masshantering kan bidra till att hitta 
lösningar på de problem som är kopplade till masshantering, samt nå de 
möjligheter som mer cirkulär masshantering innebär. 

Det övergripande syftet med en masshanteringsplan för Stockholms län 
är därför att skapa förutsättningar för cirkulär och resurseffektiv hantering 
av massor i länet, och en regional samsyn om åtgärder som behövs för att 
uppnå detta. Planen ska även bidra till att miljö- och klimatpåverkan från 
masshantering minskar.

3.1 Effektmål
Följande effektmål har preciserats för att uppnå detta:

1. En resurseffektiv, cirkulär och samhällsekonomisk optimerad hantering 
av berg- och jordmassor 
Vad innebär målet: De genererade berg- och jordmassorna som uppstår 
återanvänds eller återvinns så högkvalitativt som möjligt och med 
minimal klimat- och miljöpåverkan, där massbalans eftersträvas. 

2. Hantering och transportering av massor sker med så liten klimat- och 
miljöpåverkan som möjligt
Vad innebär målet: Masstransporternas fyllnadsgrad ökar och hantering 
och transport sker med så liten miljö och klimatpåverkan som möjligt. 
Hanteringen och användningen av massornas ska genomföras med så 
liten lokal påverkan som möjligt på omgivning och miljö.

3. Bred regional samverkan som säkrar konkurrensneutralitet och 
lika villkor 
Vad innebär målet: Den regionala masshanteringsplanen hålls levande 
och uppdaterad, målen och andemeningen med planen följs. Planen 
ska verka för likvärdig och förutsägbar konkurrens på marknaden. 
Materialförsörjningen och mottagningsanläggningar planeras och 
lokaliseras utifrån ett regionalt perspektiv och med mellankommunal 
samverkan. Regional samsyn säkrar likvärdig och förutsägbar tillsyn 
inom regionen.
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3.2 Delmål 
Delmålen är mätbara steg på väg mot de regiongemensamma effektmålen. 

2022 Delmål 1
Det finns en påskriven sam-
verkansöverenskommelse 
för cirkulär masshantering 
i regionen, i form av mass-
hanteringsplanen. 

Målindikator
90 % av kommunerna i 
regionen har skrivit på 
samverkans överens-
kommelsen.

2024 Delmål 2
Riktlinjer/strategier för en mer 
cirkulär mass hanering finns 
framtagna i 50 % av regionens 
kommuner.

Målindikator
Antal kommuner med riktlinje/ 
strategi för cirkulär mass-
hantering.

2025 Delmål 3
Masshanteringens över-
gripande resurseffektivitet och 
klimatpåverkan kan mätas och 
följas upp i regionen.

Målindikator
Ett regionalt system för spår-
barhet är upprättat och i drift.

3.3 Region gemensamma effektmål 
Följande regionala effektmål har preciserats:

 ► En resurseffektiv, cirkulär och samhällsekonomisk optimerad hantering av 
berg- och jordmassor.

 ► Hantering och transport ering av massor, utan negativ miljö- och 
klimatpåverkan.

 ► Bred regional samverkan som säkrar konkurrens neutralitet och lika villkor. 
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4. Åtgärder för en hållbar masshantering
De föreslagna åtgärderna har koppling till olika utmaningar, effektmål och 
frågeställningar som beskrivs i mer detalj i planens löptext i Del 2. Sådana 
textavsnitt markeras med en åtgärdssymbol i marginalen, och den specifika 
åtgärden återfinns då i Tabell 1 nedan. Åtgärderna beskrivs närmare i en 
kommentar i anslutning till tabellen. 

För varje åtgärd föreslås en eller flera ansvariga aktörer. Då flera aktörer är 
ansvariga för en åtgärd, är det den aktör som står överst som är den sam-
ordnande aktören. Den samordnande aktören förväntas initiera och samordna 
arbetet. Utöver ansvariga aktörer kan genomförandet av åtgärderna även in-
direkt beröra andra aktörer såsom fastighetsägare, myndigheter samt bransch- 
och intresseorganisationer som då också ska involveras på lämpligt sätt. 

Planen är tänkt att fungera som en övergripande och långsiktig strategi som 
anger inriktningen för det fortsatta arbetet med länets masshantering. Det är 
upp till varje ansvarig aktör, att bestämma vilka projekt som ska genomföras, 
hur genomförandet och finansieringen ska ske, samt vilka funktioner inom 
respektive aktörs organisation ska delta. Därmed krävs också godkännande av 
de parter som har beslutanderätt innan ett projekt kan genomföras. Beslut om 
finansiering fattas av respektive aktör eller av aktörer i samverkan. Ansvariga 
och samordnande aktörer medverkar även i uppföljningen av åtgärderna 
(Tabell 1).

Åtgärder kopplade till de tre effektmålen samt ansvarig aktör och sluttid för 
genomförandet.
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Tabell 1: Åtgärder kopplade till de tre effektmålen samt ansvarig aktör och sluttid för 
genomförandet.

Nr Åtgärd Ansvariga aktörer Genomfört Svarar 
mot mål 
1–3

1 Starta ett masshanteringsråd för 
samverkan och arbete med cirkulär 
masshantering.

Storsthlm
Region Stockholm
Trafikverket
Länsstyrelsen

2022 1,2,3

Planeringsåtgärder

2 Uppdatering och utveckling av 
tematiskt kartmaterial som underlag till 
den regionala planen, RUFS. 

Region Stockholm
Länsstyrelsen

2026 1,2,3

3 Etablera mellankommunal samverkan 
i planeringen kring masshanteringen 
(där mottagningsytor är en central del 
av arbetet.) 

StorSthlm
Kommuner
Länsstyrelsen
Branschaktörer

2025 1,2,3

4 Ytor och områden för masshantering 
planeras och beaktas i översiktsplaner. 

Kommuner 2026 1,2,3

5 Planera för hur masshantering ska 
hanteras i kommunala processer 
för att förebygga problem, minska 
masstransporter samt minska 
kostnader, genom att ta fram riktlinjer/
strategier för cirkulär masshantering 
i respektive kommun. Även kartlägga 
masshanterings kostnadsandelar i 
exploatering.

Kommuner 2025 1, 2, 3

Exploateringsåtgärder

6 Inrätta masskoordineringsfunktioner. Kommuner 
Trafikverket Region Öst
Region Stockholm

2025 1

7 Ta fram vägledning för cirkulär mass-
hantering och effektivare transport-
lösningar i projektplanering- och 
projektering

Kommuner
Trafikverket
Region Stockholm

2024 1

8 Hitta ett gemensamt (befintligt) digitalt 
verktyg för att synliggöra flödena av 
massor, samt kunna planera för mer 
cirkulär masshantering.

Trafikverket
Region Stockholm
Kommuner
Bransch och företag

2024 1

9 Se över och ta fram affärsmodell för ytor Kommuner Bransch 
och företag

2023 3

Miljö och tillsynsåtgärder

10 Ställa krav på miljö, klimat och cirkulär 
masshantering i upphandlingar

Kommuner
Trafikverket
Region Stockholm

2024 1

11 Genomför tillsynsvägledning inom 
tillsynsområdet till kommunerna med 
syfte att tillsynen ska vara likvärdig 

Länsstyrelsen, med 
stöd av andra centrala 
myndigheter 

2023 3
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4.1 Kommentarer till åtgärderna

Åtgärd 1
Starta ett masshanteringsråd för samverkan. Masshanteringsrådet ska fungera 
som Stockholms läns gemensamma samverkan för masshanteringsfrågor. 
Masshanteringsrådet behövs för att arbeta vidare med strategiska och praktiska 
masshanteringsfrågor, samverkan kring masshanteringen i länet, samt för att 
följa upp att de åtgärder som identifierats i masshanteringsplanen genomförs. 

Åtgärd 2
Åtgärden syftar till att utveckla och förbättra det befintliga tematiska kart-
materialet i RUFS. Det behöver finnas prognoser rörande behov av jord 
och ballastmaterial samt projektgenererade massor av ballastkvalitet i ton 
eller m3. De tematiska kartorna behöver även visa på strategiska lägen för 
materialterminaler. 

Trots att det finns tematiska kartor i RUFS2050 har dessa inte använts av 
kommunerna i någon större utsträckning. Åtgärden bör därför även inkludera 
en översyn av vilken information kommunerna behöver och frågar efter. 

Åtgärd 3
Mellankommunal samverkan behövs för att få till stånd strategiska lägen för 
materialterminaler i regionen. Masshanteringen är en viktig förutsättning för 
att regionens bostads- och infrastrukturförsörjning ska kunna genomföras på 
ett kostnadseffektivt sätt.

Samverkan kan integreras med som en del i det befintliga strategiska nätverket 
och plattformen kring bostads- och transportinfrastrukturfrågorna. 

Åtgärd 4
Ytor och områden för masshantering behöver planeras och beaktas i 
kommunernas översiktsplaner, och om möjligt i detaljplaner. Att göra så har 
länge varit en anvisning från länsstyrelsen men har inte gett effekt. Åtgärd 4 
behöver därför kombineras med Åtgärd 3 och 5. 

Åtgärd 5
Planering för masshantering i tidigt skede kan både bidra till att säkra ytor 
för masshantering, förebygga problem, minska masstransporter samt minska 
kostnader.

Åtgärden syftar till att samtliga kommuner säkrar en mer cirkulär 
masshantering genom framtagande av kommunal riktlinje eller strategi som 
beskriver kommunens tillvägagångssätt och ligger till grund för kommunens 
arbete. Riktlinjen eller strategin bör tas fram i samverkan mellan planering, 
exploatering och miljöfunktioner. Exempel på befintlig masshanteringsstrategi 
är Tyresös strategi som kan läsas här. 
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Att kartlägga masshanteringens kostnadsandel i exploatering av kommunens 
mark innebär att kommunen skaffar sig kunskap och underlag för vad 
masshanteringen kostar som andel av den kommunala byggkostnaden. 
Masshanteringens andel av byggkostnaden är idag dold och en höjning 
av byggkostnaderna på grund av längre masstransporter eller dyrare 
mottagningskostnader är svår att identifiera för kommunen. Att inte kunna följa 
kostnaderna ger mindre incitament till att genomföra åtgärder.

Åtgärd 6
Åtgärder syftar till att säkra resurser och funktioner för masshantering i 
kommunerna men även inom Trafikverket och Region Stockholms förvaltning 
för utbyggd tunnelbana. För att få till en ökad återvinning och en mer 
samordnad och koordinerade masstransporter i regionen krävs att det finns 
resurser/funktioner som arbetar med frågan. Att kontinuerligt arbeta med 
frågan och ha en strategisk översyn av kommunen eller organisationens 
samtliga projekt och masstransporter sparar både miljö, klimat och pengar. 
Helsingfors har sedan flera år tillbaka inrättat en tjänst för masskoordinering i 
kommunen, och på så sätt sparat cirka 37 miljoner euro, och förhindrat 13 400 
ton koldioxidutsläpp, läs om projektet i Helsingfors här.  

Åtgärd 7
Åtgärden syftar till att enskilda bygg och anläggningsprojekt ska kunna uppnå 
en mer cirkulär hantering. Vägledningar för projektplanering- och projektering 
är ett stöd till detta. För att uppnå cirkularitet behöver de enskilda projekten 
använda återvunna massor från andra projekt i högre utsträckning vilket 
måste återspeglas i upphandlingskrav etc. De enskilda projekteten behöver 
även styra transportlösningar och transportlängder med syfte att minska 
växthusgasutsläppen och koldioxidutsläppen. 

Åtgärd 8
Statistiken över hur mycket projektgenererade massor som schaktas och 
sprängs i regionen är obefintlig på kommunal och regional nivå. Sådan 
information finns endast kopplat till enskilda entreprenader och aggregering 
av information saknas. Det saknas även statistik och underlag över var och 
hur långt massorna transporteras. Kartläggningar och underlag måste därför 
idag baseras på prognoser. För att kunna följa utvecklingen i länet och se om 
utvecklingen går åt rätt håll är spårbarheten över massflödet centralt. Det 
behövs även för att kunna se och räkna på massbalanser i länet. Dessutom kan 
ökad spårbarhet av massflöden leda till bättre översyn på var massorna tar 
vägen, därmed även minskad avfallsbrottslighet. 

Det behövs därför ett digitalt verktyg för att öka spårbarhet, se massbalanser, 
och kunna räkna på och planera för mer cirkulär och resurseffektiv hantering 
av massor i länet. Förslagsvis görs en förstudie för att sen ta fram en digital 
lösning. Det är även viktigt att ha en långsiktig förvaltning av det digitala 
verktyget. 
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Åtgärd 9
Utöver att planera för och identifiera ytor för masshantering finns det ett behov 
att se över och ta fram affärsmodeller för hur dessa ytor kan fungera. Det finns 
idag flera olika modeller och varianter, som lämpar sig för olika materialtyper 
och ytor. Kommuners förutsättningar och marknadssituationen för det aktuella 
materialet bör också beaktas i olika affärsmodeller. Därför bör affärsmodeller 
ses över och tas fram. 

Åtgärd 10
För att nå klimat- och miljömål finns ett behov att ställa krav på miljö, klimat 
och cirkulär masshantering i upphandlingar.

Åtgärd 11
För att masshantering ska bli mer cirkulär och resurseffektiv är en viktig åtgärd 
att tillsynen bedrivs likvärdigt inom länet. 

Lagstiftningen runt användning, provtagning och klassning av schaktmassor 
är komplex, och inte alltid anpassad till återvinning av schaktmassor. 
Många projektörer såväl som entreprenörer upplever att tillämpningen av 
lagstiftningen varierar bland de kommunala tillsynsmyndigheterna i länet. I 
arbetet med att ta fram denna regionala plan har många påtalat behovet att 
etablera ett regionalt stöd och vägledning för tillsyns- och anmälningsärenden. 
Syftet är att tillsyn och anmälningsärenden ska vara så likvärdiga som möjligt i 
samtliga kommuner i länet. 

5. Genomförande och uppföljning 
Den regionala masshanteringsplanen behöver hållas aktuell. Länsstyrelsen 
i Stockholms län har huvudansvaret för att stämma av och följa upp planen, 
detta görs årligen i samverkan med Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket 
och Stockholm stad. 

För att kunna säkerställa att arbetet och samarbete med cirkulär och 
resurs effektiv masshantering fortsätter och att masshanteringsplanens 
åtgärder genomförs och följs upp, ska ett ”masshanteringsråd” upprättas. 
I masshanterings rådet ska representanter från Länsstyrelsen i Stockholms 
län, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholm stad ingå. 
Masshanteringsrådet ska samverka med kommuner, branschaktörer och 
företag kring masshanteringsfrågor. 

Masshanteringsrådet ska fungera som Stockholms läns gemensamma 
samverkansforum för masshanteringsfrågor och arbeta med de åtgärder som 
presenteras i masshanteringsplanen. 
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Masshanteringsplanens mål, delmål och åtgärder ska följas upp varje år i 
anslutning till masshanteringsrådets årsmöte. De aktörer som ansvarar för eller 
samordnar en åtgärd ansvarar också för att bidra till uppföljningen av denna, 
genom att årligen på uppmaning av Länsstyrelsen rapportera in hur arbetet 
med åtgärden går. Länsstyrelsen sammanställer sedan svaren. Resultatet 
av uppföljningen ska redovisas för ansvariga aktörer, lämpligen i miljö- och 
samhällsbyggnadsrådet.

Masshanteringsplanens innehåll behöver svara upp mot rådande 
förutsättningar och aktuellt kunskapsläge, och den måste vara aktuell för att 
kunna fungera som vägledning. Planen i sin helhet bör därför följas upp var 
fjärde år, på liknande sätt som en aktualitetsprövning sker av en översiktsplan. 
För att kunna bedöma aktualiteten behövs ett underlag som visar hur den 
nuvarande planen används och om det tillkommit nya förutsättningar och 
anspråk av betydelse. Om planen bedöms inaktuell i vissa avseenden kan den 
ändras i dessa delar. Vid behov kan planen revideras i sin helhet. Resultatet av 
planens uppföljning och eventuella ändringar ska redovisas för och godkännas 
av Länsstyrelsen, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket och Stockholm 
stad. Det är önskvärt att återkoppling även sker till andra berörda forum, som 
till exempel miljö- och samhällsbyggnadsrådet och Storsthlm:s olika nätverk, 
samt andra berörda aktörer.
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 Fördjupning – Om uppdraget och 
förutsättningarna i regionen

I denna del av rapporten redovisas underlag och analyser som ligger till grund 
för de mål, delmål och åtgärder som formulerats i planens första del (se även 
Ecoloop, 2022). Denna del av rapporten kan ses som en fördjupad beskrivning 
av hur masshantering ser ut och väntas utvecklas i länet. Här återfinns även en 
fördjupning och förklaring till de olika föreslagna åtgärderna. 

6. Projektet regional masshanteringsplan
Stockholmsregionen växer kraftigt och under de kommande 30 åren förväntas 
befolkningen öka med drygt 1 miljon invånare. Detta kräver enligt RUFS 
2050 cirka 22 000 nya bostäder per år och mycket ny infrastruktur (SLL, 
2018). Utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur i Stockholmsregionen är 
beroende av jord och ballastmaterial för konstruktions- och markförberedande 
arbeten. Mottagningsanläggningar för entreprenadmassor och täkter som 
producerar ballastmaterial förekommer ojämnt fördelat över länet. Det finns 
inte täkter i alla kommuner utan bergkross transporteras mellan kommuner. 
Samma sak gäller projektgenererade jord- och bergmassor, de transporteras 
över kommungränser till där kapacitet för mottagning finns. I Stockholms 
läns 26 kommuner är det 13 kommuner som har en eller flera täkter inom 
kommunen. Det är 9 kommuner som har deponier inom sitt geografiska 
område och 14 kommuner som har återvinnings ytor för berg och schaktmassor 
av olika slag. Till största del är det samma kommuner som har täkter, deponier 
och återvinningsytor medan flera kommuner helt saknar dessa funktioner. 
Materialförsörjning och masshantering bör därför i hög utsträckning vara en 
mellankommunalfråga, något som även SGU påpekar (2018). Den regionala 
planen för cirkulär och resurseffektiv hantering av massor utgör ett viktigt 
övergripande underlag för detta arbete.

ÅTGÄRD

3
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Redan år 2000 togs en regional masshanteringsplan fram där resurshushållning 
av berg och grusmaterial lyftes fram (Länsstyrelsen, 2000). Syftet med den 
planen var då att:

 y skapa ett kunskapsunderlag för långsiktig hantering av massor i länet,
 y medverka till ökad återanvändning och återvinning av naturgrus, 

bergkross, schaktmassor m.m.
 y underlätta myndigheters prövning av masshanteringsfrågor,
 y öka förståelsen för masshanteringsfrågor hos olika aktörer.

Utvecklingen sedan år 2000 har framför allt varit inriktad på minskning av 
naturgrusanvändningen vilket har gett resultat. Uttaget av naturgrus har under 
dessa 20 år minskat i länet från 2,8 miljoner ton till 1,2 miljoner ton (Sveriges 
miljömål, 2022). Men i övrigt har situationen med masshanteringen förvärrats, 
både gällande återvinning och masstransporter (Lundberg, 2017). Många 
branschaktörer vittnar om att det blir svårare att återvinna och återanvända 
massor och många kommuner ser att masshanteringen ger fördyringar i 
byggandet och genererar många tunga transporter i samhället. 

Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm, Storsthlm, Trafikverket 
och Stockholm stad beslutade i januari 2021 att gå samman i ett gemensamt 
projekt för att ta fram en regional plan för cirkulär och resurseffektiv hantering 
av massor för Stockholms län. 

Länsstyrelsen har ansvarat för projektledningen, och deltagandet i arbetet med 
att ta fram denna plan har varit brett. Projektorganisationen beskrivs närmare 
i bilaga 1. Under projektets gång har möten, intervjuer och workshops hållits 
med länets kommuner, branschorganisationer och företag för att informera, 
diskutera och identifiera hinder, möjligheter och åtgärder för mer cirkulär och 
resurseffektiv hantering av massor. Planen har därefter skickats på remiss.  

7. Geologiska förutsättningar i regionen – en 
viktig kunskap för en hållbar masshantering
De geologiska förutsättningarna för materialförsörjningen i en region beror till 
stor del av berggrunden och dess jordtäcke. Både berggrund och jordtäcket har 
varierande karaktär beroende på dess ursprung. 

Berggrunden i Stockholms län utgörs av rester av en bergskedja som bildades 
för cirka 1,85 miljarder år sedan, och nästan allt berg i länet är kristallint 
urberg där gnejser, graniter och gnejsgraniter är vanliga (SGU, 2018). 
Jordtäcket ovanpå berggrunden delas in i olika i olika jordarter. Jordarterna 
bildas genom att berg vittrar och eroderas, sediment samlas på havs- och 
sjöbottnar, äldre jordarter omlagras och avsätts på nytt. I Stockholms län 
är morän den dominerande jordarten, vid låglänta och skyddade områden 
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är lera vanligt. Det finns även sju mer eller mindre sammanhängande 
stråk av större isälvsavlagringar, så kallade ”rullstensåsar” i länet, ur vilka 
naturgrus traditionellt har hämtats. Åsarna utgör även viktig funktion som 
grundvattenmagasin. Jordartsfördelningen i länet finns dokumenterat i 
jordartskartan som förvaltas av SGU (SGUs jordartskarta). En generaliserad bild 
över berggrunden och jordarternas fördelning på djupet i östra Sverige visas i 
Figur 1.

Figur 1: Generaliserad bild över jordarternas fördelning på djupet i östra Sverige (SGU, 
2018:08)

Människan har i alla tider grävt upp, fyllt ut och förändrat jordlagren på olika 
sätt. I städerna är därför mänskligt skapade jordarter vanliga. Dessa mänskligt 
skapade jordarter kallas ofta fyllning (SGF, 2016). Fyllningen kan vara av 
mycket blandad karaktär och bestå av allt från sprängsten till naturgrus eller 
rivningsrester.

Berg- och jordmassor finns alltså överallt och schaktas och genereras 
kontinuerligt vid byggande, men det är inte allt berg som är lämpligt att 
använda som konstruktionsmaterial, ballast (SGU, 2022). Egenskaper som 
gör berggrunden eller jorden olämplig eller problematisk att använda kan till 
exempel vara dålig hållfasthet, innehåll av oönskade mineral eller högstrålande 
(bildar radon). Förutsättningarna är alltså starkt beroende av berggrundens 
sammansättning. För vissa bergarter går det att göra generella klassningar 
av kvalitet utifrån deras grundläggande egenskaper, men inom respektive 
bergartstyp finns det variationer som gör att de kan ha olika kvalitet. 

Geologisk kunskap är viktig bland annat för att veta vilka schakt- och 
bergmassor som är lämpliga som konstruktionsmaterial. Om de projekt-
genererade massorna inte är lämpliga om konstruktionsmaterial kanske de 
kan användas som fyll- och täckmaterial. I värsta fall behöver de lämnas på 
deponi. Cirkulär masshantering, där projektgenererade massor återanvänds 
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i närliggande byggprojekt, förutsätter att bergmassor såväl som jordmassor i 
ett tidigt skede beskrivs i tekniska termer som ballastmaterial eller råmaterial 
till ballast. Detta gäller oavsett om de kan tänkas användas till bärlager, 
grundläggning, eller till enklare applikationer såsom bullervallar. Den tekniska 
beskrivningen av de projektgenererade massorna är idag bristfällig och 
massorna klassas främst utifrån miljögeotekniska egenskaper. Exempel på 
fysikaliska egenskaper som är viktiga för att kunna beskriva schaktmassor som 
ballastmaterial är dess minerologi, glimmerhalt, nötningsegenskaper,  
hårdhet, kornstorlek, vattenhalt, finjordshalt. Om offentliga såväl som privata 
byggherrar jobbar med att beskriva massorna med hjälp av dess fysikaliska 
egenskaper i ett tidigt planeringsskede kan troligtvis en större del av de 
projektgenererade massorna återanvändas och återvinnas. 

Som ett stöd för detta arbete finns information som SGU har tagit fram 
och anpassat för att möjliggöra berggrundens lämplighet för ballast. Den 
informationen finns att tillgå genom: 

 y Kartvisaren Ballast. Här ges en översiktlig information om berggrundens 
kvalitet och lämpligheten av materialet för olika ändamål som väg, 
järnväg och betong. Kartprodukten är i första hand framtagen inom 
tätortsregionerna. I första hand så klassificeras berggrunden utifrån dess 
tekniska egenskaper i den så kallade Bergkvalitetsklassningen för väg, 
järnväg och betong. Kartvisaren finns även som WMS-tjänst (web map 
service). 

ÅTGÄRD
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 y Berggrundskartan ger en översiktlig information om vilken berggrund 
som finns inom Stockholmsregionen. Berggrundskartan är grunden för 
att kunna modellera både tillgångarna och förutsäga eventuella risker 
(som till exempel förekomst av sulfidhaltigt berg) vid användandet av 
de geologiska materialen. Tillhörande beskrivningar ger mer detaljerad 
information och beskrivning av de olika bergarterna inom området. 

Som ett underlag for att förstå den generella berggrunden i ett område är 
kartdatabaserna ett utmärkt verktyg. Viktiga variationer i berggrunden inom 
ett projektområde framgår dock inte alltid och den berggrundsgeologiska 
kartdatabasen är gjord för presentation i skala 1:50 000 (ej detaljerad 
kartläggning). I vissa fall beskrivs även berggrundens platsspecifika variationer 
inom ett kartområde, till exempel olika mineraliseringar, mer detaljerat i den 
tillhörande beskrivningen.

SGU har även gjort sammanställningar och analyser över Stockholmsområdet 
(SGU, 2018). Dessa visar att det finns områden där berggrunden har begränsad 
användbarhet som ballast av hög teknisk kvalitet, och det kan därför vara 
utmanade att hitta lämpliga platser för täktverksamhet. Den högkvalitativa 
ballasten utgör alltså en ändlig resurs som samhället bör hushålla med. Utifrån 
den kunskapen blir det ännu viktigare att använda projektgenererade massor 
som en resurs till sådana applikationer som inte kräver den allra högsta 
kvaliteten på ballasten. 
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8. Behovet av ballast i Stockholms län – nu och 
fram till 2050
För att kunna planera för en mer hållbar masshantering i Stockholms län 
behövs kunskap om det övergripande ballastbehovet. Endast genom att veta 
hur mycket ballast som behövs kan länet långsiktigt planera för hur försörj-
ningen av ballast bäst tillhandahålls. 

Arbetet och åtgärderna kopplade till förbättrad masshantering har olika 
karaktär och hanteras därav bäst antingen på projektnivå eller på en mer 
övergripande kommunal och regional nivå. 

På en regional och kommunal nivå behöver det finnas samlade underlag över 
behovet av ballast kopplat till det planerade byggandet. Det behöver även 
finnas en övergripande plan över var ifrån och vilken typ av material som ska 
användas för att täcka behovet av ballastmaterial. Det framtida behovet på 
regional och kommunal nivå styrs av hur stor produktionen av infrastruktur och 
bebyggelse kommer vara och kan därför översiktligt uppskattas utifrån planerat 
byggande. I en kartläggning som genomfördes under år 2021, baserat på 
regional och kommunalt planeringsunderlag såväl som planerade infra struktur-
satsningar kunde Stockholms behov av ballastmaterial prognosticeras till cirka 
19 miljoner ton under perioden 2021–2030 (Ecoloop, 2022). För perioden 
2030–2050 förväntas ballastbehovet öka till närmare 25 miljoner ton per år. 
Ballast behövs både för fyllning och grundläggning, som ofta har lägre krav på 
kvalitet, samt för högkvalitativa ändamål såsom asfalt och betong (se Tabell 2).

Tabell 2: Prognosticerad ballastbehov för perioden 2021–2030 och 2031–2050 i miljoner 
ton/år.

Typ av ballastbehov per år 2021–2030 2031–3050

Fyllning och grundläggning 15 19,5

Asfalt 2,2 3

Betong 1,9 2,8 

Summa 19,1 25,3

Behovet av ballast utifrån planerat byggande är under den närmast tio åren 
störst i de centrala delarna av länet (se Figur 2).

Behovet av ballast täcks dels genom ballast från täkter, dels genom projekt-
genererade massor av ballastkvalitet. Hur mycket av försörjning som sker via 
ballast från täkt och hur mycket som kommer från projektgenererade massor 
finns inget svar på eftersom det saknas tillförlitligt underlag men några flöden 
har kunnat kvantifieras om än med viss osäkerhet, se Figur 3 (Ecoloop, 2022). 
I Stockholms län samlades tidigare (fram till 2009) produktionsuppgifter in 
från både täkter och anmälningspliktiga krossar samt andra mottagningsytor 
för projektgenererade massor (SGU, 2015) men sedan år 2010 finns inte det 
underlaget att tillgå. Före 2010 stod ballastleveransen från täkter för ungefär 
hälften av länets totala leveranser av ballast vilken fortfararande kan gälla som 
ett rimligt antagande.
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Figur 2: Geografisk översikt 
av det prognosticerade 
ballastbehov för perioden 
2021–2030. Kartans skala går 
från blå (mindre mängd) över 
till gult (större mängd). 

Figur 3. Regional massbalans för åren 2021–2030 i Stockholms län utifrån genomförda 
modelleringar (Eccoloop, 2022). Leverans av ballastmaterial från regionens täkter som 
delvis används för att täcka behovet av massor har hämtats från SGU, 2020 och är cirka 
9 miljoner ton per år. Täkter och övriga ytor har sammanlagt en kapacitet på cirka 14 
miljoner ton. Import och export till/från regionen är okänt. 
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En utmaning i Stockholms län för materialförsörjningen är att täkterna framför 
allt är lokaliserade i ytterkanten av länet medan behovet alltså finns i de 
centrala delarna. Att i huvudsak använda ballastmaterial som hämtas från 
täkter innebär med andra ord långa och tunga transporter genom länet. 

På projektnivå, i de enskilda bygg- och anläggningsprojekten finns mer 
detaljerad kunskap om ballastbehov. För att uppnå en mer cirkulär hantering i 
samhället bör speciellt de stora projekten ha, och dela information om: 

ÅTGÄRD

8

 y Mängdförteckning av ballastbehovet och hur mycket av detta som måste 
tillgodoses av högkvalitativt ballastmaterial från bergtäkt samt hur mycket 
som kan erhållas genom egna eller andra projekts genererade massor av 
ballastkvalitet.

 y Förteckning över projektgenererade massor (volym, kvalitet och när de 
uppstår i tid). Hur stor andel av detta material kan användas för att täcka 
ballastbehovet. Vilket behov finns för lagrings- och hanteringskapacitet. 

 y Transportlösningar och transportbehov för intransport och uttransport av 
massor.

Vägledning och stöd för hur för hur olika bygg- och anläggningsprojekt, små 
och stora behöver utvecklas för att samtliga aktörer i systemet ska kunna bidra 
till en mer resurseffektiv ballastförsörjning. 

ÅTGÄRD

7

9. Projektgenererade massor i en cirkulär 
masshantering 
Vid planering av bygg- och anläggningsarbeten brukar projekten, både utifrån 
miljöskäl och för att det är kostnadseffektivt, eftersträva massbalans. Det vill 
säga att projektgenererade massor återanvänds inom projektet och därigenom 
minimera mängden som behöver köras bort respektive in. I dess mest 
optimala form körs inga massor vare sig in eller ut. I praktiken är detta svårt, 
särskilt i stadsmiljö med små tomter och underjordiska garage och liknande, 
där mängden projektgenererade massor vida överstiger ballastbehovet i 
det enskilda projektet. Det kan även saknas fysiska eller tidplanemässiga 
möjligheter att använda det egna genererade materialet. Den skeva 
massbalansen, framförallt i storstadsregionerna, bidrar till många transporter 
Eftersom masshanteringen traditionellt sett har hanterats inom respektive 
bygg- och anläggningsprojekt så finns ingen helhetsbild över hanteringen av 
de projektgenererade massorna inom regionen, det vill säga hur mycket som 
uppstår, hur mycket som används och hur långt massorna transporteras. För att 
uppskatta mängden projektgenererade massor har en kartläggning genomförts 
(Ecoloop, 2022). 
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Mängden projektgenererade massor som uppstår i regionens bygg- och 
anläggningsprojekt under perioden 2021–2030 och som har ballastkvalitet är 
cirka 16,3 miljoner ton per år. Utöver detta uppstår årligen cirka 1,6 miljoner 
ton morän och 1,5 miljoner ton fyllmaterial som med vissa åtgärder kan 
uppgraderas till ballastmaterial (Tabell 3).

De projektgenererade massorna består av flera olika material med varierande 
kvalitet och egenskaper vilket måste tas hänsyn till vid planering av 
användningen. Entreprenadberg, sand och grus, är material av generellt god 
kvalitet som kan, och bör, användas som ballastmaterial.

Tabell 3: Prognosticerad mängd projektgenererade massor för perioden 2021–2030 och 
2031–2050 i miljoner ton/år. Resultatet presenteras som årsmedel.

Typ av massor Period 
2021–2030

Period 
2030–2050

Massor som återanvänds direkt inom 
samma entreprenad utan mellanlagring

5

32,5

Entreprenadberg 10,5

Sand och grus 0,8

Summa: Ballastkvalitet 16,3

Morän* 1,6

Fyllnadsmaterial* 1,5

Silt och lera 5

Summa: Övrigt 8,1

De projektgenererade massorna består dock även av lera, silt och gammalt 
fyllnadsmaterial. Lera och silt som inte användas som ballastmaterial måste 
få annan avsättning. Möjliga avsättningslösningar kan vara till exempel som 
tätskikt i dagvattenfördröjningsåtgärder eller förbättring av jordbruksmark. 
Eftersom det är svårt att hitta avsättning är det speciellt viktigt att undvika att 
schakta lera och silt. Möjligheter för att kunna minska schaktmängderna kan 
vara att till exempel konsolidera/förbelasta lera. Sådana åtgärder kräver dock 
god planering och framförhållning. Gammalt fyllnadsmaterial tenderar att vara 
förorenat och måste ibland behandlas innan det kan återanvänds vilket minskar 
möjligheterna och ökar kostnaderna för återvinning.

För att projektgenererade massor som produceras i ett projekt ska kunna 
användas i ett annat projekt krävs att:

 y Det reserveras ytor för tillfällig lagring, hantering och sortering av massor 
(kap 10.1)

 y Det sker samordning och samverkan mellan projekt och mellan 
kommuner (kap 10.2)

 y Skapas förutsättningar för en fungerande marknad (kap. 10.3)
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9.1 Reserverade ytor för tillfällig lagring, hantering och 
sortering av massor är en viktig förutsättning
För att möjliggöra en resurseffektiv och cirkulär masshantering med minskade 
transporterarbete som följd behöver det finnas mottagningsytor för lagring, 
sortering och krossning i anslutning till stora utvecklingsområden (Lundberg, 
2017, RUFS2050; sid 76). 

Sådana ytor finns på återvinningsanläggningar av olika slag, hos täkter och 
på deponier. I Stockholms län fanns år 2021 cirka 65 anläggningar som tog 
emot projektgenererade massor från bygg- och anläggningsprojekt. Den 
totala mottagningskapaciteten var knappt 14 miljoner ton massor per år. 
Många av tillstånden för ytorna är på väg att löpa ut inom de närmaste åren 
och kapaciteten förväntas sjunka framöver. En översiktsbild över var de 
projektgenererade massorna uppstår under perioden 2021–2030 visas i Figur 4. 

I en kartläggning av vart de projektgenererade massorna förväntas uppkomma 
och var behovet av ballast förväntas vara störst under perioden 2021–
2030 identifierades södra Stockholms stad, Nacka, men även Huddinge/ 
Flemingsbergsområdet, samt i stråket Rinkeby, Tensta Akalla och Barkarby 
(Ecoloop, 2022). Det finns potential att i större utsträckning sortera och 
cirkulera de projektgenererade massorna som ballastmaterial i dessa områden. 

Figur 4: Geografisk fördelning av mottagningsytor såsom återvinningsanläggningar, 
täkter och deponier jämfört med uppkomst av projektgenererade massor.
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Kommunernas översiktsplanering har sedan länge pekats ut som ett viktigt 
planeringsredskap för masshantering (Länsstyrelsen, 2000). Översiktsplanen  
ger underlag till beslut i frågor om markanvändning. Genom att föreslå 
områden för masshantering i översiktsplanerna (så kallade materialterminaler) 
kan regionens behov på längre sikt planeras och eventuellt säkras samtidigt 
som besked ges till såväl kommunens invånare som till olika intressenter. Detta 
är något som också betonas i RUFS 2050.

ÅTGÄRD

4

Säkra befintliga centralt belägna materialterminaler i anslutning till de stora 
utvecklingsområdena, samt planera för och reservera mark för nya terminaler. 
Mark för detta behöver säkras genom en regional samordning i de kommunala 
översiktsplanerna och i efterföljande detaljplanering (RUFS 2050; sid 76).

Det är dock endast några enstaka kommuner som har säkrat mark för 
masshantering i översiktsplan och i detaljplaner. 

Samtliga 26 kommuner i länet är beroende av ballastmaterial men endast 14 
av dessa har egna täkter eller återvinningsytor. Ballastförsörjningen bör därför 
lyftas till att vara en mellankommunal fråga som kräver samverkan. Samverkan 
bör ske i planeringen både vad det gäller ballastförsörjning, hantering av 
projektgenererade massor samt masstransporter. Täkter och mottagningsytor 
där cirkulär masshantering möjliggörs (projektgenererade massor hanteras och 
uppgraderas) bör säkras i översiktsplaner och detaljplaner om möjligt. 

ÅTGÄRD

3

Ett viktigt arbete för att komma i gång med cirkulär masshantering är att 
respektive kommun arbetar fram kommunala riktlinjer eller strategier som 
beskriver kommunens tillvägagångssätt hur översiktsplan och detaljplan lägger 
grund för cirkulär masshantering. 

ÅTGÄRD

5

Riktlinjen eller strategin bör tas fram för att 
styra relevanta förvaltningar i kommunerna såsom planering, exploatering och 
miljö. Masskoordineringsfunktioner behöver även inrättas för att kunna arbeta 
operativt med frågan i den dagliga verksamheten. 

ÅTGÄRD

6

9.2 Samordning och samverkan mellan projekt och kommuner 
Återanvändning och återvinning mellan olika bygg- och anläggningsprojekt 
behöver koordineras, med utgångspunkt från en upprättad massbalans där 
flera närliggande projekt ingår och där fokus riktas på att projektgenererade 
massor av ballastkvalitet användas i större utsträckning och transportarbetet 
minimeras. Digitala verktyg är ett bra stöd och hjälpmedel för detta arbete men 
samordningen och samverkan måste även inkluderas i styrande rutiner och 
processer. 

Kommunerna utgör en viktig funktion för att möjliggöra samordningen. I 
nuläget är det endast några få kommuner som har strategier eller planer 
för hur en mer cirkulär hantering av massor kan uppnås. Det är sällan det 
finns koordinering mellan projekt och mellankommunal samverkan i frågan 
kring masshanteringering. Det saknas även i stor utsträckning resurser och 
kompetens i kommunerna runt frågan kring cirkulär masshantering. För att 
skapa mer samverkan kring masshantering i länet behövs ett samverkansforum, 

ÅTGÄRD

1
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ett masshanteringsråd, som arbetar med åtgärderna i masshanteringsplanen 
och att samverka kring regionala masshanteringsfrågor, även i dialog med 
branschorganisationer och företag. 

För att stödja utvecklingen mot cirkulär masshantering i kommunerna 
behövs även rådgivning och tillsynsvägledning kring masshanteringsfrågor. 
Masshanteringen är en viktig förutsättning för att regionens bostads- och 
infrastrukturförsörjning ska kunna tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt. 

ÅTGÄRD

11

Även de enskilda bygg- och anläggningsprojekten har en viktig roll och 
funktion för att få till en mer cirkulär masshantering. För att uppnå en mer 
cirkulär masshantering behöver projekten skapa förutsättning för återvinning 
och återanvändning samt att aktivt efterfråga projektgenererade massor av 
ballastkvalitet som uppstår i egna eller andra, närbelägna projekt. 

ÅTGÄRD

7

9.3 Skapa förutsättningar för en fungerande marknad 
Som en åtgärd för att minska transportarbetet och att använda projekt-
genererade massor lokalt, om än inte alltid i samma projekt, behövs en 
generell och översiktlig kartläggning av flödet. I denna måste framgå var 
mottagningsytor finns, var och när de projektgenererade massorna uppstår 
och var och när behovet av ballast finns. En sådan kartläggning upprättades 
för Stockholmsregionen 2021 (Ecoloop 2022). Den kartläggningen kommer 
kontinuerligt behöva uppdateras och justeras utifrån förändringar i 
mottagningskapaciteten såväl som byggplaner. 

ÅTGÄRD

2

För att uppnå en fungerande marknad med de projektgenererade massorna 
måste ballastbehovet i bygg- och anläggningsprojekt definieras så att de kan 
tillgodoses med ballast från täkt och/eller med projektgenererade massor. 
Många kravställningar för ballastbehov låser behoven till att enbart kunna 
tillgodoses genom jungfruligt täktmaterial. Det handlar med andra ord ofta 
mer om att ställa rätt byggkrav än att styra marknaden. Detta kan kombineras 
med beställarsstyrd koordinering och planering, exempelvis genom avtal och 
samverkan med specifika närliggande projekt.

10. Miljö- och klimataspekter
Projektgenererade massor av ballastkvalitet är en viktig resurs som bör 
tillvaratas. Effektiv resursanvändning och klimat måste dock vägas mot andra 
miljöaspekter såsom exempel giftfri miljö och biologisk mångfald. 

10.1 Miljöaspekter
En viktig faktor för att kunna tillvarata resursen utan påverkan på naturmiljön 
i omgivningen är att ha kunskap om platsen som ska schaktas för att veta mer 
om eventuella naturliga eller antropogena föroreningar på platsen. 
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Med god kunskap om jord- och bergmaterialets sammansättning och om 
vilka arbetsmetoder man ska använda sig av vid byggnation kan negativ 
miljöpåverkan från naturliga eller antropogena föroreningar undvikas. 

ÅTGÄRD

11

Utöver föroreningar behöver miljöaspekter såsom buller och damning 
hanteras. Det finns mycket kunskap och information om hur buller och 
damnings problem kan minimeras (Tyréns, 2021). Andra luftföroreningar 
uppkommer främst genom trafiken till och från byggarbetsplatserna samt 
genom sprängningsarbeten. 

För att skydda den biologiska mångfalden behöver hantering av jord-
schaktmassor göras i enlighet med lagstiftningen om invasiva arter.

10.2 Klimataspekter
Vid övervägning av lokal hantering av massor måste miljömålet ”giftfri miljö” 
vägas mot samhällets klimatmål. Det vill säga den lokala påverkan på området 
måste ställas i kontrast till klimatutsläppen som borttransport av massorna 
medför.

Koldioxidutsläpp från masshanteringen är ett miljöproblem som hittills inte 
uppmärksammats i så hög utsträckning. Nuvarande praxis, speciellt i mindre 
bygg- eller anläggningsprojekt, bygger på att jord och berg som schaktas eller 
sprängs i byggprojekt lastas på lastbil för transport till en tillfällig eller slutlig 
mottagare. När schaktningen är klar, transporteras nytt ballastmaterial in till 
byggarbetsplatsen för att täcka kvarvarande ballastbehov. Transporterna sker 
i princip alltid med lastbil. Det finns några exempel på ballasttransport och 
entreprenadtransporter med båt. Ofta lämnas och hämtas inte massorna 
på samma ställe och de uppstår och behövs vid olika tidsskeden, vilket gör 
det svårt för lastbilen att ta returtransporter och därför genereras mycket 
tomtransporter (Trafikanalys, 2014). Totalt emitterar masstransporterna i 
Stockholms län cirka 28 procent av koldioxidutsläppen från tunga transporter i 
Stockholm län (jämförd statistik på RUS, 2018). 

Klimatutsläppen och energiåtgången för transporterna drivs i stort av hur 
långt projektgenererade massor körs från byggarbetsplatserna, hur långa 
transporterna är från täkterna samt hur stor andel av transporterna som 
körs tomma. Dessutom beror naturligtvis utsläppen på typ av lastbilar och 
vilket bränsle som används. Transportavstånden är relativt lika för de olika 
materialen. Lera och silt samt fyllmaterial, det vill säga material som är svåra 
att återanvända, transporteras ofta längre, Eftersom lera och silt står för en 
stor del av schaktmaterialet och samtidigt transporteras långt står dessa 
material för merparten av energiåtgången och koldioxidbelastningen. Att 
hitta avsättning för de leriga materialen i närområdet, eller byggmetoder för 
att undvika schaktning av dessa material överhuvudtaget, har en betydande 
påverkan på masstransporternas energi- och klimatbelastning.

Om elektrifieringen når även schakt- och materialtransporterna under de 
närmsta åren går inte bara koldioxidbelastningen ner utan även den totala 
energiåtgången. Dessa positiva trender till trots är det viktigt att ha kontroll 
över energiförbrukningen. I omställningen till ett förnybart energisystem blir 
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det allt starkare konkurrens om förnybar energi, både i form av el och bränsle. 
Utbyggnadstakten för energitillförseln i form av bioraffinaderier, kraftverk 
och elnät är lägre än ökningen av efterfrågan, vilket riskerar att leda till ökade 
energipriser, eller långsammare omställning av energisystemet. Genom att 
få ner transportavstånd och minska transportenergin kan masshanteringens 
aktörer bidra till energiomställningen.

När det gäller ballastbehovet för betong finns en trend att mängden pre-
fabricerad betong ökar på bekostad av platsgjuten betong (Byggindustrin, 2018, 
SCB, 2018). Den utvecklingen gäller framför allt stommar till flerfamiljshus. 
Anledningen är bland annat att det ger en effektivare tillverkningsprocess 
och bättre arbetsmiljö. Den prefabricerade betongen levereras från fabrik 
och stenmaterialet till betongen hämtas från en täkt som ligger i närheten 
av fabriken. Det saknas samlad information om var Stockholmsregionens 
prefabricerade betongelement hämtas ifrån, men enligt Köhler (2011) tillverkas 
ofta den prefabricerade betongen i våra grannländer, främst Polen, Estland och 
Lettland. Stenmaterialet till platsgjuten betong hämtas vanligtvis i närområdet 
till den plats den ska användas på. Traditionellt har det varit naturgrus, men 
branschen går mer och mer över till krossat berg. För platsgjuten betong 
kan det antas att betongballasten som används i Stockholmsregionen också 
produceras i regionen.

Utöver koldioxidutsläpp från masstransporter sker klimatutsläpp vid produktion 
av ballastmaterial på täkter. Klimatutsläppen från brytning av berg är omkring 
2 kg CO2-ekvivalenter per ton ballastmaterial (NCC industry AB, 2017, Feiring 
Bruk AS, 2018). I Stockholms län bröts cirka 6 miljoner ton berg år 2019 (SGU, 
2020) vilket alltså motsvarar 12 000 ton CO2 årligen. Om projektgenererade 
massor kan återanvändas i högre utsträckning och ersätta täktmaterial är det 
möjligt att göra klimatbesparingar genom minskad brytning i bergtäkterna.

Som en åtgärd för att minska koldioxidbelastningen från masshanteringen 
har man i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad valt att sortera och 
återvinna schaktmassor från byggprojekt där förorenad jord förekommer. För 
att möjliggöra den lokala hanteringen har ett masslogistikcenter etablerats 
(återvinningsyta) där mellan 1 000 och 1 500 ton massor tas om hand varje 
dag vilket har resulterat i en halvering av antalet transporter av schaktmassor. 
Redan 2020 hade totalt 87 000 tur- och returtransporter för tunga fordon 
sparats genom denna åtgärd. 

I början av hösten påbörjades även ett unikt samarbete mellan exploaterings-
kontoret och Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT). 
Avtalet tecknades i september 2021 och innebär att masslogistikcenter tar 
emot och förädlar berget som sprängs ut ur tunnlarna för nya tunnelbanan 
från Kungsträdgården. Materialet kommer att transporteras på pråm till mass-
logistikcenter, vilket beräknas spara över 50 000 tunga lastbilstransporter 
genom centrala Stockholm och som motsvarar 750 000 ton. Utöver detta 
spar man en lika stor mängd tunga lastbilstransporter då man inte behöver 
köpa krossmaterial. Total beräknas detta spara upp till 100 000 transporter 
inom staden.
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11. Cirkulär masshantering – allas ansvar 
Hanteringen av de projektgenererade massor läggs oftast ut på varje enskilt 
byggprojekt och den ansvariga entreprenören. Det finns ingen övergripande 
samordning eller samsyn över ett större geografiskt området. Beroende av 
projektets storlek, typ av massor och de olika risker eller möjligheterna med de 
projektgenererade massorna läggs masshanteringen på den ansvariga bygg-/
anläggningsentreprenören, på en specialiserad masshanteringsentreprenör, 
alternativt på en separat entreprenad. I mindre projekt hanteras massorna 
oftast av ansvarig bygg-/anläggningsentreprenör. Typiskt för specialiserade 
entreprenader är att stora volymer användbart entreprenadberg schaktas 
i relation till den byggnad/anläggning som ska byggas/anläggas, medan 
förorenad jord ofta sköts genom separat entreprenad på grund av miljöriskerna 
med dessa och med en separat angiven plats/mottagare. 

På grund av plats- och tidsbrist försvåras en resursoptimal återanvändning av 
massorna, oavsett teknisk eller miljömässig kvalitet och de projektgenererade 
massorna måste ofta köras bort för att vid ett senare tillfälle köra tillbaka nytt 
ballastmaterial. Huvudsakliga orsaken är avsaknad av tillräckligt med ytor för 
att tillfälligt lagra, sortera eller rena de projektgenererade massorna. Bristen 
på ytor för lagring och sortering är kostnadsdrivande för byggprojekten. Under 
perioden 2010 till 2016 ökade mottagningskostanden för inerta avfallsmassor 
som skickas till deponi med cirka 22 procent i Stockholmsområdet och den 
trenden ser ut att fortsätta. Trenden med ökande kostnader är ännu tydligare 
för special avfall och för farligt avfall (Ecoloop 2017). Entreprenörerna är 
medvetna om situationen och tar höjd för att lägga alltmer tid på att hitta 
avsättning för massorna vilket ger dyrare byggprojekt. 

Figur 5: Prisutvecklingen av deponiavgift (medelvärde) för Norra Djurgårdsstaden, 
Stockholm. (Ecoloop 2017).
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Om större volym av länets projektgenererade massor hanteras lokalt och 
återanvänds eller återvanns i byggprojektet skulle alltså både kostnader och 
klimatutsläpp kunna reduceras. 

Genom en större samordning och samverkan i frågan kring masshantering där 
samtliga aktörer i planering och byggprocess arbetar för att nå gemensamma 
mål kan både kostnader och miljöpåverkan reduceras. 

ÅTGÄRD

11

För att gemensamt kunna åstadkomma en bättre cirkulering av massor behövs 
bra ekonomiska beslutsunderlag där det framgår hur stor masshanterings-
kostanden är i nuläget och möjliga besparingar. Det som finns idag är ett antal 
exempel på hur byggprojekt eller exploateringsområden som har kunnat spara 
pengar genom en mer cirkulär hantering. 

ÅTGÄRD

5

I centrala Nacka kommun har ett byggprojekt för 600 bostäder och 8 000 
kvadratmeter verksamhet genomförts där 10 procent av de bortsprängda 
bergmassor krossats upp på plats och använts som ballastmaterial i projektet 
istället för att köras iväg. Entreprenaden utfördes av Skanska som har 
gynnats av den lokala hanteringen. Kommunens stora besparing var minskad 
trafikbelastning och minskade transport- och materialkostnader. Kommunens 
besparing i detta fall var 8,8 miljoner kronor, vilket motsvarar nästan 15 procent 
av kostnaderna för losshållning av berg som låg på 60 miljoner kronor. Den 
lokala krossningen utfördes som del av den upphandlade entreprenaden. 
För att möjliggöra återvinningen krävdes att massorna lagrades vid 
byggarbetsplatsen. I detta fall behöves även en mobil bergkross samt ett tält 
för att minska buller och damning. Resterade bergmassor kunde inte hanteras 
på plats. Nacka kommuns främsta drivkraft för att upphandla lokal krossning 
var att minska lastbilskön, som utan lokal hantering kunde bli 600 m lång. 
Transporten av de projektgenererade massorna och ballasten belastade Norra 
länken som i och med trafiktätheten begränsade transporthastigheten. 

Tyresö kommun, söder om Stockholm har i översiktsplan Tyresö 2035 slagit 
fast att kommunen ska sträva efter att hantera schaktmassor lokalt med hjälp 
av upplagsplatser. I ett första skede ska detta genomföras vid omvandlingen av 
Östra Tyresö, där kommunen själv står för entreprenaden. Ambitionen är dock 
att på längre sikt möjliggöra för hantering av massor lokalt även vid externa 
entreprenader. För detta ändamål har en masshanteringsyta upprättats som 
hanterar och krossar bergmaterial, som genereras i entreprenaderna, till ett 
lämpligt konstruktionsmaterial. Masshanteringsytan drivs som en C-anläggning. 
Genom ytan har kommunen kunnat minska sin byggkostnad med 16,7 miljoner 
under en femårsperiod (Lundberg och Mustonen, 2019). Kostnaderna har 
kunnat reducerats eftersom kommunen inte behöver betala för att köra iväg 
massor som sedan ska köpas in igen i ett senare skede.

I Helsingfors i Finland har kommunen ett tiotal strategiskt placerade 
mass hanterings ytor som i huvudsak ligger i anslutning till större 
exploateringsprojekt. Ytorna har säkrats i tidiga planeringsfaser och möjliggörs 
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av att staden äger relativt mycket mark. Helsingfors stad har även ett eget 
byggbolag, som bygger cirka hälften av stadens infrastrukturprojekt och även 
ansvarar för driften på stadens masshanteringsytor. Genom ett förhållningssätt 
där massorna inte övergår till byggentreprenörerna per automatik och där 
är hela stadsmiljö sektorn (motsvarar de tekniska förvaltningarna i svenska 
kommuner) är inblandade för att uppnå en högre cirkularitet har staden sparat 
mycket pengar. Under en femårsperiod beräknas besparingarna uppgå till 32 
miljoner euro, och 11 000 ton koldioxid (Lundberg och Mustonen, 2019). Detta 
har åstadkommits genom att återanvändningen av massor tiofaldigats från 
110 000 ton till 1,1 miljoner ton per år.

Det finns även ett flertal privata initiativ med lokal och cirkulär hantering av 
massor såsom till exempel Årsta krossen i södra Stockholm och våtsiktning 
av icke farligt avfall i Malmö. För att de privata initiativen ska få riktig lyftkraft 
behöver stora offentliga beställare såsom kommuner och Trafikverket 
stödja dessa initiativ i större utsträckning genom att till exempel möjliggöra 
etableringar och efterfråga återvunnet material. 

ÅTGÄRD

10

Det finns fortfarande många obesvarade frågor runt affärsmodeller, ägande 
och driftsformer för materialterminaler som behöver besvaras. Forskning och 
utvecklingsprojekt inom området pågår. 

ÅTGÄRD

9

12. Syntes 
Det övergripande syftet med den regionala masshanteringsplanen är en hållbar 
masshantering i Stockholms län ur ett flergenerationsperspektiv där massorna 
hanteras resurseffektivt cirkulärt och optimerat ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv. En långsiktig målsättning är även att hantering och transportering 
av massor ska ske utan klimatpåverkan. Det är dock viktigt att inte arbeta 
ensidigt med klimatfrågan, olämplig hantering av schaktmassor med negativ på 
verkan på naturmiljön måste samtidigt minska. 

För att nå planens övergripande syfte och mål behövs en ett större sam-
arbete runt masshantering och ballastförsörjning i alla instanser, mellan 
kommuner, mellan olika sakområden och förvaltningar och mellan bygg och 
anläggningsprojekt. För att nå dit behövs dock nya funktioner och roller 
utvecklas. Dessa funktioner och roller behöver samla kunskapsunderlag 
och samordna arbete med massor på regional såväl som på kommunal och 
projektnivå. Den regionala masshanterings planen med underlag i form av 
regional kännedom om ballastbehov och projektgenererade massor måste 
hållas levande och uppdaterad. Tematiska kartor i GIS behöver utvecklas som 
underlag till den kommunala planeringen. Dessa behöver visa på volymer 
ballast och projektgenererade massor samt strategiska lägen för material-
terminaler. Materialförsörjningen och mottagningsanläggningar behöver 
planeras och lokaliseras utifrån ett regionalt perspektiv och med mellan-
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kommunal samverkan. Dessutom bör tillsynen samordnas så att den är 
likvärdig och förutsägbar och att det finns ett stöd då regler och lagar inom 
området inte är helt anpassade till dagens hantering. 

En annan viktig del för att uppnå målen är att kunna spåra och mäta flödet 
av massor i samhället. Återvinningsgraden av massor behöver kunna mätas 
samt storleken på transportarbetet och koldioxidutsläppen. Underlag för att 
kunna spåra och mäta massor i regionen saknas idag. Tillförlitlig statistik är en 
förutsättning för att kunna välja de mest lämpliga åtgärderna för en cirkulär 
ekonomi.

ÅTGÄRD

8

Masshanteringsfrågan med ballastförsörjning och hanteringen och 
användningen av projektgenererande massor bör sammanfattningsvis, på 
samma sätt som dricksvattenfrågan, kollektivtrafiken eller infrastrukturen vara 
en självklar del av de gemensamma försörjningssystemen i regionen. 
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13.2 Ordlista
BALLAST – Generell term för stenmaterial. Ballast används som konstruktionsmaterial 
och är formbeständig och fri från föroreningar (Handboken bygg, 1985). Ballast 
används som fyllnadsmaterial i hus och vägkonstruktioners grundläggning och utgör 
huvudkomponenten i asfalt och betong.

ENTREPRENADBERG – Bergmassor som genereras i infrastrukturprojekt eller andra 
pågående entreprenadarbeten. 

MATERIALTERMINAL – En plats där olika typer av massor kan mellanlagras, sorteras 
och renas för återanvändning. Den kan vara kombinerad med täktverksamhet eftersom 
många tillstånd medger lager av utbrutet eller krossat material. Dessa platser kallas 
ibland även omlastningsstationer eller terminalplatser.

MOTTAGNINGSYTA – Se även materialterminal. En mottagningsyta är synonymt till 
materialterminal. Ordet inbegriper en något vidare definition än materialterminal och 
inbegriper framtida ytor för masshantering. Framtida ytor kan behöva ha andra eller 
nya funktioner, teknik och skyddsåtgärder för att fungera även i tätbebyggda områden. 

PROJEKTGENERERADE MASSOR – Summan av den jord, sten och berg, som schaktas 
i bygg- och anläggningsarbeten inom ett geografiskt område. 

PROJEKTGENERERADE MASSOR AV BALLASTKVALITET – Den del av de 
projektgenererade massorna som används och går tillbaka in i systemet som 
ballastmaterial, dvs. massor från infrastruktur- och exploatering med säkerställd 
avsättning och lämplig ur miljö- och hälsosynpunkt.

TÄKTMATERIAL – Ballastmaterial som produceras på en täkt. Täktmaterial redovisas 
som producerad och levererad mängd. Producerad mängd är den mängd jungfrulig 
mängd berg eller grus som utvinns från täkten

ÅTERANVÄNDNING – Att en produkt eller en komponent som inte är avfall används 
igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för (MB 15 kap 2 §). 

ÅTERVINNING – Att vidta en åtgärd som innebär att avfall kommer till nytta som 
ersättning för något annat material eller förbereder det för en sådan nytta eller en 
åtgärd som innebär att avfall förbereds för (MB 15 kap 6 §). 
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13.3 Masshanteringsplanens organisation

Projektägare 
Ägare till projektet är Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm, 
STORSTHLM, Trafikverket och Stockholms stad. 

Organisation

Roll Bemanning Organisatorisk tillhörighet

Projektägare Sven-Erik Österberg Länsstyrelsen i Stockholms län

Carina Lundberg Uudelepp Region Stockholm

Johan von Sydow Storsthlm

Helena Sundberg Trafikverket

Magdalena Bosson Stockholms stad

Styrgrupp Mathias Wahlsten, Ordförande, 
Samhällsbyggnadsdirektör

Länsstyrelsen i Stockholms län

Lena Pettersson, Enhetschef Länsstyrelsen i Stockholms län

Anton Västberg, Utvecklingsdirektör Region Stockholm

Niklas Bergman, Förvaltningschef FUT Region Stockholm

Stefan Hollmark, Kommundirektör, 
Södertälje

Storsthlm

Magnus Gyllestad, Kommundirektör, 
Haninge

Storsthlm

Victor Kilén, Kommundirektör, Nacka Storsthlm

Ingmarie Ahlberg, Miljö och arkitekturchef Trafikverket

Jenny Boije, Enhetschef Miljö, stora projekt Trafikverket

Lina Sofia Tomczak, områdesansvarig 
arkitektur, stationer och landskap

Trafikverket

Anna Hadenius, Miljödirektör Stockholms stad

Johan Castwall, Exploateringsdirektör Stockholms stad

Projektledare Louise Arbin Länsstyrelsen i Stockholms län

Projektgrupp Lars Åkerblad, Miljöskydd Länsstyrelsen i Stockholms län

Stefan Hellmin, Miljöskydd Länsstyrelsen i Stockholms län

Stefan Persson, Hållbarhetschef FUT Region Stockholm

Sophie Giers Arekrans, Regionplanering Region Stockholm

Thomas Fredriksson, Processledare, 
Storsthlm

Storsthlm

Charlotte Persson, Enhetschef, Nacka Storsthlm

Carina Lindberg, Projektledare hållbarhet 
och mobilitet, Tyresö

Storsthlm

Stuart Rumbelow, Projektledare 
kommunstyrelseförvaltningen, Haninge

Storsthlm

Linda Wall, Miljöspecialist IV sth/öst Trafikverket
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Roll Bemanning Organisatorisk tillhörighet

Åsa Burman, Miljöspecialist stora projekt Trafikverket

Richard Rooth, Projektledare 
masshanteringsprojekt

Trafikverket

Karl Malmberg, Miljöförvaltning Stockholms stad

Alexandra Bercoff, Exploateringskontoret Stockholms stad

Referensgrupper Miljö- och samhällsbyggnadsrådet 
Kommuner
Bransch och företag 

Arbetsformer och ansvarsområden

Roll Ansvarsområde

Projektägare Projektägare ansvarar ytterst för ekonomi. Projektet avrapporteras till 
projektägare.

Styrgrupp Hanterar strategiska vägval. Därutöver beredskap att snabbt hantera akuta 
frågor. 

Administration Länsstyrelsen Stockholm samordnar och administrerar projektet och dess 
ekonomi. Exempelvis beträffande upphandlingar av konsulttjänster, ansvar 
att kalla till styrgruppsmöten mm

Projektledare Samordnar projektet och utför större delen av arbetet i samarbete med 
upphandlad konsult. 

Projektgrupp Tar fram underlag, bistår i projektarbetet och håller kontinuerlig kontakt 
med projektledare.

Referensgrupper Bidrar med inspel och tips. Informerar/förankrar i sina organisationer. 

Konsultstöd Etapp 1 och 2 i projektet 
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2022-05-25 

Änr KS 2020/52.218 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 29 Antagande, Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms stad 
2022-2024 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar 
Redaktionella förändringar ska göras till kommunstyrelsens sammanträde. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Samrådsredogörelse Riktlinjer för bostadsförsörjning godkänns. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
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SAMMANFATTNING  
Riktlinjer för bostadsförsörjningen är ett strategiskt dokument som är vägledande i arbetet med att planera, bygga och förvalta bostadsbeståndet inom kommunen.  

Vaxholm är en attraktiv skärgårdskommun i den växande Stockholmsregionen. När befolkningen fortsätter att öka är det viktigt att kommunen har en vision för hur dagens 

och framtidens invånare ska ha tillgång till ändamålsenliga bostäder att leva i. Bostaden utgör en grundförutsättning för individen och bostadsbeståndet påverkar även 

samhället i stort. Målen och riktlinjerna bygger på bland annat en analys av olika styrdokument, dagens bostadsbestånd, befolkningsprognoser, behov hos särskilda 

grupper, bostadsmarknaden och behov utifrån olika socioekonomiska perspektiv. Analysen tar särskild hänsyn till Vaxholms relation till de andra nordostkommunerna 

och Stockholms län i stort, där det finns både synergier och gemensamma skyldigheter i att möta utmaningar tillsammans, särskilt när det kommer till 

bostadsförsörjningen. 

I dokumentet presenteras sex mål med tillhörande riktlinjer, där det första är en generell målsättning för utbyggnadstakten av bostadsbeståndet. Efter detta följer mer 

specifika mål för bostadsbeståndet, med fokus på variation och specifikt på hyresrätter och bostäder i kommunal regi. De sista två målen fokuserar på insatser som kan 

underlätta för de prioriterade grupperna hushåll med barn och äldre personer. Målen ska följas upp med hjälp av nyckeltal och jämförelser med andra kommuner som 

har liknande förutsättningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 

2022-2024 är framtagna av planenheten på 
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5 

Bostadsbristen i landet är politiskt sett en viktig fråga på både nationell och 

regional nivå. Enligt Länsstyrelsen uppskattar alla kommuner i Stockholms län 

att de har ett underskott på bostäder, som i nästintill alla fall bedöms kvarstå 

åtminstone de kommande tre åren1. 

Under 2010-talet har lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

genomgått flera förändringar och frågan om bostadsförsörjning är på ett 

nationellt plan fortfarande något som genererar så väl intresse, som utredningar 

och förslag till styrning.  

Riktlinjer för bostadsförsörjning är något kommunerna har skyldighet att arbeta 

med varje mandatperiod. Sedan en lagändring 2014 ställs även högre krav på 

innehållet och underlaget riktlinjerna. Kommunens riktlinjer för 

bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- 

och bygglagen (2010:900). Från och med den 1 oktober 2022 gäller nya krav på 

underlaget för kommunens riktlinjer som innebär ett ökat fokus på att bedöma 

vilka behov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.  

Senaste mål och riktlinjer antogs av kommunfullmäktige (KF/2018-04-12 § 17) 

och gällde perioden 2018–2020. Den här mandatperiodens riktlinjer har fokus på 

perioden 2022–2024 men tar även sikte på år 2040.  

Kommunen bör med anledning av den lagändring som träder i kraft 1 oktober 

2022, samt förändringarna av plan- och bygglagen gällande planeringsstrategier 

som ersättning för den tidigare aktualitetsprövningen av översiktsplanen, anta 

nya riktlinjer för bostadsförsörjning senast 24 månader efter det allmänna valet.  

Syfte 
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad syftar till att skapa 

förutsättningar för att bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar och 

livssituationer tillgodoses.  

Underlag och process 
En uppföljning av gällande mål och riktlinjer samt det här samrådsförslaget till 

nya riktlinjer har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen enligt beslut 

KS/2020-04-02 § 39. Ett samrådsförslag har skickats på remiss och gjorts 

tillgängligt för allmänheten enligt beslut KSPU/2021-11-10 § 62 och inkomna 

yttranden och synpunkter har sammanställts och besvarats i en 

samrådsredogörelse.  

Mål och riktlinjer grundar sig på ett underlag som behandlar bostadsbeståndet, 

den demografiska utvecklingen, bostadsbehovet och bostadsmarknaden i 

Vaxholm, samt en bostadsbyggnadsprognos och en sammanställning av relevanta 

nationella, regionala och kommunala mål.  Analysen av bostadsbehovet för 

särskilda grupper har tagits fram i samråd med socialförvaltningen. 

Bostadsbyggnadsprognosen bygger vid sidan av våra egna beräkningar på dialog 

med privata fastighetsägare kopplade till större byggprojekt.  

KOMMUNERNAS BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR 
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 

kommunerna anta riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandatperiod. 

2014 gjordes en ändring av lagen (2000:1383) som medför krav på att 

kommunerna ska ta större hänsyn till regionala förutsättningar och grupper som 

är särskilt utsatta på bostadsmarknaden. Kommunens riktlinjer för 

bostadsförsörjning ska ange kommunens mål och planerade insatser för 

bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna ska ta hänsyn 

till regionala och nationella planer och program, och särskilt grundas på en 

analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, marknads-

förutsättningar och bostadsbehovet för särskilda grupper.  

Planeringen för bostadsförsörjning ska enligt lagen skapa förutsättningar för alla 

i kommunen att leva i goda bostäder och främja att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för kommunens 

bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige. Enligt Boverket ska 

riktlinjerna antas som ett eget dokument, och får alltså inte antas som en del av 

till exempel verksamhets- eller översiktsplanen. Riktlinjerna ska i stället fungera 

vägledande i arbetet med bland annat kommunens översiktsplan. 

Relaterad lagstiftning 
Kommunen har även ett utvidgat ansvar att tillgodose behovet av bostäder för 

vissa grupper. Detta gäller bland andra ensamkommande asylsökande barn, 

äldre och personer med funktionsnedsättning. Detta regleras i annan lagstiftning.  

Socialtjänstlag (2001:453) 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
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1 Länsstyrelsen i Stockholm (2020) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i 

Stockholms län 2020 (Rapport 2020:10) 
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MÅL, PLANER OCH PROGRAM 
Nedan följer en sammanställning av nationella och regionala mål som är av vikt 

för bostadsförsörjningen.  

Globala målen - Agenda 2030  
Globala målen är en agenda för hållbar utveckling som världens länder har 

antagit, den finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem 

fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och 

rättvisa. Att lösa klimatkrisen. 

Det finns 17 globala mål i Agenda 2030. Globala målen är integrerade och 

odelbara. De beror i mer eller mindre stor utsträckning av varandra vilket betyder 

att det är svårt att uppnå ett av målen utan att samtidigt ta hänsyn till och 

prioritera många av de andra.   

Till exempel om fler får tillgång till rent vatten och sanitet, mål 6, så skapas bättre 

förutsättningar för människors hälsa, mål 3, genom förbättrad hälsa kan fler barn 

ta sig till skolan och få utbildning, mål 4, och genom utbildning kan fler få jobb 

och fattigdomen minska, mål 1. 

Det målområde som har starkast bäring på kommunernas arbete med riktlinjer 

för bostadsförsörjning är nummer 11 – Hållbara städer och samhällen. Några 

målområden som har viss bäring på det här dokumentet är följande: 1 – Ingen 

fattigdom, 5 – Jämställdhet, 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

samt 10 – Minskad ojämlikhet.  

         

 

Nationella mål 
Folkhälsopolitiska målen för boende och närmiljö 

Det folkhälsopolitiska ramverket, som består av ett övergripande mål och åtta 

målområden, är antaget av riksdagen. Dessa mål och målområden är inte 

bindande som en lag men genomsyrar många andra lagar och förordningar. 

Tillgång till en god och ekonomiskt överkomlig bostad i ett område som ger 

samhälleliga förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en 

god och jämlik hälsa. Samhällsplaneringen bör motverka segregation och 

exponering för skadliga miljöfaktorer, samt främja god luftkvalitet, minskat 

trafikbuller och tillgång till grönområden. Med ett jämlik-hälsaperspektiv inom 

samhällsplanering kan förändringar åstadkommas som påverkar människors 

levnadsvillkor och minskar ojämlikheten i hälsa. Viktiga förutsättningar är: 

- tillgång till en fullgod och ekonomiskt överkomlig bostad 

- bostadsområden som är socialt hållbara 

- sunda boendemiljöer på jämlika villkor. 

Det övergripande målet är att "skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation"1 

Nationella mål – regeringens politik 

Mål för boende och byggande 

Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 

lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social 

synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och 

energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. 

Målet är också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 

konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot 

behoven.2 

Mål för funktionshinderpolitiken 

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 

jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med 

funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till 

ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas. 
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Mål för nyanländas etablering 

Området Nyanlända invandrares etablering inkluderar ett mål för 

integrationspolitiken. 

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för 

alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund.3 

Mål för arbete mot segregationen 

Minskad segregation, jämlika och jämställda uppväxt- och levnadsvillkor samt 

goda livschanser för alla. 

Regionala mål och samband 
Nedan följer en sammanställning av regionala mål och strategier som är av vikt 

för bostadsförsörjningen i Vaxholm.  

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 

RUFS 2050 

2018 antogs RUFS 2050, en strategisk plan för utvecklandet av regionen som ska 

gälla under perioden 2018–2026. Planen tar sikte på 2050, och är vägledande för 

kommunernas översikts- och detaljplanearbeten. Den innefattar mål för bland 

annat den rumsliga strukturen, bostadsbyggandet, teknisk försörjning och 

transporter. 

I RUFS 2050 beräknas det demografiska bostadsbyggnadsbehovet i varje kommun 

utifrån tre scenarion för befolkningstillväxten: den förväntade tillväxten (bas) 

samt ett scenario vardera med låg respektive hög tillväxt. Prognoser för det årliga 

bostadsbyggnadsbehovet görs både för de närmaste åren (2015–2030) samt med 

en längre tidshorisont (2030–2050). 

 

Vaxholms tidigare mål för bostadsbyggnadstakten stämmer överens med denna 

prognos över behovet av nya bostäder fram till 2030. Länets 

bostadsbyggnadsbehov förväntas sjunka märkvärt efter 2030. 

 

Gemensamma positioner för ett ökat bostadsbyggande och en tryggad 

bostadsförsörjning 

Region Stockholm och kommunförbundet Storsthlm, som representerar länets 

26 kommuner, har tagit fram ett positionspapper med en problembeskrivning och 

förslag på åtgärder. Positionerna är samlade under rubrikerna Kraftsamla för en 

hög och jämn produktionstakt och Använd bostadsbeståndet smartare för en 

tryggad bostadsförsörjning och avslutas med en lista med 12 konkreta insatser 

som behövs för att på allvar lösa regionens akuta bostadsbrist: 

1. Inför en avgift vid överklagande till mark- och miljööverdomstolen 

2. Behåll lättnaderna i amorteringskraven 

3. Regeringen beslutar ensamt om riksintressen 

4. Bättre möjligheter till kontroll och åtgärder mot olovlig 

andrahandsuthyrning 

5. Bättre möjligheter till andrahandsuthyrning som inte orsakar sociala 

problem. 

6. Fortsatta regelförenklingar för bostadsbyggande och planering såsom 

buller-, hiss och tillgänglighetskraven. 

7. Strandskyddet behöver förändras för att bättre ta hänsyn till de olika 

behov som finns regionalt och lokalt. 

8. Fler utbildningar till stockholmsregionen för att säkerställa 

kompetensförsörjning inom byggbranschen 

DEMOGRAFISKT BOSTADSBYGGNADSBEHOV 

 LÅG BAS HÖG 

2015-2030 80 100 120 

2030-2050 50 50 70 

Åtaganden för bostadsförsörjningen i RUFS 2050 

Säkerställ att det finns bostäder som motsvarar det demografiska 

bostadsbehovet 

Ha en hög planeringsberedskap i alla länets kommuner 

Planera och bygg varierat för människors olika bostadsbehov 

Öka rörligheten i det befintliga beståndet 

Använda bostadsbyggandet för att öka kvaliteterna i regionens 

boendemiljöer 

Öka den regionala samverkan och kunskapsutbytet 
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9. Länsstyrelsen får ett tydligt uppdrag att arbeta för att underlätta 

byggprocesser och vara service- och lösningsorienterade 

10. Se över regelverket kring framförallt sekundärleder för att kunna 

tillgängliggöra mer mark för bostadsbyggande 

11. Använd stockholmsregionen som testbädd för ny lagstiftning, nya 

innovationer och nya lösningar 

12. Öka de statliga investeringarna i transportinfrastruktur och låt 

bostadsförsörjning vara ett viktigt kriterium i den nationella planeringen. 

Stockholm Nordost! Vision 2040 

Nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och 

Österåker samarbetar kring en gemensam vision för tillväxt och utveckling i 

regionen, Vision 2040.  

Visionen fokuserar på att skapa förutsättningar för 100 000 nya invånare och 

50 000 nya arbetstillfällen i regionen. Utveckling av en regional stadskärna kring 

Täby centrum och Arninge, samt ett antal satsningar på infrastruktur och 

kollektivtrafik är viktiga delar i visionen. Den pekar också ut strategier för 

utveckling av stadsstrukturen i kommunerna. En del av strategin för Vaxholms 

stadsstruktur bygger på att bostäder i första hand byggs i kollektivtrafiknära 

lägen med närhet till service. 

Stockholm Ost 

Vaxholm, Lidingö, Nacka och Värmdö kommuner planerar tillsammans för 

120 000 nya invånare och 50 000 nya bostäder till år 2050.  

STYRMEDEL OCH UTREDNINGAR 
Kommunernas bostadsförsörjningsansvar har länge varit under lupp. 

Lagstiftningen har förändrats och skärpts. Utredningar har tagits fram för att 

föreslå förändringar i försök att vässa verktygen och ställa högre press på 

kommunernas verktyg för övergripande och långsiktig samhällsplanering, senast 

i form av förändringar av Plan- och bygglagen. 

Lagändringar 
Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning 

(Prop. 2020/21:131) 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021. 

Stärkt skydd för hyresgäster (Prop. 2020/21:201) 

Regeringen gav 2015 en särskild utredare i uppdrag att överväga vissa frågor 

kring hyra av lägenheter (dir. 2015:83). Hyresgästutredningen överlämnade i 

mars 2017 sitt slutbetänkande i rapporten Stärkt ställning för hyresgäster (SOU 

2017:33). Efter en remiss och lagrådsremiss kom regeringen i maj 2021 med en 

proposition (Prop. 2020/21:201) som innehåller flera förslag till ändringar i lagar. 

Bland annat innebär förslagen en möjlighet att förelägga fastighetsägare att 

åtgärda brister i fastighetsförvaltningen, att erbjuda hyresgäster likvärdiga 

hyreskontrakt när en lägenhet förstörs av till exempel brand, att fastighetsägares 

möjlighet att i förtid säga upp ett tidsbegränsat hyresavtal utan skäl tas bort, samt 

en möjlighet att fasa in hyreshöjningar efter en renovering i ett lugnare tempo än 

idag. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

Regeringsuppdrag  
Flera av regeringsuppdragen som redogörs för nedan är relevanta som 

omvärldsbevakning då det pågår ett stort antal utredningar. Hänsyn till eventuella 

förändringar av lagstiftningen till följd av ett flertal av dem kommer däremot 

kunna tas först under nästa mandatperiod. Nedan följer sammanfattningar av de 

uppdrag som nyligen givits inom ramen för bostadspolitiken:  

Översiktsplaneutredningen (N 2017:02) 

Regeringen beslutade i januari 2017 att utse en särskild utredare för att lämna 

förslag om hur översiktsplaneringen kan utvecklas (dir. 2017:6). Det ursprungliga 

direktivet gav utredaren i uppdrag att se över möjligheterna att utöka utrymmet 

för dialog mellan staten och kommunen inom ramen för översiktsplaneringen och 

möjligheterna att göra översiktsplaner bindande i vissa avseenden. Utredaren 

skulle även ge förslag på hur planhandlingar bör redovisas. Utöver detta fick 

utredaren i uppdrag att utreda en begränsning av detaljplanekravet, se över 

möjligheterna för en privat initiativrätt vid detaljplaneläggning, samt utforska 

möjligheterna att reglera upplåtelseform i detaljplaner. I juli 2018 beslutade 

regeringen enligt tilläggsdirektiv (dir. 2018:62) att utöka uppdraget till att även 

omfatta en utredning om hur verkställbarheten av beslut om bygglov, rivningslov 

och marklov bäst kan regleras. 

Översiktsplaneutredningen lämnade över fyra betänkanden: SOU 2017:64 

Detaljplanekravet, SOU 2018:46 En utvecklad översiktsplanering (del 1 & 2), SOU 

2018:86 Verkställbarhet av beslut om lov och SOU 2019:9 Privat initiativrätt – 

Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning. Eventuella lagändringar 

som resulterar från översiktsplaneutredningen kan komma att påverka olika 

delar av kommunens arbete med bostadsförsörjningen. 
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Samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande (dir. 2017:126) 

December 2017 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att underlätta 

samordningen mellan parter i kommuner med särskilt komplexa 

planeringsförutsättningar. Direktivet innefattade bland annat att skapa arenor för 

dialog mellan olika parter och kommuner som driver stora exploateringar, att 

fortsätta en utredning av ökat byggande på statens fastigheter och att genomföra 

en utredning av möjligheten för kommuner att inför krav på transportplaner vid 

detaljplaneläggning. Enligt tilläggsdirektiv (dir. 2020:121) ska uppdraget 

slutredovisas under våren 2021. 

Utredningen om kommunal planering för bostäder (N 2017:04) 

Med bakgrund i att bostadsbyggandet i Sverige under lång tid inte hade följt 

befolkningsutvecklingen beslutade regeringen i februari 2017 att ge en särskild 

utredare i uppgift att lämna förslag på hur bedömningar av 

bostadsbyggnadsbehovet ska fördelas på kommunerna och föreslå lagändringar 

som tydliggör hur bostadsbyggnadsbehovet ska avspeglas i översiktsplaneringen 

(dir. 2017:12). 

Uppdraget utökades i juli 2017 till att även omfatta bland annat en kartläggning 

av hur kommuner arbetar med bostadsbehoven hos grupper med svag ställning 

på bostadsmarknaden (dir. 2017:85). I delbetänkandet En gemensam bild av 

bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) föreslog utredaren en arbetsordning där 

Boverket först beräknar behovet av tillskott på bostäder i hela landet, som sedan 

successivt översätts till kommunnivå i dialog med regionerna. 

Enligt slutbetänkandet Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35) 

föreslår utredningen att det införs en ny bostadsförsörjningslag med tillhörande 

förordning och att den nu gällande lagen (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar (bostadsförsörjningslagen) upphävs. Under 

remissbehandlingen riktade remissinstanserna omfattande kritik mot förslaget 

att ersätta bostadsförsörjningslagen med en ny lag. Framför allt framförs 

invändningar mot den förändrade ansvarsfördelning mellan staten, kommunerna 

och regionerna som lagförslaget innebär. Som ett resultat av detta har regeringen 

i maj 2020 gett en särskild utredare i uppdrag att bland annat utreda 

uppgiftsfördelningen inom bostadspolitiken (dir. 2020:53). 

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2) 

Regeringskansliet publicerade i januari 2021 ett förslag till ändringar av lagen 

(2000:1382) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar samt två förordningar. 

Förslaget är nu ute på remiss och författningsändringarna föreslås träda i kraft i 

två steg, dels den 1 januari och dels den 1 juli 2022. 

För kommunerna innebär förslaget ett tydliggörande av kommunens ansvar för 

bostadsförsörjningen för särskilda grupper och ett fokus på de behov som inte 

tillgodoses på bostadsmarknaden i dagsläget. En analys av dessa behov ska ske 

utifrån ett underlag som tillhandahålls av Boverket. Förändringarna i 

kommunens ansvar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 

Från den 1 januari 2022 föreslås en förändring i förordningen (2012:546) som ger 

Boverket i uppdrag att ta fram bedömningar över vilka behov som inte tillgodoses 

på bostadsmarknaden, både nationellt och regionalt. Överlag kan de föreslagna 

förändringarna komma att innebära både utökade krav på kommunens 

bostadsförsörjningsarbete och tydligare handledning kring vad som ska ingå. 

En socialt hållbar bostadsförsörjning (Fi 2020:06) 

Våren 2020 utsåg regeringen en särskild utredare för att utreda den 

bostadspolitiska uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun som funnits 

sedan 1940-talet och kommunernas bostadspolitiska verktyg för att hjälpa de 

hushåll som står längst ifrån bostadsmarknaden (dir. 2020:53).  

Utredningens syfte handlar om att underlätta för hushåll som har svårt att skaffa 

en bostad på marknadens villkor, samt att motverka boendesegregation och 

förbättra förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor. Fokus ligger 

på att åstadkomma en tydlig uppgiftsfördelning med ändamålsenliga och effektiva 

bostadspolitiska verktyg. 

Den 30 mars 2022 överlämnade utredningen betänkandet Sänk tröskeln till en 

god bostad (SOU 2022:14). Bland annat föreslår utredningen en ny samlad lag för 

bostadsförsörjningen med ett gemensamt mål för staten och kommunerna, samt 

ändringar i jordabalken, lagen om offentlig upphandling och plan- och bygglagen.   

Utredningens betänkande är ute på remiss och lagarna föreslås träda i kraft 

under 2023 och 2024. 

Förslag 

Enligt utredningens förslag ska regeringen och kommunerna ta fram en nationell 

respektive lokal handlingsplan för bostadsförsörjningen under varje 

mandatperiod, alternativt en aktualitetsprövning av befintlig sådan. Förordningen 

(1996:1190) om överlåtelse av statens fast egendom m.m. föreslås kompletteras 

med ett skyndsamhetskrav, med målet att undvika situationer där statliga 

myndigheter drar ut på försäljningen av mark för bostadsändamål för att ta del av 

en eventuell marknadsvärdeökning. Ett nytt statligt bidrag föreslås introduceras 

för organisationer inom den idéburna bostadssektorn.  
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Enligt förslaget får regeringen möjlighet att förelägga en kommun om att anordna 

en kommunal bostadsförmedling, och möjligheterna att reservera allmännyttiga 

bostäder eller ge förtur i bostadskön utifrån behov ska tydliggöras och förstärkas. 

Allmännyttans arbete föreslås underlättas genom förändringar i lagen om 

offentlig upphandling. 12 kap. jordabalken föreslås uppdateras för att reglera 

tillträdeskraven som en hyresvärd kan ställa på nya hyresgäster, och för att ge 

kommunen möjlighet att begära ut information om dessa krav från större privata 

hyresvärdar som är aktiva inom kommunen.  

Kommunala hyresgarantier föreslås flyttas in i den nya bostadsförsörjningslagen, 

och göras om från en befogenhetsregel till en skyldighetsregel för att skapa lika 

förutsättningar i hela landet. Detta innebär att kommuner blir skyldiga att lämna 

hyresgarantier när det enskilda hushållets behov av en bostad inte kan tillgodoses 

på ett annat sätt, och hyresgarantierna begränsas inte längre till de hushåll som 

bedöms ha ekonomiska förutsättningar fullgöra hyresbetalningar utan 

försörjningsstöd. Det statliga stödet för kommuner som lämnar hyresgarantier 

föreslås höjas, och enligt förslaget förlorar kommunerna möjligheten att lämna 

garantier för bostäder som är lokaliserade utanför den aktuella kommunen. 

Enligt förslaget ska målgruppen för hyresgarantier i ett första skede begränsas 

till barnfamiljer, med möjlighet att bredda målgruppen i framtiden. 

Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden 

(dir. 2020:125) 

December 2020 utsågs en särskild utredare som ska lämna förslag på åtgärder 

för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden. Uppdraget fick en 

egen utredare efter att utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (Fi 

2020:06) ändrades enligt tilläggsdirektiv (dir. 2020:126) till att inte längre 

behandla dessa frågor. Direktivet (dir. 2020:125) ger utredaren bland annat i 

uppdrag att se över definitionen av förstagångsköpare, kartlägga bankens villkor 

för bolån, utreda möjligheterna för ett statligt startlån, samt analysera 

internationella erfarenheter av liknande åtgärder. Uppdraget ska redovisas 1 

november 2021.  

Uppdrag att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering 

samt att analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden4 

Regeringen gav i juli 2020 Boverket i uppdrag att analysera det avvecklade stödet 

som fanns för renovering samt miljö- och energieffektivisering i vissa 

bostadsområden och ge förslag på styrmedel eller kombinationer av styrmedel 

som kan öka takten för sådana åtgärder i bostadsbeståndet utan att äventyra 

hyresgästernas trygghet. 

Boverket lämnade i oktober 2020 en delrapport (2020:25) som innehåller en 

utvärdering av stödet, och uppdraget ska slutredovisas till regeringen 

(Finansdepartementet) senast den 31 maj 2021 enligt regeringsbeslut 

(Fi2020/04140). 

Uppdrag till Boverket att analysera risker för diskriminering och hinder 

för etablering på bostadsmarknaden5 

I juni 2020 gav regeringen Boverket i uppdrag att undersöka om det förekommer 

diskriminering vid förmedling av bostäder, och i så fall i vilken utsträckning detta 

påverkar möjligheterna för etablering på bostads- och arbetsmarknaderna. 

Uppdraget innehåller även ett särskilt fokus på boendesituationen för barn. Mer 

detaljerat ska Boverket analysera förmedlingen av lägenheter med och utan 

besittningsskydd, samt hur detta påverkar fördelningen mellan den ordinarie och 

sekundära bostadsmarknaden. Kopplingen mellan etablering på 

bostadsmarknaden och etablering på arbetsmarknaden ska belysas, och 

effekterna för hyresvärdar som har ändrat sina krav på hyresgäster till följd av en 

vägledning som togs fram av Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna ska 

undersökas. Uppdraget motiveras delvis med bakgrund i den förändring på 

arbetsmarknaden som uppstått till följd av coronavirusets effekter på service- 

och tjänstesektorn. Uppdraget redovisades till Arbetsmarknadsdepartementet i 

maj 2021 i form av rapporten 2021:9 Risk för diskriminering och hinder för 

etablering på bostadsmarknaden. 

Bygglovsutredningen (SOU 2021:47) 

Regeringen gav i januari 2020 (dir. 2020:4) en särskild utredare i uppdrag att 

utföra en systematisk översyn av regelverket för bland annat bygglov. I uppdraget 

ingick att föreslå för vilka åtgärder lovplikt respektive anmälningsplikt bör 

inträda, vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda för att lov ska kunna ges, 

samt att föreslå ändringar i plan- och byggregelverket. 

I juni 2021 överlämnade Bygglovsutredningen betänkandet Ett nytt regelverk för 

bygglov (SOU 2021:47). Bland annat föreslås att lovplikten bör variera mellan olika 

områden, och vara mer omfattande inom detaljplanerade områden, nära en 

fastighetsgräns eller järnväg, inom områden som är skyddade av hänsyn till 

totalförsvaret och inom områden som är värdefulla ur kulturmiljösynpunkt.  

Utredaren föreslår att kommunerna ska peka ut byggnader, anläggningar och 

områden som är särskilt värdefulla av kulturmiljöskäl i översiktsplanen. Inom 

dessa områden ska det sedan alltid krävas bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och 

fasadändring. 
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Förprövning i form utav bygglov föreslås alltid krävas när det är fråga om bostäder 

(inklusive nybyggnad och tillbyggnad av komplementbostadshus samt inredande 

av ytterligare bostad i ett enbostadshus), för att skapa möjligheten att få lovbeslut 

överprövade. Dessa byggnader ska dock även fortsättningsvis få strida mot 

detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Samtidigt föreslås utökade möjligheter för byggnadsnämnder att ge bygglov för 

vissa åtgärder som avviker från detaljplan eller områdesbestämmelser, till 

exempel inredning av vind eller etablering av träningsanläggning i bostadshus. 

Regionala utredningar och underlag 
Det finns ett flertal aktörer och nätverk som tar fram analyser kring 

bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen, bland annat Region Stockholm och 

Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen i Stockholm utför en kontinuerlig insamling av data om och 

analyser av bostadsmarknaden i länets olika kommuner, bland annat genom 

samverkan med Boverket i den årliga Bostadsmarknadsenkäten. Länsstyrelsens 

underlag och spaningar sammanställs årligen i rapporten Läget i länet. 

Region Stockholm 

Även Tillväxt och regionplaneförvaltningen, TRF på Region Stockholm utför egna 

studier av den demografiska utvecklingen och bostadsbehovet i länet. Utöver 

RUFS 2050 publicerar förvaltningen även underlaget Stockholms läns prognos 

som har utarbetats tillsammans med SCB. 

KOMMUNALA STYRDOKUMENT 

Kommunövergripande mål 2018–2022 
I mål och budget 2020–2022 finns det en politisk vision för Vaxholms stad och tre 

kommungemensamma målområden. Bostadsförsörjningen är en viktig aspekt 

inom alla tre av dessa målområden, och är en förutsättning för att uppnå stadens 

vision. 

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. 

Kommunövergripande planer och riktlinjer 
Översiktsplan – Vaxholm 2040 

Översiktsplanen Vaxholm 2040 har varit ute på samråd under våren 2021. 

Riktlinjerna för bostadsförsörjning är vägledande för arbetet med 

översiktsplanen.  

Planförslaget pekar ut strategiska utvecklingslägen främst på östra Rindö och 

centrala Resarö, där kommundelscentrum med tätare bebyggelse och service 

anses lämpliga. Stadskärnan på Vaxön föreslås fortsätta utvecklas som 

kommunens centralort, med en mångfunktionell kombination av 

bostadsbebyggelse och centrumfunktioner. Stora delar av norra Bogesund 

föreslås utredas för förändrad markanvändning till sammanhängande 

bostadsbebyggelse. Delar av Tynningö föreslås även som lämpliga för utvecklad 

markanvändning i form av fritidshusomvandling.  

Ny utveckling ska lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen och samordnas med 

utbyggnad av vatten- och avloppsledningar. Jordbruksmark, buller, 

skyddsavstånd, riksintresset för kulturmiljö, bevaring av grönområden och 

flertalet andra faktorer påverkar även vilken markanvändning som föreslås i olika 

områden. 

Riktlinjer för seniorbostadskö 

Nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK/2017-11-16 § 54) har antagit riktlinjer 

för kommunens seniorbostadskö som reglerar anmälan till kön, hur kötid räknas, 

att söka bostad samt byte av bostad och överlåtelse av kontrakt.   
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Riktlinjer för nyanlända 

Kommunfullmäktige (KF/2020-12-14 § 84) har tagit ett inriktningsbeslut kring 

bostadsförsörjning för till staden anvisade nyanlända personer: 

1. Huvudprincipen för de till staden aviserade nyanlända ska vara att de ska 

lämna stadens boendebestånd efter att etableringstiden har löpt ut.  

2. Undantag från huvudprincipen ska gälla familjer med ett eller flera barn 

under arton (18) år under förutsättning att det finns boende inom ramen 

för stadens bestånd av boenden för nyanlända. 

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

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

 

 

1 Folkhälsomyndigheten (2021-04-30) Nationella folkhälsomål och målområden. 

Webbsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-

alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-

folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/  
2 Regeringskansliet () Mål för boende och byggande. 2021-10-06: 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/bostader-och-

samhallsplanering/mal-for-boende-och-samhallsplanering/  
3  Regeringskansliet (2017-11-23) Mål för nyanländas etablering 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-

nyanlandas-etablering/  
4 Finansdepartementet (2020) Uppdrag att utvärdera stödet för renovering och 

energi-effektivisering samt att analysera ägarförhållanden på 

hyresbostadsmarknaden. Regeringsbeslut, Fi2020/03080/BB. 
5 Arbetsmarknadsdepartementet (2020) Uppdrag till Boverket att analysera risker 

för diskriminering och hinder för etablering på bostadsmarknaden. 

Regeringsbeslut, A2020/01472/MRB. 

VA-plan 

En långsiktig planering av allmänt vatten och avlopp (VA) är viktig för planeringen 

av nya bostäder. Frågor om vatten och avlopp är också starkt kopplade till 

fritidshusomvandlingen i kommunen. Vaxholms stad har tillsammans med VA-

huvudmannen och miljö- och hälsoskyddskontoret utrett vad som är den 

ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt bästa turordningen för utbyggnaden av 

allmänt VA i Vaxholm. I VA-plan för Vaxholms stad från 2014 anges en turordning 

för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp.  En reviderad tidplan för utbyggnaden 

av kommunalt vatten och avlopp har tagits fram i samarbete med Roslagsvatten. 

I figur 1 syns områdesindelningen och tidplanen för utbyggnaden.  

Figur 1 Etappindelning VA-planen 
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Figur 2 Karta över Vaxholm 
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BOSTADSBESTÅNDET 
Vaxholm är en kommun med en stor andel villabebyggelse. Över hälften av 

bostäderna är småhus, det vill säga olika former av villor och radhus. 

Kommunen är förknippad med sommarnöjen och skärgårdsstadsbebyggelse 

från förra sekelskiftet, och många av bostäderna i Vaxholm är byggda före 1930. 

I slutet av 2019 fanns det 5099 bostäder och 1746 fritidshus i Vaxholm 1. 

Fritidshus räknas inte in i bostadsbeståndet, men de är ändå viktiga att beakta 

då fritidshusomvandling är en del av det sammanlagda tillskottet på bostäder.2  

Mellan 2016 och 2019 har det skett en tydlig förändring i bostadsbeståndet i 

nordöstra Stockholm, där andelen småhus har minskat från 61% till 51%. Även 

i Vaxholm märks denna trend, dock inte lika påtagligt som i nordöstra 

Stockholm i stort6.  

I Sverige har miljonprogrammet och rekordåren haft en stor påverkan på 

bostadsbeståndet då närmare hälften av bostäderna i riket har byggts mellan 

1950 och 1980. Även i Vaxholm syns den här perioden, där drygt 40 % av 

lägenheterna i flerbostadshus är byggda mellan 1950 och 1980 6. Det har senare 

skett en stor omvandling av före detta fritidshusområden, liksom av byggnader 

som har varit avsedda för militära ändamål i Vaxholm. Därför har många av 

bostäderna, i synnerhet i en stor andel av småhusen i Vaxholm, tillkommit efter 

1990.  

På den här punkten är Vaxholm annorlunda mot övriga länet och riket som 

generellt sett hade en period av lågt bostadsbyggande mellan 1990 och 2010.6 

Kommunen har även ett stort antal bostäder i äldre hus. Vaxholm är den kommun 

i länet med näst högst andel bostäder i hus byggda 1920 och tidigare. 

Småhus 
Med småhus avses friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och 

kedjehus. I Vaxholm är andelen småhus att betrakta som förhållandevis hög 

jämfört med Stockholms län6.   Många småhus har tidigare använts som 

fritidshus, eller har byggts på tomter där det tidigare stått ett. De flesta småhus 

är äganderätter, men en liten andel av småhusen i Vaxholm är bostadsrätter eller 

hyresrätter. De flesta småhus i Vaxholm är större än 120 kvadratmeter. 

Flerbostadshus 
Lägenheterna i Vaxholm är ofta stora. Det finns mer än fyra gånger så många 

lägenheter som är större än 100 kvadratmeter än det finns lägenheter som är 

mindre än 31 kvadratmeter. Nästan en fjärdedel av alla lägenheter i 

flerbostadshus är mellan 51 och 60 kvadratmeter stora, vilket utgör den 

vanligaste storlekskategorin.   

Av lägenheterna i flerbostadshus upplåts cirka 3/4 som bostadsrätter och 1/4 som 

hyresrätter. I slutet av 2019 fanns det 1581 bostadsrättslägenheter och 549 

hyresrättslägenheter i flerbostadshus i Vaxholm. 6   

I Stockholms län har andelen hyresrätter sjunkit kraftigt till förmån för 

bostadsrätter sedan 1990. Även i Vaxholm har andelen hyresrätter minskat. Det 

allmännyttiga bostadsbolaget Vaxholms-bostäder såldes 1999. Under åren som 

följde omvandlades många av lägenheterna i den tidigare allmännyttan till 

bostadsrätter.   

En mindre del av dagens hyresrätter ägs av kommunen, och de flesta 

hyreslägenheter ägs av privata hyresvärdar. Den största hyresvärden i 
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kommunen är Akelius, som äger en stor andel av de delar av den tidigare 

allmännyttan som inte har omvandlats till bostadsrätter. 3  

Specialbostäder 
De flesta specialbostäder i kommunen är sådana som riktar sig till äldre, 

personer med funktionsnedsättning eller är någon form av utslussningsbostäder. 

Enligt SCB:s statistik ska det finnas ett mycket litet antal studentbostäder på 

Bogesund i Vaxholm, men dessa har kommunen ingen närmare kännedom om. 4 

Särskilt boende för äldre 

Det finns ett särskilt boende i Vaxholm som ägs och förvaltas av kommunen, och 

ligger i tre byggnader inom samma kvarter på Vaxön. I två av byggnaderna är 

boendet helt eller delvis fokuserat på demenssjuka. Sammanlagt finns det 83 

boendeplatser på särskilt boende med heldygnsomsorg i Vaxholm. Boendet har 

drivits i egen regi av kommunen sedan november 2018, men driften ska återgå till 

en privat utförare i september 2021. 

Bostäder som ägs och hyrs ut av kommunen 

Vaxholms stad har inget allmännyttigt bostadsbolag, men äger och förvaltar tre 

fastigheter med hyreslägenheter i kommunen.  Genom Vaxholm Smeden 3 AB 

äger kommunen en fastighet med 32 lägenheter. Majoriteten av dessa lägenheter 

hyrs ut genom socialförvaltningen som specialbostäder med reducerat 

besittningsskydd, ofta som en slags utslussningsbostäder. Utöver detta hyrs ett 

mindre antal bostäder ut av kommunen i andra hand som ägs av privata 

fastighetsägare.   

I två andra fastigheter på östra Vaxön har kommunen också seniorlägenheter som 

förmedlas genom en egen seniorbostadskö. I den ena fastigheten finns 43 

lägenheter med 1 eller 2 rum och kök, och i den andra 10 lägenheter med 1-3 rum 

och kök.  

Seniorlägenheterna förmedlas genom en egen seniorbostadskö. Personer över 

65 år som är folkbokförda eller äger fast egendom i Vaxholm kan anmäla sig till 

seniorbostadskön. Under hösten 2017 beslutade Nämnden för teknik, fritid och 

kultur om nya riktlinjer för seniorbostadskön som gäller sedan 2018. Syftet var 

att göra det lättare att förstå reglerna och säkerställa att bostäderna endast 

erbjuds de som aktivt söker seniorboende. 

Upplåtelseformer 
Bostadsrätt är den vanligaste upplåtelseformen i länet (40%) 5. För Vaxholm i stort 

är äganderätt den dominerande upplåtelseformen, men i vissa kommundelar 

dominerar istället bostadsrätter. Så är fallet med Oskar-Fredriksborg på östra 

Rindö, samt på södra Resarö. Även i de delar av kommunen med låga andelar 

bostäder i flerbostadshus, som på Bogesund och de mindre öarna utan väg till 

fastlandet, finns det bostäder som upplåts med hyres- eller bostadsrätter. Det 

kan både röra sig om föreningar eller enskilda hyresvärdar, men även i vissa fall 

Statens Fastighetsverk som är hyresvärd för bostäder. 

Bostadsstorlekar 
Den vanligaste storleksklassen för bostäder i Vaxholm är 51-60 kvm, men många 

av kommunens bostäder är mellan 61 kvm och 140 kvm. Bostäder som är under 

50 kvm eller över 140 kvm är mindre vanliga. Storleksspridningen ser även olika 

ut i kommunens olika delar. Många av de största bostäderna finns på Resarö, 

medan de flesta av de mindre bostäderna finns på Vaxön. Rindö är den 

kommundel med hög andel fastboende som uppvisar en förhållandevis stor och 

jämn spridning vad gäller bostadsstorlekar.  

Den sekundära bostadsmarknaden  
”Bostadsbrist, ändrad lagstiftning, politiska prioriteringar och hårdare krav från 

hyresvärdar har på senare år tvingat helt nya grupper att söka sig till 

socialtjänsten för att få en bostad.  

Termen ”sekundär bostadsmarknad” har kommit att användas för att beskriva 

bland annat den marknad där kommunernas socialtjänst som 

förstahandshyresgäst hyr ut lägenheter i andra hand till hushåll som inte har 

lyckats få en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden.”6 
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Bostadsbeståndets fördelning över hustyper för 2019 

Bostadsbeståndets fördelning över upplåtelseform för 2019  
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TILLSKOTTET AV BOSTÄDER 2010–2019 
Tillskottet av bostäder består av tre delar: nybyggda bostäder, fritidshus som 

ombildats till permanentbostäder samt ombyggnationer, det vill säga lokaler och 

vindar som blivit bostäder.  

I de flesta kommuner i länet anges att nybyggnation utgör det viktigaste tillskottet 

på bostäder, medan ombyggnationer och fritidshusomvandling har en väldigt liten 

betydelse. Fritidshusomvandlingen är betydligt viktigare i skärgårdskommuner 

som Vaxholm men är samtidigt svår att uppskatta.  

Enligt länsstyrelsens rapport Läget i länet ligger Vaxholms stad strax över 

länssnittet när det kommer till genomsnittligt tillskott i antal bostäder per år och 

1000 invånare mellan 2015 och 20197. Det genomsnittliga tillskottet under 

perioden 2010–2019 har uppskattats till 59 bostäder per år, där 47 är bostäder i 

nybyggda hus och 12 tillkom genom ombyggnation8. Enligt RUFS 2050 ska 

Vaxholm uppnå ett genomsnittligt årligt bostadstillskott om 100 

bostadslägenheter fram till 2030 för att uppnå regionens behov. 8 

Fritidshusomvandling 
Fritidshusomvandlingens betydelse för tillskottet av bostäder är generellt sett 

svårt att bedöma. Det skapar en del problem i kommuner med stora 

fritidshusområden där allt fler bosätter sig permanent, eller som deltidsboende.  

2015 ändrades Skatteverkets taxeringskoder av bland annat fritidhusfastigheter 

vilket gör att SCBs statistik över fritidshusbeståndet tappar kontinuitet (se 

Definitioner för mer information). Skatteverkets definitioner av fritidshus tar 

ingen större hänsyn till vilken typ av bebyggelse det rör sig om, det vill säga om 

huset är anpassat för permanentboende eller uppfört efter de regler som gäller 

för fritidshus. I en kommun som Vaxholm där nybyggnation av fritidshus sker 

parallellt med fritidshusomvandling blir statistiken än mer svårtolkad. 

Bedömningar av hur många bostäder som tillkommer genom 

fritidshusomvandling görs på olika sätt med varierande detaljeringsgrad vilket 

gör det svårt att jämföra mellan kommunerna. Exempelvis Vaxholm har bedömt 

en relativt hög fritidshusomvandling de senaste åren.   

Tillgängligheten är ofta dålig i fritidshus som tagits i bruk som permanentboende 

och många av dem är svåra att tillgänglighetsanpassa.  

Fritidshusomvandlingen ställer högre krav på bra vatten och avlopp. Kommunens 

VA-plan är ett viktigt dokument för att bedöma bostadstillskott på öar som saknar 

allmänt vatten och avlopp. Prognoserna för framtida fritidshusomvandling är 

sammankopplade med planerad utbyggnad av vatten och avlopp på till exempel 

Skarpö och Rindö.  

Ett sätt att bedöma delar av fritidshusomvandlingen är att titta på statistik över 

bygglovsärenden med rivning av fritidshus och nybyggnation av bostadshus. De 

senaste tio åren har det i genomsnitt handlat om 6 sådana ärenden per år, till en 

övervägande majoritet på Resarö. Det har även förekommit på Rindö, Skarpö, 

Karlsudd (Bogesund) och Tynningö men i betydligt mindre utsträckning. 

Nybyggnation och ombyggnation 
Mellan 2014 och 2019 har 356 nya bostäder färdigställts i nybyggda hus i Vaxholm. 

Ungefär 30% av de nybyggda bostäderna har varit småhus, och i och med det till 

stor del äganderätter. Av de nybyggda lägenheterna har de flesta varit 

bostadsrätter. 
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I länet har det byggts mycket bostadsrättslägenheter de senaste åren. Den 

vanligaste storleken bland nybyggda bostäder har varit 2 eller 3 rum och kök. 

Även i Vaxholm är den vanligaste lägenhetstypen i flerbostadshus 3 rum och kök, 

medan det i småhus är bostäder med 7 rum och kök eller större som dominerar.  

Utöver nybyggnationen i kommunen har det under 2018 och 2019 tillkommit 55 

bostads-rättslägenheter genom ombyggnation.   

Planberedskap 
Våren år 2021 fanns en planberedskap om drygt 560 bostäder i lagakraftvunna 

detaljplaner. Merparten av planberedskapen finns inom följande detaljplaner:  

• Dp 394 Rindö hamn 

• Dp 382, Resarö mitt 

• Dp 410, Norrberget 

• Dp 418, Kulan 6 

Övriga rör möjligheter till avstyckningar inom planer på Resarö och Skarpö. 

BOSTADSMARKNADEN 
Fastighetspriserna har en stor påverkan på vilka grupper som har möjlighet och 

intresse av att bosätta sig i Vaxholm. Bostadsmarknaden påverkas av ett stort 

antal olika faktorer, där kommunen endast har ett begränsat inflytande. Data över 

fastighetspriser är indelad efter bostadstyp, och i Vaxholm ligger det 

genomsnittliga kvadratmeterpriset för fritidshus betydligt högre än det för 

småhus, som i sin tur är något högre än det för bostadsrätter. Detta kan möjligtvis 

bero på att Vaxholm upplevs vara relativt perifert som bostadsort men relativt 

centralt som semesterort.  

 

Kvadratmeterpriset för bostadsrätter ökade anmärkningsvärt mellan 2019 och 

2020, medan priser för de andra bostadstyperna sjönk något. 

För att få en förståelse för prisläget på bostadsmarknaden i Vaxholm är det 

intressant att jämföra med andra kommuner i tre olika kategorier som Vaxholms 

stad tillhör: kommuner med mellan 10 000 och 14 999 invånare, 

pendlingskommuner nära storstäder samt kommuner i Stockholms län. Det är 

även relevant att jämföra med angränsande kommuner i nordöstra Stockholm.  

I följande jämförelser används både kvadratmeterpriser och totalpriser där data 

finns tillgänglig. Kvadratmeterpriser möjliggör en mer enhetlig jämförelse, men 

tar inte hänsyn till skillnaderna i bostadsbestånden i olika kommuner. Till 

exempel kan många exkluderas från en marknad med lägre kvadratmeterpris om 

det endast finns stora bostäder att tillgå, samtidigt som höga kvadratmeterpriser 

i ett bestånd med mindre lägenheter kan innebära lägre totalpriser.  

Bostadsrätter 
Priserna för bostadsrätter i Vaxholm ligger högt i jämförelse med kommuner i 

alla tre kategorier, men framförallt sett till kommuner med liknande 

befolkningsstorlek, där kvadratmeterpriset är ungefär fyra gånger så högt i 

Vaxholm som i jämförbara kommuner. Andra kommuner i Stockholms län och 

inom pendlingsavstånd från storstäder har haft någorlunda lägre 

kvadratmeterpriser för bostadsrätter än Vaxholm, och skillnaden blev särskilt 

märkbar under 2020 då priserna steg jämförelsevis kraftigt i Vaxholm.9 

 

Figur 4 Fastighetspriser per kvm bostadsarea för bostadsrättsföreningar 
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10 

Småhus 

Totalpriser för småhus i Vaxholm är höga i jämförelse med medelvärdet i 

Stockholms län. I 2020 var den genomsnittliga köpeskillingen i Vaxholm 7 133 000 

kr jämfört med 6 038 000 kr i länet i stort. Vaxholm och Täby har sett en liknande 

utveckling av priser på småhus över de senaste två decennierna, och ligger på 

ungefär samma nivå i dagsläget. Bland nordostkommunerna ligger Danderyd i 

topp, med nästan dubbelt så höga priser som i Vaxholm. Vaxholm ligger dock 

betydligt högre än Vallentuna, Österåker och Norrtälje.11 

Även i jämförelsekategorierna för kvadratmeterpriser ligger Vaxholm i topp, följt 

av kommuner i Stockholms län, pendlingskommuner nära storstäder respektive 

kommuner med liknande befolkningsstorlek. För småhusen syns dock en trend 

med sjunkande priser i Vaxholm medan priserna i jämförelsekategorierna ökar. 
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Fritidshus 

Även för fritidshus ligger prisläget i Vaxholm högre än genomsnittet i länet. Täby 

och Danderyd har högre priser, men dessa kommuner har samtidigt ett väldigt 

begränsat utbud av fritidshus jämfört med de andra kommunerna i nordost.12 

Generellt är kvadratmeterpriser för fritidshus högra än för småhus och 

bostadsrätter. Fritidshus i Vaxholm har högre kvadratmeterpriser än i 

jämförelsekategorierna, och samma rangordning av kategorier återfinns här som 

hos småhus och bostadsrätter. Liksom med småhus minskar dock glappet mellan 

priserna i Vaxholm och priserna i jämförelsekategorierna över de senaste tre 

åren.  
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DEMOGRAFISK UTVECKLING 
Vaxholm hade en procentuellt sett hög befolkningstillväxt mellan 2013 och 2018, 

och länge var Vaxholm en av Sveriges snabbast växande kommuner. Mellan 1990 

och 2012 växte befolkningen med ca 60 % vilket motsvarar en genomsnittlig 

tillväxt på 200 nya invånare per år. 

Under både 2019 och 2020 har befolkningen minskat 13, men trenden med en 

växande befolkning förväntas återkomma med en genomsnittlig årlig tillväxt på 

187 invånare per år fram till 2040 14. 

Befolkningssammansättning 
På flera punkter när det gäller befolkningssammansättningen skiljer sig Vaxholm 

från länet i stort och riksgenomsnittet. Ett genomgående tema är att det finns 

relativt många barnfamiljer i kommunen.  

Hushållsstorlek 

I Vaxholm har den genomsnittliga hushållsstorleken generellt sett varit stor 

under de senaste åren. I Stockholms län och i riket finns det ett stort antal en- 

och tvåpersonershushåll som tillsammans utgör strax under 40% av alla hushåll. 

Det här mönstret är inte lika tydligt i Vaxholm. Här är ensamhushållen inte en lika 

stor del av befolkningen, medan hushållen med fyra personer utgör en desto 

större andel. Strax över 60 % av hushållen i Vaxholm består av en eller två 

personer, och drygt 35% av hushållen består av tre till fem personer.  

Åldersstruktur 

I Vaxholm avviker åldersstrukturen anmärkningsvärt från den i både Stockholms 

län och riket i stort. Den yngsta gruppen, 0–6 år, är något underrepresenterad, 

medan det bland barn i åldrarna 7–19 år finns en kraftig överrepresentation 

jämfört med både länet och riket. Unga vuxna i åldrarna 20–44 år är 

underrepresenterade i Vaxholm jämfört med riket, samtidigt som denna grupp är 

överrepresenterad i länet i stort. I Vaxholm befinner sig en jämförelsevis stor 

andel av befolkningen i åldrarna 45–84 år. Andelen av befolkningen i Vaxholm som 

är 85 år och äldre ligger i linje med resten av Stockholms län, som dock är något 

lägre än i riket i stort. 

Åldersstrukturen bekräftar att Vaxholm är en attraktiv kommun för hushåll med 

barn, då det finns en relativt stor andel barn och vuxna i familjebildande ålder. Det 

är dock barn och familjebildande vuxna i de högre åldersspannen som dominerar 

(7–19 år och 45–54 år). Kommunen är även attraktiv för äldre personer, men inte 

så bland unga vuxna.  
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Stora skillnader i ålderssammansättningen syns även mellan kommunens olika 

delar. Hushåll med barn är kraftigt överrepresenterade på Kullö och Resarö, 

medan de är underrepresenterade på Vaxön, Rindö och Skarpö. På Vaxön är det 

snarare unga vuxna och äldre personer som är överrepresenterade sett till 

kommunen i stort, medan det på Rindö och Skarpö finns en tydlig 

överrepresentation bland personer i åldrarna 45–74 år.  

Dessa tendenser kan troligtvis förklaras av de olika bostadsbestånden och 

tillgången till service i de olika kommundelarna. Det stora utbudet av småhus på 

Resarö och Kullö verkar locka hushåll med barn. Arbetstillfällen och 

kollektivtrafik kan vara faktorer som attraherar unga vuxna till Vaxön, samtidigt 

som tillgången till service, vård och särskilt boende kan vara avgörande för äldre 

personer som väljer att bosätta sig på Vaxön. Rindö och Skarpö framstår som 

attraktiva platser för personer före och efter pensionsåldern.  

 

Flyttningsmönster 

I storstadsregionerna bygger befolkningsökningen till stor del på ett högt 

inflyttningsnetto från utlandet och ett högt födelsenetto. Inflyttning från övriga 

Sverige är där av mindre betydelse för befolkningsökningen. På den här punkten 

är Vaxholm annorlunda.  

Inflyttningen till kommunen var relativt jämn under perioden 2016–2018, och de 

flesta flyttade hit från andra kommuner i Stockholms län. Under 2019 och 2020 

vände dock trenden, då Vaxholm såg ett negativt flyttningsnetto där många 

invånare flyttade till kommuner utanför Stockholms län. Sannolikheten att en 

person i en viss ålder under ett år flyttar från kommunen kallas för 

flyttbenägenhet. Flyttbenägenheten hos Vaxholmarna är generellt sett något 

högre än den i riket för alla över 20 år. 15 

Unga vuxna har generellt sett en hög flyttbenägenhet.  Många flyttar för att få 

närhet till studier eller jobb, men också till den första egna bostaden. I Vaxholm 

är flyttbenägenheten hos 20- till 30-åringar betydligt högre än i riket, vilket även 

återspeglas i befolkningssammansättningen.10  
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Barn i åldrarna 0–10 och vuxna i åldrarna 30–45 utgör en stor del av det positiva 

flyttningsnettot i Vaxholm, det vill säga att det är betydligt fler som4 flyttar hit än 

härifrån. 2018 fanns Vaxholms på en topplista över kommuner med särskilt högt 

flyttnetto för vuxna i ’barnfamiljeåren’. I riket i stort attraherar 

pendlingskommunerna nära storstaden många inflyttare. Barnfamiljers 

flyttningsmönster tyder på en vilja att bo utanför staden, men nära arbetstillfällen.  

Unga föredrar ofta storstäder och större städer, medan pensionärer ofta flyttar 

till attraktiva semesterkommuner. 16.  Detta syns även i det högre positiva 

flyttnettot för personer i 60- och 70-årsåldern.  

 

  

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

Å
ld

e
r

Flyttbenägenhet efter ålder i Vaxholm respektive riket

Flyttbenägenhet i riket Flyttbenägenhet i Vaxholms stad
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

Antal personer

Å
ld

e
r

Flyttmönster till och från Vaxholm i olika åldrar

Utflyttade

Inflyttade

667



NULÄGE 

    27 

 

 

1 SCB (2021) Statistikdatabase-n: Boende, byggande och bebyggelse - 

Bostadsbestånd 
2 Länsstyrelsen i Stockholm (2020) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i 

Stockholms län 2020 (Rapport 2020:10) 
3 Tekis-FB (2017) Tekis-FIR 
4 SCB (2019) Statistikpaket: BOSTADSPAK Delområden 2019.  
5 Region Stockholm (2020-07-10) En analys av bostadsbeståndet 

<https://storymaps.arcgis.com/stories/7fbde35613814381af372842332d059d> 
6 SKR (2020) Det boendesociala arbetet i förändring - Erfarenheter från sex 

kommuner 
7 Länsstyrelsen i Stockholm (2020) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i 

Stockholms län 2020 (Rapport 2020:10) 
8 SCB Statistikdatabasen 
9 Rådet för främjande av kommunala analyser – RKA (2020) Kolada Jämföraren: 

Bostadsförsörjning. 

https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16557&tab_id=121

849  

10 SCB (2020) Försäljning av bostadsrätter efter region (län, storstadsområden, 

riket). År 2000-2020. 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0501__B

O0501C/FastprisBRFRegionAr/  
11 Rådet för främjande av kommunala analyser – RKA (2020) Kolada Jämföraren: 

Bostadsförsörjning. 

https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16557&tab_id=121

849 
12 För beräkning av kvadratmeterpriset för fritidshus har respektive enskilt köp 

använts. Med fritidshus avses småhus (typkod 220) som inte haft någon 

folkbokförd befolkning under 4 kvartal året före försäljningstidpunkten. 

Definitionen för fritidshus ändrades något år 2015 vilket kan påverka jämförelser 

över tid. Källa: Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och SCB. 
13 SCB (2021) Statistikdatabasen: Befolkningsstatistik   
14 Statisticon (2020) Befolkningsprognos 2020-2040 Vaxholms stad  
15 Statisticon (2020) Befolkningsprognos 2020-2040 Vaxholms stad 
16 Sweco AB & Arena för Tillväxt (2018) Sveriges nya geografi 2018 

668

https://storymaps.arcgis.com/stories/7fbde35613814381af372842332d059d
https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16557&tab_id=121849
https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16557&tab_id=121849
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0501__BO0501C/FastprisBRFRegionAr/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0501__BO0501C/FastprisBRFRegionAr/
https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16557&tab_id=121849
https://kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16557&tab_id=121849


 

28 

BOSTADSBYGGNADSPROGNOS  
Bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund för kommunens 

befolkningsprognos, i synnerhet prognosen för inflyttning till kommunen. Den 

uppdateras årligen och är övergripande för de närmaste 20 åren. 

Bostadsbyggnadsprognosen bygger på översiktsplanen Vaxholm 2030, de 

fördjupade översiktsplanerna för Resarö respektive Rindö och Skarpö, 

Exploateringsprogrammet för Vaxholm och VA-planen för Vaxholm samt en 

uppskattning av när pågående bostadsbyggnadsprojekt kan vara färdigställda. 

För projekt som förväntas stå färdiga de närmaste åren varierar säkerheten i 

prognosen mellan de projekt där detaljplanen vunnit laga kraft och kommunen 

har haft kontakt med exploatören om tidplanen, respektive projekt där 

detaljplanen ännu inte är antagen. På längre sikt bygger prognosen till en större 

del på bostadsbyggnadsprojekt som pekats ut i exploateringsprogrammet som 

det i dagsläget inte finns något planuppdrag för, liksom förväntad 

fritidshusomvandling till följd av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.  

Kommunen i sin helhet 
Det sammanlagda tillskottet på bostäder som enligt 2021 års prognos för 

perioden fram till 2040 bedöms vara mellan 1268 och 1717 bostäder, eller ett 

genomsnittligt tillskott på mellan 66 och 90 bostäder per år.  
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Hyresrätter 

Det är svårt att på förhand veta vilka upplåtelseformer som ska byggas i ett nytt 

område om kommunen inte bygger själv. De flesta lägenheter i flerbostadshus 

byggs som bostadsrätter idag.  

I dagsläget finns dock planberedskap för ett nytt flerbostadshus som ägs av ett 

hyresbolag, samt flera pågående detaljplaneprojekt som syftar till att fler 

hyresrätter ska byggas i kommunen.   

Särskilda boenden för äldre 

Det finns behov av nya boendeplatser på särskilt boende för äldre i kommunen. 

Ett nytt särskilt boende planeras som en del av projekt Norrberget på östra Vaxön, 

och det pågår utredningar för att hitta lokaliseringar för att ersätta övriga lokaler 

i kvarteret Landstinget.  

Bostadsbyggnad på de olika öarna 
Det största tillskottet på bostäder förväntas byggas på Rindö, Vaxön och Resarö 

fram till 2030. Det förväntade tillskottet i områdena Bogesund och inom området 

övriga öar utgörs bostadstillskottet helt och hållet av olika former av fritidshus-

omvandling. Nedan redogörs för den förväntade omvandlingen och några av de 

större planerade bostadsbyggnadsprojekten på de andra öarna.  

Bostadstillskottet redovisas som ett spann mellan två olika prognoser, bas och 

hög. Följande diagram utgår från basprognosen om inget annat redovisas. 

Rindö 

Rindö hamn är ett omfattande stadsbyggnadsprojekt i tre etapper på det före detta 

regementsområdet inom Oskar Fredriksborg på östra Rindö. Tidigare 

kasernbyggnader från förra sekelskiftet har omvandlats till bostäder och lokaler, 

samt kompletteras med nya bostäder och en ny skola. De första 

kasernbyggnaderna och ett antal nya flerbostadshus och småhus är redan 

inflyttade. Mellan 2021 och 2025 förväntas ytterligare 242 nya bostäder 

färdigställas. Det rör sig om 42 bostäder i småhus och 200 bostäder i 

flerbostadshus. I detta ingår planer för ungefär 50 hyresrätter i flerbostadshus 

som del av Rindö hamn etapp 4.  

I översiktsplanen pekas Rindö smedja ut som ett utredningsområde för bostäder. 

Ett planprogram för området är under framtagande och programsamråd hölls 

under 2015. Mellan 108 och 135 bostäder förväntas kunna färdigställas mellan 

2029 och 2033 inom området. Fritidshusomvandlingen på Rindö och Skarpö 

förväntas ge ett tillskott på 40 - 81 bostäder fram till 2040.  På Rindö hör den ihop 

med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp som följer utbyggnaden av 

Rindö smedja. 

 

Vaxön 

På Vaxön finns ett antal stadsbyggnadsprojekt som möjliggör en utökning av 

bostadsbeståndet. Inom projektet Norrberget planeras för ungefär 240 nya 

bostäder i flerbostadshus och ett nytt särskilt boende. Bostäderna förväntas 

färdigställas i etapper mellan 2022 och 2026. Detaljplanen vann laga kraft 2020.  

I stadskärnan pågår även detaljplanearbeten vid kvarteren Domaren och 

Prästgården, som möjliggör för ungefär 8 - 11 respektive 24 - 30 nya 

bostadslägenheter i flerbostadshus.  

På västra Vaxön finns ett projekt som syftar till nybyggnation av ca 50 

hyresrättslägenheter i kvarteret Kulan. Detaljplanen Kulan 6 vann laga kraft 

under 2020, och det nya flerbostadshuset förväntas preliminärt stå klart 2022.   

BOSTADSTILLSKOTT 2021–2040 
 

Flerbostadshus Småhus 

1. RESARÖ 98 - 165 147 - 235 

2. RINDÖ/SKARPÖ 308 - 335 118 - 186 

3. BOGESUND 0 11 - 21 

4. KULLÖ 0 0 

5. ÖVRIGA ÖAR 0 25 - 50 

6. VAXÖ ÖSTRA 401 - 464 11 - 11 

7. VAXÖ VÄSTRA 140 - 230 10 - 20 

TOTALT 947 - 1194 321 - 523 
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Resarö 

Projektet Storäng innehåller utbyggnad av vatten och avlopp i ett område med 

äldre småhus och fritidshusbebyggelse. De två detaljplanerna möjliggör 

sammanlagt för nybyggnad av upp till 70 småhus. Detaljplanen Storäng östra vann 

laga kraft 2021. Projektet förväntas även resultera i en viss fritidshusomvandling. 

Detaljplanen för Resarö mitt möjliggör för ungefär 60 nya bostäder i både småhus 

och flerbostadshus, och vann laga kraft under 2020.  

Fritidshusomvandlingen förväntas vara betydligt lägre jämfört med tidigare 

eftersom en stor del av beståndet på Resarö redan är omvandlat till 

permanentboende.  
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Figur 6 Kommunindelning prognoser 
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BEFOLKNINGSPROGNOSER 
Kommunen beställer årligen en byggbaserad befolkningsprognos, vilket betyder 

att den del av prognosen som behandlar inflyttning är baserad på kommunens 

bostadsbyggnadsprognos. Den bygger också på historiska data och pekar ut 

trender för den demografiska sammansättningen i kommunen.  

Regionala befolkningsframskrivningar 
Även regionen tar fram regionala befolkningsframskrivningar. I det fallet görs 

inte sällan framskrivningar på både regionövergripande nivå och nedbrutet på 

kommunal nivå.  

I samband med arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholm, 

RUFS 2050, har befolknings- och sysselsättningsframskrivningar tagits fram för 

Östra Mellansverige (ÖMS).1 Dessa ligger till grund för det demografiska 

bostadsbyggnadsbehov som RUFS 2050 anger för respektive kommun. 

Framskrivningarna behövs även för planering av andra regionala verksamheter 

som sjukvård och kollektivtrafik. 2019 togs en framskrivning fram för Region 

Stockholm med ett 10-årsperspektiv.  

Regionens befolkningsframskrivning (2019) förutser framför allt en åldrande 

befolkning under närmaste decenniet, se Figur 8.2  

Vid en jämförelse av kommunens befolkningsprognos och den 

befolkningsframskrivning i tre scenarier som togs fram 2017 finns det trots olika 

metoder ändå vissa likheter. Störst skillnader kan ses under 2020-talet där en 

högre ökningstakt förutsätts av regionen. Se nästa sida för ett jämförande 

diagram. 
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Kommunens byggbaserade befolkningsprognos 
Enligt 2020 års byggbaserade befolkningsprognos förväntas befolkning i Vaxholm 

öka från 12 003 personer år 2019 till strax under 16 000 år 2040. Det motsvarar en 

befolkningsökning på ungefär 33 %. 3 

Inflyttning till nybyggda bostadsområden utgör en stor del av den förväntade 

befolkningstillväxten. De stora variationerna från år till år som kan ses i 

prognosen har att göra med förväntad befolknings-ökning genom inflyttning till 

kommunen och i förlängningen prognosen för bostadsbyggande och 

fritidshusomvandling. Framför allt sker tillväxten på Rindö, Resarö och Vaxön.   

Under 2030-talet förväntas åldersgruppen 65+ växa så att den är en större andel 

av befolkningen än åldersgruppen 0-19 år.  

Hushållssammansättningen i nybyggda områden 

Den byggbaserade prognosen gör skillnad i förväntad hushållstorlek mellan nya 

bostäder i flerbostadshus respektive småhus, med antagandet att hushållen i 

småhus som regel är större än de i bostäder i flerbostadshus.  

Det finns dock många fall i Vaxholm och andra kommuner där 

hushållssammansättnigen i nybyggda områden blev mycket annorlunda än vad 

man hade förväntat sig. Till exempel finns det projekt där det planerats för en låg 

andel barnfamiljer, men där man sedan upplevt en anstormning av just dessa och 

därför med kort varsel behövt planera för ytterligare förskoleplatser. Det finns 

även exempel på projekt som förväntats stärka elevunderlaget i en mindre 

centralt placerad grundskola, där siffrorna trots allt har fortsatt dala eftersom 

området främst lockat hushåll utan barn, i åldrarna 55+. 

Prognoser och framskrivningar är användbara till mycket, men sällan till att 

planera för att åstadkomma trendförskjutningar.   
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Figur 8 Diagram som visar befolkningsutvecklingen samt kommunens befolkningsprognos (Statisticon, 2021) och befolkningsframskrivningar 2015-2050 för Östra Mellansverige (Stockholms 

läns landsting, 2017) 
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1 Stockholms läns landsting (2017) Framskrivningar av befolkning och 

sysselsättning i östra Mellansverige. Rapport 2017:2. 

http://www.rufs.se/globalassets/h.-

publikationer/2017/rapport_oms_framskrivningar.pdf  
2 Region Stockholm (2019) Kommunprognoser, sammanfattning för Stockholms 

läns 26 kommuner och Stockholms stads 14 stadsdelsområden - Bilaga till 

Stockholms läns huvudrapport Befolkningsprognos 2019–2028/60. 

Demografirapport 2019:9. https://www.sll.se/globalassets/4.-regional-

utveckling/alla-projekt-inom-regional-utveckling/demografidagen2019/9-

kommunsammanstallning2019-ny.pdf  

 
3 Statisticon (2021) Befolkningsprognos 2021-2040 Vaxholms stad.   
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DEMOGRAFISKT BOSTADSBEHOV 

Baserat på Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra 

Mellansverige (Rapport 2017:2) som tagits fram av Stockholms läns landsting har 

ett demografiskt bostadsbyggnadsbehov bestämts för varje kommun i länet. Det 

bygger på tre olika scenarier: låg, bas och hög. För perioden 2018–2030 ligger det 

för Vaxholm mellan 80 och 120 bostäder per år, för att sedan sjunka till mellan 50 

och 70 bostäder per år efter 2030.1 

För att göra kommunens bostadsprognos jämförbar med det demografiska 

bostadsbyggnadsbehovet som anges i förslaget till RUFS 2050 handlar det om i 

genomsnitt mellan 87 och 103 bostäder under perioden 2020-2030, och mellan 40 

och 69 bostäder perioden 2031-2040.  

Hälften av bostäderna förväntas tillkomma i det som RUFS 2050 kallar 

prioriterade bebyggelselägen med god tillgänglighet till kollektivtrafik.  
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MÅTT PÅ BOSTADSBRISTEN 
Hösten 2020 presenterade Boverket rapporten Mått på bostadsbristen - Förslag 

på hur återkommande bedömningar ska utföras2. Till skillnad från vad som 

beskrivs stycket ovan genererar Boverkets modell inte något specifikt byggbehov 

utan att berätta om ett antal eller andel som saknar en rimlig bostad. Modellen 

utgår ifrån att mäta en brist utifrån grundläggande behov, och inte efterfrågan. 

En annan utgångspunkt är att betrakta bostadsbristen som ett uttryck för brist på 

tillräckliga bostadstjänster, istället för att betrakta det som en resurs- eller 

tillgångsbrist. Måttenheten som modellen utgår ifrån är hur många (eller hur stor 

andel) hushåll som saknar tillgång till en rimlig bostad.  

I tidigare stycken och avsnitt har flertalet prognoser och framskrivningar för 

bostäder, befolkning och demografi beskrivits och jämförts. Viktigt att poängtera 

är däremot att ingen av dessa beskriver en prognosticerad bostadsbrist. I första 

hand ger dessa en beskrivning av vilka demografiska förändringar som kan bli 

aktuella för befolkningen i stort, samt hur kommunens långsiktiga planer för 

bostadstillskott ser ut. Inom det uppdrag som resulterat i Boverkets rapport19 har 

prognoser över bostadsbristen mätt som antalet hushåll som saknar rimlig 

bostad inte prioriterats. Så här beskriver de sina skäl för detta: 

Det huvudsakliga skälet är att bostadsbrist, i den bemärkelse vi valt att 

analysera, är ett tillstånd som till stor del påverkas av bostadssociala 

politiska åtgärder varvid prognoser över framtida bostadsbrist till allt för 

stor del blir en prognos över bostadspolitiska beslut.3 

I diagrammet nedan visas Boverkets föreslagna mått för att bedöma 

bostadsbristen för kommunen, länet och riket. De mått som sticker ut är andel 

trångbodda hushåll, andel hushåll med ansträngd boendekonomi samt andel 

hushåll med återkommande problem. Generellt är andelarna lägre för 

kommunen än för riket och länet. Medan bostadsförsörjningsansvaret specifikt 

sträcker sig till kommunens invånare, är detta inte nödvändigtvis siffror som tyder 

på någon särskild framgång för just Vaxholm. Det är en inte obetydlig andel av 

hushållen i kommunen som saknar till en rimlig bostad. Vidare är de stora 

skillnaderna gentemot länet i stort att betrakta som ett tecken på 

boendesegregation.   
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BOSTADSBEHOVET FÖR SÄRSKILDA GRUPPER 

Bostadsförsörjning handlar i grunden om att anpassa beståndet till ändrade 

förutsättningar. Enligt Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar avses med begreppet särskilda 

grupper ”de som av olika skäl har svårigheter att etablera sig på 

bostadsmarknaden”.4 Det här är också något som förtydligas ytterligare från och 

med förslaget till lagändring för år 2022.  

Det råder brist på bostäder och i synnerhet hyresrätter. Detta drabbar många av 

de som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, men särskilt personer 

med låg betalningsförmåga, hemlösa och kvinnor med behov av skyddat boende.  

För att socialnämnden ska kunna fullfölja sitt ansvar gentemot socialtjänstens 

kända målgrupper behövs 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 rehabiliteringskedjan. I framtida planering av bostäder är det därför viktigt 

att det kan erbjudas ett varierat utbud av boendeformer i Vaxholm.   

Studenter och unga vuxna 
Gruppen unga vuxna (20–34 år) i Vaxholm är i betydligt större utsträckning än i 

övriga riket benägna att flytta från hemkommunen. Unga vuxna är också 

underrepresenterade i förhållande till den totala befolkningen. Detta kan vara en   

indikation att unga vuxna har svårt att hitta en bostad i Vaxholm eller att de söker 

sig till kommuner som erbjuder andra möjligheter.  

Äldre personer 
Kvarboendeprincipen är tillsammans med själv-bestämmandeprincipen en 

bärande princip inom svensk äldreomsorg.5 Den innebär att social-nämnden ska 

verka för ”människors rätt att kunna bo kvar i sitt hem så länge den enskilde 

klarar det och vill”.  

Enligt länsstyrelserna bor många äldre i landet kvar i bostäder med dålig 

tillgänglighet och det saknas ofta andra boendealternativ för de som skulle 

behöva en bostad med högre tillgänglighet. Både i Vaxholm och i riket är de flesta 

äldre över 80 år kvinnor. I Sverige är det kvinnor som i störst utsträckning får 

garantipension vilket tillsammans med regler för bostadsbidrag sätter stora 

begränsningar på de boendealternativ som i realiteten finns tillgängliga för 

många äldre.6  

Efterfrågan på bostäder bland äldre 

I Lokalförsörjningsplan för Socialnämnden 2020–2040 görs bedömningen att det 

är många äldre som efterfrågar seniorboende i Vaxholm. I dagsläget är kötiden 

uppemot 8-10 år för de seniorbostäder som finns i kommunal regi. Ansvaret för 

dessa ligger däremot inte på Socialnämnden utan under Nämnden för teknik, 

fritid och kultur (TFK).  

Det finns också en förening, Bo i Gemenskap (BiG), som driver ett projekt för att 

bygga ett kollektivboende för äldre i kommunen. De samarbetar i dagsläget med 

ett fastighetsbolag för att ta fram en ny detaljplan för detta.  

Särskilt boende för äldre och växelvårdsboende 

Vaxholm har en åldrande befolkning vilket ställer krav på bostadsbeståndet. Det 

medför i viss utsträckning ett större behov av boenden med vård och omsorg, men 

också på att planera för friska äldre personer.  

Följande beskrivs i Lokalförsörjningsplan för Socialnämnden 2020-2040 om delar 

av äldreomsorgen: 

Äldreomsorgen är en verksamhet med stort lokalbehov. Eftersom den enskildes 

behov skiftar kan äldreomsorgen erbjuda olika boendeformer. Särskilt boende för 

äldre är en boendeform till för personer med stora omvårdnadsbehov. För att få 

ett sådant boende krävs biståndsbeslut. Det finns olika inriktningar på särskilt 

boende som kognitiv sviktboende, omvårdnadsboende och växelboende. Individen 

har egen bostad och tillgång till gemensamma utrymmen med personal dygnet 

runt.  

Tillfälligt boende kan beviljas som växelvård för personer som har behov av 

omsorg och som avlastning för anhöriga. 

I kommunens befolkningsprognos 2020-2035 indikeras en ökning av äldre i 

befolkningen. Speciellt inom gruppen 80 + sker en nära nog fördubbling av antalet 

i kommunen de närmaste åren enligt prognos. Gruppen har generellt ökat behov 

av stöd från socialnämnden i form av hemtjänst eller särskilt boende. 

Lokalförsörjningsplanen gör också en ganska omfattande omvärldsanalys för att 

bedöma det framtida lokalbehovet för äldreomsorgen. En ökad väntetid märks i 

riket. Den avslutas med följande: 

För Vaxholms del, och näraliggande kommuner uppges väntetiderna ha minskat 

de senaste jämfört med 2015. Uppgifterna från Stockholm om väntetider, 

bekräftar vad som anges i Boverkets enkät om en kö i balans. 
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Av lokalförsörjningsplanens bedömning av befintliga boenden framgår att flera av 

byggnaderna som idag används för särskilt boende inte är ändamålsenliga i 

dagsläget och skulle behöva anpassas.  

Ett nytt särskilda boende med 50-60 platser byggs inom kvarteret 

Norrberget/Lägerhöjden. Det kommer innebära ett tillskott till antalet 

boendeplatser i kommunen, och möjliggöra att en del lokaler inte längre behövs 

till särskilt boende.   

Lokalförsörjningsplanen betonar även vikten av ett bestånd i balans, det vill säga 

att det inte uppstår tomplatser inom särskilt boende då dessa är mycket 

kostsamma. Ett ytterligare nytt särskilt boende bedöms enligt planen inte vara 

prioriterat i dagsläget.  

Hushåll med barn 
Hushåll med barn har särskilda behov och förutsättningar i en bostad. De har ofta 

ett begränsat startkapital och jämförelsevis höga utgifter som kan påverka deras 

möjligheter att få bolån. Samtidigt behöver de generellt en större bostad med 

flera rum och avdelade ytor. Hushåll med barn önskar i många fall en långsiktig 

och stabil boendelösning, men samtidigt ett boende som kan anpassas efter barns 

förändrande behov under uppväxten. Med fler medlemmar i hushållet blir det 

även svårare att få livspusslet att gå ihop. Bostadens lokalisering i förhållande till 

skolor, arbetsplatser, kompisar, fritidsaktiviteter, vård och annan service spelar 

därför en viktig roll för hushåll med barn. 

Länsstyrelsen i Stockholm har i sin rapport Läget i länet 2021 påpekat att det finns 

en trend bland barnfamiljer att lämna Stockholms län till förmån för angränsande 

län på pendlingsavstånd, där de upplever att de kan få en bättre bostad till ett 

rimligare pris7. Samtidigt är Vaxholm en attraktiv kommun för barnfamiljer i 

länet, vilket återspeglas både i kommunens åldersstruktur och flyttningsmönster 

till kommunen. Rapporten Barn och unga och deras familjer i Stockholms län 

2017/2018 innehåller en djupgående analys av barnens livssituationer i länets 

olika kommuner och kommundelar. Av särskilt intresse för diskussionen kring 

bostadsbehovet är spaningarna om ekonomin i barnfamiljerna och situationen för 

barn efter en föräldraseparation. 

Ekonomin i barnfamiljerna  

Barnens levnadsvillkor präglas i stor utsträckning av hushållets ekonomiska 

situation. En viktig aspekt i detta är vart familjen vill eller har möjlighet att skaffa 

bostad, då de ekonomiska förutsättningarna ser väldigt olika ut över länet.  

I 2017 i Vaxholm var den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet för barn 0-

17 år 314 100 kr jämfört med 254 900 kr i länet i stort. Vaxholm ligger högt i länet, 

och överträffas endast av Danderyd och Täby på kommunnivå, samt av en del 

stadsdelsområden i Stockholms stad 8. 

Den ekonomiska uppdelningen kan även belysas med hjälp av begreppet 

’ekonomisk utsatthet’, som i det här fallet definieras som andelen barn som lever 

i hushåll med mindre än 60% av medianinkomsten. I Vaxholm är det 7% av barnen, 

jämfört med 15% i länet i stort. Samtidigt lever 14% av Vaxholms barn i hushåll 

med högre än 200% av medianinkomsten, jämfört med 9% i länet. Även dessa 

indikatorer pekar på att barnen i Vaxholm generellt sett har goda ekonomiska 

förutsättningar, då endast Täby och Danderyd har lägre andelar barn i ekonomiskt 

utsatta hushåll.24 

Inkomststandard är ett begrepp som sätter inkomsten i relation till 

levnadskostnader i stället för övriga befolkningens inkomster. Ett hushåll med 

låg inkomststandard definieras som ett där inkomsten inte räcker till boende och 

de nödvändigaste levnadsomkostnaderna. I Vaxholm är andelen hushåll med låg 

inkomststandard 3%, jämfört med 7% i Stockholms län. 24 

Ett fjärde mått på den ekonomiska fördelningen är köpkraft, där barnen i länet 

kan delas upp i fem kategorier, från låg köpkraft till hög köpkraft, baserat på 

hushållets disponibla inkomst per konsumtionsenhet. I länet i stort innehåller 

varsin kategori 20% av barnen. I Vaxholm har 9% av barnen låg köpkraft och 31% 

av barnen hög köpkraft. Fördelningen är relativt jämn jämfört med vissa andra 

nordostkommuner – i Danderyd har 61% av barnen hög köpkraft och i Täby är 

motsvarande siffra 38%, medan det i Botkyrka, Södertälje och Nynäshamn är 6% 

av barnen. Vaxholm sticker dock ut i länet när man ser till förändringen över tid. 

Mellan 2014 och 2017 minskade andelen barn i den mittersta kategorin (medel 

köpkraft) med 5%, medan andelen i de lägre och högre kategorierna har ökat. 

Detta pekar på en växande ekonomisk ojämlikhet bland barnen i Vaxholm. 24 

Föräldraseparationer och växelvis boende 

I Vaxholm bor ungefär 81% av barnen med två föräldrar. I nordostkommunerna är 

det vanligare än i länet i stort att barn bor med båda sina föräldrar. Ungefär 10% 

av barnen i Vaxholm är folkbokförd hos en ensamstående mor och 5% hos en 

ensamstående far. Den registerbaserade statistiken är baserad på barnets 

folkbokföringsadress, och fångar därmed inte upp växelvist boende där barnet 

delar sin tid mellan båda föräldrarna. Det enda sättet att få information om 

växelvist boende är genom undersökningar som görs på riksnivå. I Sverige bor 

28% av barnen som inte bor med båda sina biologiska föräldrar växelvis, 14% bor 
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större delen av sin tid hos en förälder, och 58% hela tiden hos en förälder. 

Växelvist boende är dock vanligare hos föräldrar med högre utbildningsnivåer och 

högre inkomster. 23 

Bland 17-åringarna 2018 i Vaxholm hade har 23% upplevt en separation någon 

gång under uppväxten. Det är vanligt att föräldrar efter en separation flyttar från 

villa till lägenhet, och Vaxholms bostadsbestånd kan därför vara en del av 

förklaringen bakom kommunens relativt låga andel barn med separerade 

föräldrar. 24 

Då kvinnors inkomster fortfarande i genomsnitt är lägre än mäns är det ofta en 

mamma som tvingas hitta nytt boende efter en separation, som i sådana fall även 

blir betydligt mindre än det tidigare gemensamma boendet. I Vaxholm är det 

uppskattat att den genomsnittliga kvinnan efter en separation har råd att bo på 

47kvm jämfört med männens 71kvm. 9 

Bostadsbeståndet spelar därmed en viktig roll för barns levnadsvillkor och 

möjligheter att bo kvar i ett område efter föräldrarnas separation. I Vaxholm har 

48% av barnen med separerade föräldrar båda föräldrar boende inom 

kommunen, 12% har en förälder i en av grannkommunerna och 14% har en 

förälder i Stockholms stad. 

Personer med funktionsnedsättning 
Denna kategori innefattar personer med funktionsnedsättning under 65 år och 

andra som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa personer (LSS). 

Vaxholm har i dagsläget en gruppbostad med 6st lägenheter och 11st bostäder 

med särskild service. Bostäder med särskild service kan behöva anpassas till 

olika hyresgästers enskilda behov. 

Bostadsanpassning 

Det finns en viss rätt till ekonomiskt bidrag för att den som har en 

funktionsnedsättning ska kunna anpassa sin bostad för att kunna leva ett 

självständigt liv. Enligt Boverkets insamling av statistik om 

bostadsanpassningsbidragen var år 2019 den vanligaste åtgärden montering av 

ramp, följt av att ta bort trösklar, montera spistimer/spisvakt och uppsättning av 

stödhandtag samt reparation av teknisk utrustning.10 

Från fastighetsenhetens sida görs bedömningen att det sannolikt vore mer 

kostnadseffektivt att göra en samlad översyn och tillgänglighetsanpassning av 

kommunens egna bostadsbestånd än att arbeta med mer tillfällig 

bostadsanpassning.  

Ensamkommande barn och nyanlända flyktingar 
I och med den nya bosättningslagen från 2016 sätts andra krav på kommunernas 

mottagande av nyanlända. Det har funnits stora utmaningar att med kort varsel 

tillgänglighetsanpassa bostäder för nyanlända i befintligt bostadsbestånd.  

Vaxholms stad tog emot 28 nyanlända personer år 2019 och 14 personer år 2020. 

Kommunen ordnar boende under en etableringsperiod på två år, varpå de 

nyanlända förväntas lösa ett eget boende. Etableringsperioden kan i vissa fall 

förlängas för familjer med barn under 18 år. Socialförvaltningen har tillgång till 

ungefär 40 bostäder, som täcker behovet för mellan 78 och 97 personer i 

målgruppen. De flesta bostäder i det nuvarande beståndet utgörs av tillfälliga 

lösningar i paviljonger. 

I dagsläget är ungefär 35 boplatser tillgängliga, då antalet nyanlända till 

kommunen under 2020 var relativt lågt och i princip alla som anlände under 2017 

(och vars etableringsperiod har gått ut) har skaffat eget boende. Framöver 

förväntas dock en brist på boplatser uppstå runt 2022/2023.  

Socialnämnden bedömdes under slutet av 2021 ha begränsade möjligheter att 

placera inom kommungränsen på grund av rådande brist på familjehem. Vid 

placering i annan kommun görs en överenskommelse med den kommun som 

placeringen sker i. 

Självbosatta flyktingar är väldigt ovanliga i kommunen vilket gör bostadsbehovet 

svårt att bedöma ur ett lokalt perspektiv.  

Förändrat omvärldsläge 

Migrationsverkets prognos för antalet kommunmottagna nyanlända sänktes 

vintern 2021/2022.  I januari 2022 fanns ett överskott av lägenheter/boendeplatser 

som inte förväntades bli belagda, det rörde sig framför allt om enkelrum.  

Socialförvaltningens rapport (Bostäder SN 2025) bedömde då att behoven av 

bostäder för gruppen nyanlända inom Vaxholms stad var tillgodosedda på kort 

sikt, men att Socialnämnden på lång sikt kan få svårt att tillgodose behovet av 

bostäder för gruppen nyanlända som består av familjer. Rapporten belyser att 

stora delar av behovet idag tillgodoses genom samverkan med en privat hyresvärd 

och att befintliga paviljonger som används till boenden för nyanlända kommer 

behöva avvecklas eftersom de är uppförda med tillfälligt lov. Rapporten belyser 

också att Socialnämnden har behov att få tillgång till fler hyresbostäder där 

förvaltningen har större rådighet över fördelningen. Det sistnämnda nämns även 
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i Socialnämndens yttrande över samrådsförslag till riktlinjer för 

bostadsförsörjning.  

I februari beslöt Socialnämnden (SN §10/2022-02-15) om att avveckla en av 

kommunens paviljonger i slutet av 2022 med hänvisning till låg utnyttjandegrad 

samt ekonomiska och behovsmässiga skäl. Det här beslutet har sedan dess 

dragits tillbaka med hänvisning till det drastiskt förändrade omvärldsläget i och 

med Rysslands invasion av Ukraina.  

Som en del av krisledningsarbetet har en förvaltningsövergripande boendegrupp 

bildats som hittills framför allt har arbetat med att ta fram platser för ett 

mottagande av drygt 100 personer före sommaren 2022. Planenheten har också 

fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för boenden till nyanlända i Vaxholms 

stad (KS §71/2022-05-05). 

Personer utsatta för våld i nära relation 
Det finns inte några bestämmelser i socialtjänstlagen om en allmän rätt att få en 

bostad av socialtjänsten, men socialtjänsten bör, enligt Socialstyrelsens allmänna 

råd (SOFS 2014:1 7 kap. 1§), erbjuda våldsutsatta olika former av stöd, däribland 

hjälp att ordna stadigvarande boende.  

SKL (numera SKR) lyfter kommunal bostadsplanering som en våldsförebyggande 

åtgärd i och med att ”många våldsutsatta riskerar att bli hemlösa och därför har 

svårt att komma vidare till ett liv från våld” i rapporten Framgångsfaktorer i 

kvinnofridsarbetet[i]. Ekonomiskt våld är vanligt och får då står påverkan på 

möjligheten att skaffa ett eget nytt och stadigvarande boende[ii]. Kommunerna kan 

arbeta med problemet genom att exempelvis ge förtur till våldsutsatta inom 

allmännyttan, eller underlätta flytt till en annan kommun när det behövs. Det 

senare är något som kan förenklas genom samarbetsavtal "med 

”vänkommuner”[iii]. 

Boende i Täby, Danderyd, Lidingö, Vallentuna, Vaxholm eller Österåkers kommun 

har tillgång till öppenvårdsinsatsen Alternativ till Våld (ATV Täby). Hit kan den som 

har ett vålds- och aggressionsproblem, eller blir utsatt för våld i en nära relation, 

vända sig för stöd och behandling.  

Kommunen driver till inga egna hem för skyddat boende, utan direktupphandlar 

den insatsen när det blir aktuellt. Bistånd som boende beviljas i låg omfattning i 

kommunen, och det är ovanligt att kommunen behöver insatsen skyddat boende.  

Socialpsykiatri och missbruksboende 
I tidigare nämnd Lokalförsörjningsplan för Socialnämnden 2020–2040 görs 

följande bedömning av nulägessituation och kommande behov för 

ansvarsområdet socialpsykiatri och missbruk:  

Inom socialpsykiatrin finns idag inget boende i Vaxholm stad. När behov finns 

köps platser i andra kommuner.  

Ett antal personer bor på institutionsvård för målgruppen missbruk och kan 

behöva en första lägenhet vid utskrivning i form av en träningslägenhet med ett 

socialt kontrakt. Antalet träningslägenheter är få i kommunen och behöver 

utökas. Av de personer som nu befinner sig på institutionsvård har ungefär hälften 

behov av träningslägenhet med socialt kontrakt. 

Träningslägenheter och lägenheter med sociala kontrakt behövs för att tillgodose 

behovet av bostad med stöd för personer som kan klara ett eget boende med 

boendestöd. Idag finns tre-fem träningslägenheter för målgruppen.  

Personer i hemlöshet 
Vid Socialstyrelsens senaste kartläggningstillfälle, vecka 14 år 2017, fanns 8 

personer som befann sig i någon av hemlöshetssituationer som myndigheten 

kartlägger (se Definitioner). I huvudsak handlade det om personer som antingen 

befann sig i akut hemlöshet, samt institutionsvistelse eller stöd-boende.11  

Kommunen arbetar för att motverka hemlöshet med uppsökande verksamhet för 

att förebygga vräkningar, t.ex. med rådgivning eller särskilda insatser. Vid behov 

kan kommunen hjälpa till med ett tillfälligt boende på exempelvis vandrarhem. 

Socialförvaltningen blockhyr 30 lägenheter i en kommunal fastighet på Vaxön. 

Den används för att tillgodose behov av bostäder inom främst 

verksamhetsområdet LSS/socialpsykiatri och missbruk (se föregående avsnitt), 

men har även kunnat tillgodose behov såsom för bostadslösa och nyanlända som 

bedömts inte klara av att ordna eget boende efter etableringstiden. 

Kommunen har också ett regelbundet samarbete med privata hyresvärdar för att 

få fram bostäder till hushåll som inte blir godkända som hyresgäster på den 

ordinarie bostadsmarknaden.  
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BOSTADSBEHOV UTIFRÅN EKONOMISKA 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Det demografiska bostadsbehovet beskriver antalet nya invånare som kommunen 

räknar med att ta emot per år, men beskriver inte vem eller vilka dessa nya 

invånare är, vad gäller vare sig behov eller ekonomiska förutsättningar. En 

utmaning för bostadsförsörjningen som blivit allt större de senaste åren är vad 

som kallas strukturell hemlöshet, vilket kortfattat kan beskrivas som personer 

som hålls utanför den ordinarie bostadsmarknaden på grund av uteslutande 

socioekonomiska skäl. Särskilt ensamstående kvinnor med barn är en grupp som 

allt oftare drabbas av hemlöshet i länet.12  

Jämställdhet 

Bostadsförsörjningens koppling till vissa jämställdhetsfrågor har diskuterats 

överskådligt i kapitlet Hushåll med barn, men den är värd att belysa ytterligare 

och ur ett bredare perspektiv. Trots insatser på olika nivåer kvarstår en tydlig 

skillnad i inkomster mellan män och kvinnor i Sverige. I Vaxholm har män 32% 

högre medianinkomst än kvinnor, vilket är en större skillnad än den som finns i 

Stockholms län i stort där motsvarande siffra är 24% 13. Detta gör att den 

genomsnittliga kvinnan har större begränsningar vid valet av bostad än den 

genomsnittliga mannen, sett till läge, storlek, upplåtelseform och hustyp. 

Kommunen har inga större möjligheter att påverka löneskillnaderna utanför dess 

egna verksamheter, men har däremot vissa möjligheter att motverka att dessa 

ojämlikheter kommer till uttryck genom tillgången till bostäder. 

Jämlikhet och segregation 

Utöver kön finns det flertalet socioekonomiska faktorer som påverkar individens 

och hushållets inkomster och därmed möjligheter till bostad. I Stockholms län 

finns stora skillnader i hushållens ekonomi och bostadspriser mellan kommuner 

och stadsdelar. Till exempel lever 18,9% av personer i Södertälje och 13,2% av 

personer i Norrtälje med låg ekonomisk standard, jämfört med 6,2% i Vaxholm 28. 

Även om segregationens effekter främst påverkar de som bor i områden med 

socioekonomiska utmaningar så uppstår det även negativa konsekvenser för hela 

samhället bland annat i form av dämpad ekonomisk tillväxt, försämrad tillit och 

folkhälsa och lägre skatteintäkter 14. Delegationen mot segregation understryker 

att den socioekonomiska segregationen inte är ett nytt fenomen i Sverige, men att 

den har förstärkts under senare år. 

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska staden 

planera för att ’skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 

bostäder…’.  De höga priserna och den relativt låga andelen hyresrätter i Vaxholm 

gör att en stor del av den lokala bostadsmarknaden är/blir otillgänglig för den 

som har en låg inkomst.  

Även om Vaxholms invånare generellt sett har goda ekonomiska förutsättningar 

så finns de 6,2% av befolkningen, eller mer än 700 personer, som riskerar att få 

svårt att lösa ett skäligt boende om förutsättningarna förändras. Även för dessa 

hushåll med lägre inkomster finns ett behov av ett varierat bostadsbestånd som 

inte bara är tillgängligt för kommunens genomsnittliga löntagare. 

Arbetsmarknad och pendling 

Varje dag pendlar människor över kommungränser inom Stockholms län för att 

nå sina arbetsplatser. Vaxholm klassificeras i många sammanhang som en 

pendlingskommun nära storstad (till exempel i SKR:s kommungruppsindelning), 

där invånarna i stor utsträckning jobbar utanför kommunen. Detta kan utläsas i 

statistiken, som visar att ungefär 70% av den förvärvsarbetande befolkningen i 

Vaxholm har sin arbetsplats utanför kommunen. Detta innebär att mer än 4200 

personer pendlar ut från kommunen för sitt arbete.  Samtidigt finns det ett utbud 

av arbetsplatser lokalt, där 37% fylls av personer som bor utanför kommunen. 

Ungefär 1000 personer pendlar in till kommunen för sitt arbete. Många av jobben 

i Vaxholm finns inom kommunens egna verksamheter. 15 

In- och utpendlingsmönstren tyder på att kommunens bostadsmarknad och 

arbetsmarknad inte stämmer helt överens, vilket i sig är ett normalt fenomen. I  

riket arbetar ungefär en av tre förvärvsarbetande utanför sin boendekommun 16; 

Vaxholm ligger långt över genomsnittet, och detta kan ha flera förklaringar. 38% 

av Vaxholms invånare är högutbildade, jämfört med ungefär 29% nationellt 17, och 

många av jobben för högutbildade finns i något av länets större centrum. Ungefär 

30% av de förvärvsarbetande med sin arbetsplats i Vaxholm jobbar inom 

utbildning eller vård och omsorg. Andra vanliga näringsgrenar är 

företagstjänster, byggverksamhet, handel samt hotell och restauranger. Ungefär 

28% är företagare 29. 

Dagens pendlingssituation leder till ett stort transportarbete och att olika grupper 

rör sig i staden på dagarna och kvällarna. Ur ett socioekonomiskt och 

miljömässigt hållbarhetsperspektiv finns det anledning att beakta 

bostadssituationen för både de som bor och de som jobbar i Vaxholm. Det kan till 

exempel diskuteras om det ska prioriteras att försäkra att de som jobbar i 

kommunen även ska ha ekonomiska möjligheter att bosätta sig här, och om det 

ska vara möjligt för fler som bor i kommunen att även ha sin arbetsplats här.  
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Befolkningsunderlag för kommunens verksamheter 

För kommunens verksamheter är det viktigt att kunna planera långsiktigt och 

behålla någorlunda balans i demografin, både i kommunen som helhet och 

mellan de olika kommundelarna. Vid flertalet stadsbyggnadsprojekt under senare 

år har den förväntade demografiska profilen avvikit från de som faktiskt flyttade 

in. Till exempel planerades en expansion av skolan på östra Rindö i takt med 

bostadsutvecklingen i Oskar Fredriksborg, men det visade sig sedan vara få 

hushåll med barn som flyttade in. I dagsläget ser åldersfördelningen väldigt olika 

ut i kommunens olika delar, vilket kan göra det svårt att planera för utvecklingen 

av stadens verksamheter och annan service. 

Varierat bostadsbestånd 

Olika typer av variation i bostadsbeståndet kan bidra till att olika grupper kan få 

tillgång till bostadsmarknaden. Samtidigt som Vaxholms befolkning och 

bostadsbestånd har en viss karaktär så finns det grupper som har olika 

förutsättningar och behov, som även de behöver tillgodoses.  

När det kommer till upplåtelseformer fungerar bostadsrätter och äganderätter 

för hushåll med fasta anställningar, sparpengar och högre inkomster, som kan 

betala en handpenning och få lån från banken. Men för personer som saknar en 

del av dessa förutsättningar är hyresrätt ofta det enda alternativet, samtidigt som 

det finns personer som väljer att bo i hyresrätt mer som ett livstilsval.  

Bostadsyta påverkar ofta priset på en bostad och vilka sorters hushåll som har 

plats att bo där bekvämt. En blandning av storlekar gör att flera hushåll har 

möjlighet att göra den ekonomiska avvägningen mellan bostadspris och 

bostadsyta, men även att hushåll kan bo kvar i ett område under olika delar av 

livet, till exempel om de flyttar hemifrån, skaffar barn, skiljer sig eller går i 

pension.  

Att ha en blandning mellan småhus och flerbostadshus gör det också mer möjligt 

för hushåll med olika ekonomiska förutsättningar och livsstilar att bo i ett 

område. Vissa hushåll prioriterar att ha en stor bostadsyta med trädgård och 

närhet till naturen, medan andra vill bo mer kompakt med närhet till 

kollektivtrafik, restauranger och andra människor. En väl genomtänkt blandning 

av hustyper, lik den som finns i stadskärnan på Vaxön, kan skapa goda 

förutsättningar för utbyte och synergier mellan dessa olika hushållstyper.  
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Det finns ett antal olika verktyg som kommunerna kan använda för att tillgodose 

behovet av bostäder.  

De tillgängliga verktygen kan jämföras med ett verktygsförråd som en kommun 

har tillgång till. Den återkommande uppdateringen av kommunens riktlinjer för 

bostadsförsörjning kan då jämföras med en regelbunden tur till förrådet för att 

fylla på vår verktygsväska. Då ser kommunen över vad vi har för uppgifter att ta 

oss an eller om förutsättningarna har förändrats. Det går sällan att bära med sig 

hela förrådet så det behövs en prioritering av vilka verktyg kommunen ska ta med 

sig. 

Olika kommuner arbetar med olika verktyg, beroende på deras förutsättningar 

och politiska viljeinriktning. Vissa verktyg är mer effektiva än andra, och ger 

kommunen möjligheter att i grunden styra utvecklingen av bostäder. Dessa 

kräver oftast investeringar, kompetens, och tid att utvecklas. Andra verktyg 

används redan idag, men kan utnyttjas i större utsträckning för att tillgodose 

bostadsförsörjningsmål. Några av verktygen är riktade mot effekterna av dagens 

bostadssituation utan att förändra förutsättningarna i grunden. Nedan listas de 

verktyg som är tillgängliga: 

KOMMUNAL ÖVERSIKTS- OCH DETALJPLANERING 
Detaljplaner och översiktsplaner är de två huvudsakliga juridiska instrument som 

finns för fysisk planering i Sverige. Det är kommunerna som har ensam rätt att 

bestämma om detaljplaneläggning och att anta en detaljplan. Varje kommun ska 

även ha en aktuell översiktsplan. Detaljplaner är juridiskt bindande, medan 

översiktsplaner endast är vägledande. 

Översiktsplaner är ett sätt för kommunen att väga samman det stora antalet olika 

intressen som finns när det kommer till den fysiska miljön, och tydliggöra den 

önskade utvecklingen flera år framåt så att alla aktörer inom och utanför 

kommunen kan förhålla sig till en gemensam vision. Av särskild relevans för 

bostadsförsörjningen ska översiktsplanen redovisa utvecklingsinriktningen för 

bebyggelse samt framtida markanvändning, där bostäder återfinns i 

användningstyperna mångfunktionell bebyggelse, sammanhängande 

bostadsbebyggelse och landsbygd. Genom att peka ut områden för utvecklad eller 

ändrad markanvändning i dessa kategorier kan kommunen lägga grunden för 

framtida detaljplanläggning och exploatering. 

Detaljplaner reglerar vad mark- och 

vattenområden får användas till, och de krävs 

generellt vid större ändringar i mark- och 

vattenanvändningen, till exempel exploateringar 

eller avstyckningar. Genom detaljplaner skapar 

kommunen byggrätter som sedan kan utnyttjas av 

markägaren för att uppföra bostäder. I detaljplaner kan antal lägenheter och 

storlek på lägenheter regleras om det finns sociala skäl eller 

bostadsförsörjningsskäl (PBL 2010:900, 4 kap. 11§). 

PLANBEREDSKAP 
Med planberedskap menas generellt sett bostäder, men även sådant som 

förskolor och äldreboenden, som finns detaljplanelagda på obyggd mark. Ofta 

handlar det om att strategiskt planlägga kommunal mark för framtida behov. Det 

kan även handla om att utreda lämpliga platser för nya bostäder inom ramen för 

en fördjupad översiktsplan. 

KOMMUNALT MARKINNEHAV OCH EN STRATEGISK 

MARKPOLITIK 
Ett eget markinnehav ger kommunen goda möjligheter att bedriva en aktiv 

markpolitik och styra bostadsutvecklingen i den önskade riktningen. På egen 

mark kan kommunen styra över fler delar av stadsbyggnadsprocessen, från att ta 

initiativet till detaljplanering, till att ställa krav på upplåtelseformer och storlekar 

på lägenheter. Sådana överenskommelser kan ske genom marköverlåtelseavtal 

eller exploateringsavtal. Överlåtelse eller upplåtelse av marken kan föregås av 

en markanvisning, där en byggherre får ensamrätt att förhandla om villkoren för 

en sådan överlåtelse eller upplåtelse under en begränsad tid och med givna 

villkor, som uttrycks i kommunens riktlinjer för markanvisning.  

För att ha möjligheten att bedriva en strategisk markpolitik krävs det att 

kommunen kontinuerligt håller utkik efter lämplig mark att förvärva. 

ALLMÄNNYTTIGA BOSTADSFÖRETAG 

ELLER BOSTADSSTIFTELSER 
Ett kommunalt bostadsföretag är ett av de mest 

effektiva verktygen för att påverka 

bostadsförsörjningen. Med ett eget bostadsföretag 

kan kommunen direkt bestämma antal och typ av 

bostäder som ska uppföras och vilka principer som 
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gäller för att få tillgång till dem, utan att behöva komma överens med en 

markägare eller byggherre. Det finns dock lagar (lag 2010:879 om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag) som reglerar hur ett allmännyttigt 

bostadsföretag får agera. Till exempel ska företaget ha till syfte att främja 

bostadsförsörjningen, och verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 

principer. Huvuddelen av verksamheten ska handla om hyresbostäder, men det 

är tillåtet att även ha andra upplåtelseformer inom beståndet. Vissa kommuner 

väljer att utforma bostadsföretaget som en stiftelse i stället för ett aktiebolag, 

vilket har vissa organisatoriska konsekvenser. 

Vaxholms allmännyttiga bostadsbolag AB Vaxholmsbostäder avvecklades år 

1999. Bolaget hade ungefär 78 000 kvm bostäder och 10 800 kvm lokaler 1. 

KOMMUNALA BOSTADSFÖRMEDLINGAR SAMT 

FÖRTURSSYSTEM 
Bostadsförmedlingar är en serviceinstans som fördelar bostäder från flera olika 

fastighetsägare enligt bestämda principer. Kommuner ska enligt 

bostadsförsörjningslagen anordna en bostadsförmedling om det behövs utifrån 

situationen på bostadsmarknaden, och detta får göras tillsammans med 

grannkommuner. En bostadsförmedling ökar inte den totala tillgången till 

bostäder, men kan säkerställa att fördelningen sker utifrån andra principer än 

hushållets ekonomiska ställning. Dessutom kan en kommunal 

bostadsförmedling effektivisera för båda bostadssökande och hyresvärdar som 

slipper använda ett stort antal olika kanaler för att hitta varandra. Data från 

bostadskön kan även ge kommunen värdefulla insikter i bostadsbehoven hos 

befolkningen. 

Förturssystem får upprättas för att ge vissa hushåll förtur till bostäder, till 

exempel av sociala eller medicinska skäl, eller för att främja inflyttning till 

kommunen.  

KOMMUNALA HYRESGARANTIER TILL ENSKILDA 

HUSHÅLL 
Kommuner har möjlighet att gå in som borgensman för bostadssökande som har 

ekonomisk förmåga att betala hyra för en bostad, men som ändå har svårt att 

etablera sig på bostadsmarknaden, enligt 2 kap. 6 § i lagen (2009:47) om vissa 

kommunala befogenheter. Det kan handla om personer med 

betalningsanmärkningar eller personer som saknar tillsvidareanställning. Om 

hyresgarantin utlöses blir personen återbetalningsskyldig till kommunen istället 

för till hyresvärden. Kommuner som ställer ut hyresgarantier tar över risken från 

hyresvärden, och kan söka ett statligt bidrag om 5 000 kronor för varje utställd 

garanti som gäller minst sex månadshyror och som har garantitid på minst två år. 

I den nyligen överlämnade betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 

2022:14) föreslås flera stora förändringar hyresgaranti-systemet, se 

Utgångspunkter. Det bedöms inte vara lämpligt för kommunen att inleda arbete 

med hyresgarantier förrän det är klargjort om de här förslagen kommer träda i 

kraft.  

EKONOMISKT STÖD TILL ENSKILDA HUSHÅLL FÖR ATT 

SKAFFA ELLER INNEHA EN PERMANENTBOSTAD 
Kommunen kan på andra sätt ge ekonomiskt stöd till vissa hushåll med syfte att 

skaffa eller inneha en bostad. Till skillnad från hyresgarantier behöver detta stöd 

inte nödvändigtvis gå till hushåll som bör kunna betala hyran. Det kan ges i form 

av en hyresgaranti, men även i form av ett kommunalt bostadsbidrag. Beslut om 

att lämna ekonomiskt stöd tas i enskilda ärenden, men för att uppfylla 

likabehandlingsprincipen bör det framgå i någon form av policy vilka kriterier som 

gäller för att ett hushåll ska få ekonomiskt stöd. 

FRÄMJA ALTERNATIVA SÄTT ATT BYGGA OCH BO 
Bostadsbyggandet styrs i dagsläget av en rad normer kring hur människor vill bo, 

och byggprocessen drivs ofta enligt ett väletablerat arbetssätt. Men det finns 

många människor som inte tillhör de grupper som generellt planeras för, och det 

finns gott om utrymme för innovation i hur bostäder uppförs praktiskt, 

ekonomiskt och organisatoriskt. Det kan till exempel handla om boendekollektiv 

där de boende delar på gemensamma ytor och funktioner. Det kan även handla 

om Bogemenskaper för äldre personer, där det finns tillgång till viss service och 

aktiviteter. Byggemenskaper och självbyggeri är former av organisation som kan 

användas för att finansiera byggandet av bostäder och hålla nere kostnader för de 

som ska flytta in. Boverket har vägledningar för hur kommuner kan arbeta med 

att främja nya typer av boenden och byggprocesser. 
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1 Fastighetsvärlden (1999-03-30): Tornet köper AB Vaxholmsbostäder 

<https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/tornet-koper-ab-

vaxholmsbostader/> 
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Verklig frihet kräver trygghet. Vi är olika, har olika behov och önskemål under 

livet. Genom att planera för bostadsförsörjningen vill kommunen säkerställa att 

Vaxholms olika invånare får så goda förutsättningar som möjligt att leva i ett 

tryggt hem. Vaxholms stad har sex mål för bostadsförsörjningen som beskriver 

den önskade utvecklingen framöver. Målen är både generella och inriktade på 

vissa delar av bostadsbeståndet och befolkningen. Till varje mål hör ett antal 

riktlinjer som pekar på hur kommunen kan uppnå den önskade utvecklingen med 

de verktyg som finns tillgängliga samt förslag till hur målet kan följas upp. I slutet 

finns även en tabell som redovisar ett antal intressanta nyckeltal från SKR:s 

databas Kolada och hur de har utvecklats de senaste åren. 

MÅL 1. FORTSATT BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH 

BOSTADSTILLSKOTT 
Vaxholms befolkning ska fortsätta växa i en jämn takt med hänsyn till stadens 

förutsättningar vad gäller infrastruktur och kollektivtrafik. I genomsnitt ska 75 

bostäder färdigställas per år fram till 2030, vilket motsvarar en genomsnittlig 

befolkningsökning på i genomsnitt 180 personer per år sett till Vaxholms 

nuvarande hushållssammansättning. 

Som del av en växande region har Vaxholm åtagit sig att bidra till att uppfylla det 

demografiska bostadsbehovet. En balanserad och jämn befolkningstillväxt gynnar 

både nya och existerande kommuninvånare, ökar skatteintäkter och ger staden 

ett större inflytande regionalt och nationellt. 

Riktlinjer 
1.1. Kommunen ska kontinuerligt arbeta med att ta fram detaljplaner som 

möjliggör nya bostäder i såväl områden för nybyggnation som 

fritidshusomvandling. 

1.2. Kommunens mark ska användas till nya bostäder där det är lämpligt. 

1.3. Det ska finnas en rullande planberedskap för stadsbyggnadsprojekt flera 

år framåt.  

Uppföljning 
1.A. Antal färdigställda bostäder per år 

1.B. Befolkningsökning per år 

1.C. Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 inv 

1.D. Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande 

detaljplaner den 31/12, antal/1000 inv 

MÅL 2. FLER HYRESRÄTTER 
Vaxholm ska ha en fungerande hyresmarknad för de hushåll 

som inte kan eller vill äga sin bostad. Hyresrätter ska tillskapas 

inom ramen för den fortsatta stadsutvecklingen. Antalet 

hyresrätter i Vaxholms bostadsbestånd ska öka.  

Underrepresentationen av hyresrätter i Vaxholm gör det svårt för 

grupper med svagare ekonomiska förutsättningar att bosätta sig i 

eller flytta inom kommunen, vilket bland annat kan utgöra ett hinder för 

försörjningen av arbetskraft och för unga vuxna eller nyanlända att hitta en första 

bostad. 

Riktlinjer 

2.1. Staden ska tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus där plan- och 

markförutsättningarna gör detta möjligt. 

2.2. Samarbete ska ske med privata hyresvärdar för att skapa fler hyresrätter 

i kommunen. 

2.3. Hyresrätter ska inkluderas som en del av markanvisningar. 

Uppföljning 

2.A. Antal färdigställda bostäder med hyresrätter per år 

2.B. Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv 

MÅL 3. ETT VARIERAT BOSTADSBESTÅND 
Vaxholm ska ha ett bostadsbestånd som passar för olika grupper med olika behov 

och förutsättningar. Det ska därför finnas bostäder i flera storleksklasser i 

kommunens tätorter på Vaxön, Resarö och Rindö, både i småhus och 

flerbostadshus. Det ska även finnas en ökad blandning av upplåtelseformer, med 

hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.  

Vaxholm har i dagsläget en underrepresentation av vissa typer, storlekar och 

upplåtelseformer i bostadsbeståndet. Även fördelningen över kommunen är 

ojämn. Därför behöver åtgärder vidtas för att tillskottet av bostäder vid 

nyproduktion och omvandling bidrar till en bättre balans i det lokala och samlade 

bostadsbeståndet. 
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Riktlinjer 
3.1. Vid markanvisningar i någon av kommunens tätorter ska en blandning av 

storlekar och upplåtelseformer i bostadsbeståndet främjas. 

3.2. Avsiktsförklaringar och exploateringsavtal ska användas för att öka 

variationen av upplåtelseformer, typer och storlekar på bostäder i 

stadsbyggnadsprojekt. 

3.3. I detaljplaner ska antal och storlekar på bostäder regleras för att öka 

variationen i det lokala bostadsbeståndet på kommun- och 

kommundelsnivå. 

Uppföljning 
3.A. Antal färdigställda bostäder med hyresrätter utanför Vaxön 

3.B. Antal laga kraftvunna detaljplaner som reglerar bostadsstorlek eller antal 

bostäder 

MÅL 4. ETT UTVECKLAT KOMMUNALT 

BOSTADSBESTÅND 
Vaxholms stad ska ha ett effektivt och samlat kommunalt bostadsbestånd med 

hög standard. Kötiden i seniorbostadskön ska minska över tid. Det kommunala 

fastighetsbeståndet ska täcka de behov som finns hos kommunens olika 

förvaltningar och majoriteten av de tillfälliga bostadsbehov som kan uppstå inom 

kommunen, vid till exempel anvisning av nyanlända personer. 

Kommunens olika fastigheter har i dagsläget olika ägarförhållanden, och 

tillgängligheten i bostäderna har inte inventerats i sin helhet sedan 2011. För vissa 

delar av bostadsförsörjningen krävs det att kommunen har tillgång till bostäder 

som den kan fördela. 

Riktlinjer 
4.1. Utreda och genomföra möjliga effektiviseringar av förvaltning och ägande 

för kommunens fastigheter med bostäder och verksamhetslokaler. 

4.2. Kommunen ska tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska 

påbörjas under mandatperioden, där plan- och markförutsättningarna 

gör detta möjligt. 

4.3. Planenheten ska ta fram en långsiktig plan för boenden till nyanlända i 

Vaxholms stad 

Uppföljning 
4.A. Riktlinjer 4.1., 4.2. och 4.3. genomförda? (ja/nej) 

MÅL 5. BOSTÄDER FÖR HUSHÅLL MED BARN 
Vaxholm ska ha ett bostadsbestånd som tillgodoser de särskilda behoven som 

finns hos hushåll med barn. Därför ska staden arbeta för att fler medelstora 

bostäder byggs med rimliga priser inom gång- och cykelavstånd från skolor och 

kollektivtrafik. Det ska även finnas goda möjligheter för båda föräldrar att bo kvar 

i kommunen och helst i sin kommundel efter en separation. 

Det sker en generell utflyttning av hushåll med barn från Stockholmsregionen 

och även I Vaxholm förväntas andelen äldre öka markant över de kommande tio 

åren. Med riktade insatser kan Vaxholm fortsätta vara en attraktiv kommun för 

hushåll med barn. Genom att ta hänsyn till de förändrade behov som uppstår efter 

en separation kan bostadsförsörjningen bidra till jämställdhet och att ingen 

tvingas stanna kvar i ett förhållande på grund av hushållsekonomin. 

Riktlinjer 
5.1. Vid markanvisningar ska boenden som passar för hushåll med barn och 

växelvisa boenden främjas. 

5.2. När kommunen planerar för ny bostadsbebyggelse utanför Vaxön ska en 

större lokal variation vad gäller boendeformer främjas. 

5.3. Vräkningsförebyggande åtgärder ska särskilt vidtas för hushåll med barn. 

Uppföljning 
5.A. Riktlinjer 5.1. och 5.2. beaktats vid markanvisning? (ja/nej) 

5.B. Antal barn som har berörts av en vräkning 

5.C. Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 

MÅL 6. BOSTÄDER FÖR EN TRYGG ÅLDERDOM 
Äldre invånare ska kunna bo, leva och vid behov vårdas i Vaxholm. Staden ska ha 

ett gott utbud av boenden och boendeformer som passar för äldre personer med 

behov av olika nivåer av service. Bostäder för äldre ska lokaliseras nära 

kollektivtrafik, service och vård, men inte endast finnas på Vaxön. De ska vara 

tillgänglighetsanpassade och lättillgängliga till fots. 

Vaxholm har i dagsläget ett utbud av seniorbostäder och platser på särskilt 

boende. Dessa boendeformer uppfyller en del av behovet, men det finns också 

andra nivåer av behov, till exempel hos äldre som är för friska för särskilt boende 

men som kanske vill bo med andra eller få lite mer hjälp. Genom att erbjuda 

attraktiva boendelösningar för dessa personer kan deras ålderdom tryggas 
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samtidigt som större bostäder återvänder till marknaden för andra grupper 

såsom hushåll med barn. 

Riktlinjer 
6.1. Olika boendeformer för äldre personer, såsom särskilt boende, 

trygghetsboende och seniorboende, ska byggas inom ramen för den 

fortsatta stadsutvecklingen. 

6.2. Planeringen av bostäder för äldre ska ske i samverkan med 

pensionärsorganisationerna. 

6.3. Samarbetet med frivilligorganisationer som PRO, SPF, Röda korset, En 

hjälpande hand, Väntjänsten med flera ska utvecklas. 

6.4. Initiativ till byggande av trygghetsboenden, seniorboenden eller 

kollektivhus för äldre ska uppmuntras, särskilt sådana med 

gemensamhetslokaler. 

Uppföljning 
6.A. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 

6.B. Antal bostäder som har tillkommit i boendeformerna trygghetsboende, 

seniorboende eller kollektivhus för äldre. 

HÄNSYN TILL MÅL, PLANER OCH PROGRAM  

Agenda 2030 
Riktlinjerna bedöms i viss mån kunna bidra till att Mål 11 Hållbara städer och 

samhällen, och då specifikt delmål 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad 

kan uppnås. Övriga mål berörs i mer indirekt bemärkelse.  

Nationella mål, planer och program 
Målområdena 2, 3, 4, 5 och 6 kan genom att på sikt ge kommunen ett mer varierat 

bostadsbestånd där invånarna kan hitta en bostad allt eftersom deras livssituation 

och behov förändras bidra till att folkhälsopolitikens mål för boende och närmiljö 

uppnås.  

Riktlinjerna bedöms som helhet kunna bidra till att bostadsmarknaden i 

kommunen får ett utbud som bättre svarar mot behoven och i den meningen bidra 

till att det nationella målet för boende och byggande uppnås. 

Målområde 4 skulle i viss mån kunna bidra till att nationellt mål för 

funktionshinderpolitiken uppnås.  

En långsiktigare planering för boende för nyanlända skulle på sikt kunna bidra 

till att nationella målet för nyanländas etablering uppnås.  

Målområde 2 och 3 skulle kunna bidra till att nationella målet för arbetet mot 

segregationen uppnås.  

Regionala mål, planer och program  
Målområde nummer 1 berör två av de åtaganden för bostadsförsörjningen som 

finns i RUFS 2050: Säkerställ att det finns bostäder som motsvarar det 

demografiska bostadsbehovet samt Ha en hög planeringsberedskap i alla länets 

kommuner, om än med avvikelsen att målsättningen för årligt bostadstillskott 

ligger något lägre än vad som förordas i RUFS 2050. Målområdena 2-6 berör å 

andra sidan åtagandena Planera och bygg varierat för människors olika 

bostadsbehov och Öka rörligheten i det befintliga beståndet. Åtagandena Använda 

bostadsbyggandet för att öka kvaliteterna i regionens boendemiljöer och Öka den 

regionala samverkan och kunskapsutbytet berörs däremot inte av dessa mål och 

riktlinjer.  

Kommunens målområden 
Bostadsförsörjning är en fråga som berör och berörs av samtliga tre 

målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 

Vad gäller kvalitet så handlar det om kommunens behov av bostäder för att 

utföra sin verksamhet. Vaxholms stads egna bostadsbestånd utnyttjas för 

grupper som kommunen har ett särskilt ansvar för och äldre personer, vars 

bostadsbehov har prioriterats. Det är inom det egna beståndet som kommunen 

har störst möjlighet att påverka utbud, lokalisering och utformning. 

Bostäder utgör, tillsammans med det offentliga rummet, mycket viktiga delar av 

stadens livsmiljö, och har därför en stark koppling till kommunens målområde 

med samma namn. Bostaden är ett av de grundläggande mänskliga behoven, 

och planeringen för bostäder påverkar därmed livsmiljön för dagens och 

framtidens invånare i kommunen. 

Även ekonomi kan kopplas till bostadsförsörjningen. Bostadsbeståndet är 

grunden för kommunens befolkningsunderlag, och påverkar därmed 

skatteintäkterna och utgifterna i dess verksamheter. 
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Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Invånare totalt, antal 11 621 11 831 12 023 12 003 11 886 11 996   

Förändring i antal invånare under senaste femårsperioden, andel (%) 4,3 6,3 7,5 5,9 4,4 3,2   

Framskrivning, förväntat antal invånare om 5 år 12 238 12 328 12 418 12 499 12 110 -   

Verkställda vräkningar (avhysningar), antal/100 000 inv.  17,2 8,5 0,0 8,3 8,4 0,0   

Bostäder totalt, antal/1000 inv 411 410 423 425 431 435   

Bostäder med äganderätter, antal/1000 inv 207 205 203 204 207 206   

Bostäder med hyresrätter, antal/1000 inv 69 65 68 64 64 63   

Bostäder med bostadsrätter, antal/1000 inv 135 139 153 157 159 166   

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv 1,2 3.4 0.8 0.7 0.0 -   

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv 7.4 0,0 4,5 8,5 0,9 -   

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) 14,2 14,0 12,5 13,0 11,8 11,8   

Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel (%) 33,9 33,4 31,1 31,7 30,5 30,3   

Genomsnittlig boyta, kvm/invånare 42 42 42 43 44 44   

Planberedskap för nya bostäder som kan byggas med stöd av alla gällande 

detaljplaner den 31/12, antal/1000 inv 

 33,6  5,8  26,3   

Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 inv  0,6  0,0  31,2   

Bostäder som beviljats bygglov under två senaste åren, antal/1000 inv  6,3  9,6  1,9   
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DEFINITIONER FRÅN SCB 

Hustyper  
Småhus  

Friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive 

fritidshus).  

Flerbostadshus  

Bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.  

Övriga hus  

Byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för 

verksamhet eller samhällsfunktion.  

Specialbostäder  

Bostäder för äldre eller funktionshindrade, studentbostäder och övriga 

specialbostäder. 

Allmännyttiga bostadsföretag  
Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser som i sin verksamhet 

huvudsakligen förvaltar fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med 

hyresrätt och som tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.  

Specialbostäder 
Specialbostad för äldre eller funktionshindrade  

En bostad som är varaktigt förbehållen äldre personer eller personer med 

funktionshinder och där boendet alltid är förenat med service, stöd och personlig 

omvårdnad. Dessa bostäder eller rum är vanligtvis grupperade kring 

gemensamhetsutrymmen såsom kök, matsal eller sällskapsrum. Som 

specialbostäder räknas t.ex. inte seniorbostäder eller så kallade 55+ boenden. 

Studentbostad  

En bostad som är varaktigt förbehållen studerande vid universitet eller högskola. 

Det kan vara ett studentrum i korridor eller liknande, eller en fullständigt 

utrustad bostad. Elevhem, internat och andra typer av specialbostäder för 

studerande vid gymnasiala utbildningar, folkhögskolor eller andra liknande 

utbildningar räknas inte som studentbostäder. 

Övrig specialbostad  

En annan specialbostad än för äldre eller funktionshindrade eller en 

studentbostad och som är varaktigt förbehållen vissa väl avgränsade grupper. En 

sådan bostad är avsedd för temporärt boende och hyrs ut med reducerat 

besittningsskydd. Exempel är samlade bestånd av utslussningsbostäder för 

personer som nyss frigivits från kriminalvårdsanstalt samt elevhem och internat 

som inte räknas in i gruppen studentbostäder. 

Upplåtelseformer 
Lägenheternas upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de 

boende förfogar över lägenheterna. 

Hyresrätt 

Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska 

personer, dödsbon eller bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus och övriga hus 

med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra 

ägare än bostadsrättsföreningar. 

Bostadsrätt 

Småhus, flerbostadshus och övriga hus med bostadsrätt avser lägenheter som 

ägs av bostadsrättsföreningar. 

Äganderätt 

Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller 

dödsbon. Flerbostadshus och övriga hus med äganderätt avser ägarlägenheter.   

Fritidshus1 
Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och 

tidpunkten avser den 1 januari respektive år. Fritidshus definieras som 

värderingsenheter/taxerings-enheter som saknar folkbokförd befolkning och är 

taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120), Småhusenhet, helårsbostad 

(typkod 220), Småhusenhet, fritidsbostad (typkod 221) eller Småhusenhet, 

byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213).   

Fr.o.m. 2015 har definitionen av fritidshus ändrats något till följd av Skatteverkets 

förändring av typkoderna. Fritidshus definieras nu som 

värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar folkbokförd befolkning och är 

taxerade som Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 

113), Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), 

Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) eller Småhusenhet, 

byggnadsvärde under 50 000 kr (typkod 213).  Bara fritidshus som ägs av fysiska 
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personer (inklusive utländska personer utan svenskt personnummer) eller 

dödsbon ingår. 

Seniorbostäder 
Det saknas en bestämd definition av seniorbostäder. Enligt SCBs definitioner 

räknas de flesta seniorbostäder som hyresbostäder, eller specialbostäder för 

äldre beroende på om boendet är förenat med omvårdnad, stöd och service eller 

ej.  

I många fall erbjuds seniorbostäder från 55 års ålder. Många seniorbostäder har 

också någon form av gemensamma utrymmen, så som samlings-lokaler.  

Trångboddhet 
Norm 2 

Norm 2, skapades 1965. Hushållet räknas som trångbott om det bor mer än två 

personer per rum (kök och vardagsrum oräknade). Personer i ensamhushåll 

räknas inte som trångbodda. 

Norm 3 

Norm 3, skapades 1974. Hushållet räknas som trångbott om det bor mer än en 

person per rum (vardagsrum och kök oräknade). Sammanboende par förutsätts 

dela sovrum. 

DEFINITIONER FRÅN IVO 

Hem för vård eller boende, HVB 
En verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd 

eller fostran. 

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av 

behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller 

beroendeproblematik. 

Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått 

permanent uppehållstillstånd i Sverige. 2 

Särskilt boende för äldre 
Med särskilt boende menas enligt socialtjänstlagen lägenheter för äldre 

människor som behöver särskilt stöd.  

De boende ska få ett individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad, för att 

kunna leva så självständigt och värdigt som möjligt. 3 

Bostäder med särskild service  
Erbjuds personer som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver mer 

omfattande stöd än det som kan ges i ordinärt boende.  

I verksamheten erbjuds individuellt anpassat stöd, service och omvårdnad. Målet 

är att de enskilda ska kunna delta i samhällets gemenskap och leva som andra. 4 

HEMLÖSHETSSITUATIONER 
Nedan redogörs för Socialstyrelsens definitioner av de fyra 

hemlöshetssituationer som myndigheten kartlägger. 5 

1. Akut hemlöshet  
Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade 

boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, 

trappuppgångar, tält eller motsvarande.  

2. Institutionsvistelse och stödboende  
En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt, HVB, 

familjehem, SiS-institution eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat 

vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men utan egen 

bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som 

skulle ha skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon 

egen bostad ordnad.  

3. Långsiktiga boendelösningar  
En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning som försökslägenhet, 

träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på 

grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 

handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är 

förenat med tillsyn, särskilda villkor eller regler.  

4. Eget ordnat kortsiktigt boende  
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, bekanta, 

familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätveckan) 

inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande 

verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att 

denna hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
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-Följande grupper ingår inte i denna kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL 

eller LVU2 

2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS 

3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd 

 

 

1 SCB (2016) Statistikdatabasen: Antal fritidshus efter region och år, 

http://www.scb.se  
2 Inspektionen för vård och omsorg (2016-11-16) Hem för vård eller boende (HVB), 

https://www.ivo.se/  
3 Inspektionen för vård och omsorg (2015-09-28) Särskilt boende för äldre, 

https://www.ivo.se/ 

4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom 

socialtjänsten 

5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men 

saknar förankring där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare) 

 

4 Inspektionen för vård och omsorg (2015-09-28) Bostäder med särskild service, 

https://www.ivo.se/ 
5 Socialstyrelsen (2017) Dnr 416/2017 Hemlöshetssituationer, 

http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet  
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Riktlinjer för bostadsförsörjning 2022-2024 för Vaxholms stad 

Vaxholms stad, Stockholms län 
 

Samrådsredogörelse 

Kommunstyrelsen beslöt den 02 april 2020 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta 
förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning. Inför samrådet har förslag till riktlinjer utarbetats.  

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 10 november 2021 har samråd hållits 
om samrådsförslag till riktlinjer för bostadsförsörjning. Samrådet har ägt rum under tiden den 15 
november 2021 – 10 januari 2022. Information om samråd har sänts till remissinstanser enligt sändlista. 
Handlingarna har under samrådstiden visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 2tr, på 
stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se.   

Inkomna samrådsyttranden finns samlade i akten, vilken går att ta del av på 
stadsbyggnadsförvaltningen.  

Inkomna yttranden Avstår från 
yttrande 

Yttrande utan 
erinran/med 
tillstyrkan 

Yttrande med 
synpunkter 

Kvarstående 
synpunkter 

Myndigheter     
1.  Länsstyrelsen i Stockholms län   X X 
2.  Region Stockholm   X x 
3.  Danderyds kommun X    
4.  Lidingö stad X    
5.  Norrtälje kommun X    
6.  Täby kommun X    
7.  Vallentuna kommun X    
8.  Värmdö kommun X    
9.  Österåkers kommun X    
10.  Socialnämnden  X   
11.  Nämnden för teknik, fritid och kultur   X X 
Bolag     
12.  Heimstaden AB X    
Organisationer, föreningar     
13.  Kommunförbundet Storstlm X    
14.  Hyresgästföreningen X    
15.  SPF Seniorerna Vaxholm X    
16.  PRO Vaxholms Pensionärsförening X    
17.  Neuroförbundet Södra Roslagen X    
18.  SRF Vaxholm-Österåker X    
19.  FUB i Södra Roslagen X    
20.  Vaxholms Reumatikerförening X    
21.  Föreningen Värna Vaxholm   X X 
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22.  Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna, Kristdemokraterna och 
Miljöpartiet i Region Stockholm 

  
 
 

X 
 

23.  Socialdemokraterna i Region 
Stockholm 

  X X 

24.  Vänsterpartiet i Region Stockholm   X X 

 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanställning och kommentarer till inkomna 
synpunkter 
Nedan följer en redovisning av synpunkter i inkomna skrivelser. Dessa bemöts avsnittsvis i form av 
stadsbyggnadsförvaltningens (SBF:s) kommentarer. Skrivelserna i sin helhet finns att tillgå i 
stadsbyggnadsförvaltningens arkiv. Privatpersoners uppgifter hanteras enligt GDPR och detta dokument 
kan publiceras på kommunens webbplats. För att ta del av vilka privatpersoner som har inkommit med 
yttranden kontakta kansliet. 

Nationella mål 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på hur kommunen förhåller sig till nationella mål för 
bostadsförsörjningen. Föreningen Värna Vaxholm menar att kommunen har skapat segregation i 
kommunen genom ett ensidigt gynnande av nybyggnation av dyra bostadsrätter i flerbostadshus, till 
nackdel för unga vuxna (ensamboende som barnfamiljer) i strid med Sveriges folkhälsopolitiska mål för 
boende och miljö. 

Regionala mål, planer och program 

RUS 2050: Demografiskt bostadsbyggnadsbehov 
Både länsstyrelsen och Region Stockholm uppmärksammar kommunens mål för årligt bostadstillskott 
och hur det förhåller sig till de scenarier för demografiska bostadsbyggnadsbehov som anges i RUFS 
2050. Länsstyrelsen har inga synpunkter på hur kommunen förhåller sig till regionala mål för 
bostadsförsörjningen, och skriver att det är positivt att kommunen framhåller gemensamma mål 
framtagna tillsammans med kommunerna i samarbetena Stockholm Nordost och Stockholm Ost. Region 
Stockholm skriver däremot att kommunen behöver ha en planeringsberedskap för upp till 120 bostäder 
om året fram till år 2030 för att möta det regionala demografiska behovet av nya bostäder. Föreningen 
Värna Vaxholm skriver att kommunen bör skrota den ovetenskapliga tillväxtideologi som präglar 
programmet och menar det är absurt att Vaxholm ska bidra till bostadsförsörjningen i region Stockholm 
i den utsträckning som föreslås i förslaget. Föreningen kritiserar samtidigt det senaste decenniets 
bostadsbyggande, bland annat med hänvisning till att kommunen inte uppfyllt de regionala målen som 
går ut på att se till att det finns bostäder som motsvarar det demografiska behovet. Vidare menar Värna 
Vaxholm, med hänvisning till det demografiska behovet, att den nuvarande inriktningen på 
bostadsbyggandet motverkar Mål 5 – Bostäder för hushåll med barn.  

SBF:s kommentar: 
Förvaltningen står kvar i bedömningen att målet om 75 bostäder per år är en lämplig 
avvägning mellan det regionala bostadsbehovet, kommunens förutsättningar och den 
politiska inriktningen.  
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Analys av bostadsbeståndet och den demografiska utvecklingen 

Länsstyrelsen, Region Stockholm och Socialnämnden har inga synpunkter på analysen av 
bostadsbeståndet och den demografiska utvecklingen. Länsstyrelsen lyfter särskilt Boverkets 
bedömning om hur många personer det finns i kommunen som saknar en rimlig bostad, regionen å sin 
sida betonar att en väl fungerande bostadsförsörjning är väsentlig för såväl invånarna i Stockholm som 
för regionens fortsatta tillväxt och attraktionskraft. Socialnämnden anser att dokumentet belyser de 
utmaningar som finns inom nämndens ansvarsområde de närmaste åren.  

Synpunkter på mål och riktlinjer  

Länsstyrelsen anser att målen är otydligt formulerade vad gäller bostadsbehovet för särskilda grupper 
trots att dokumentet innehåller ett eget avsnitt om detta. Länsstyrelsen noterar också att de 
kommunala målen för bostadsförsörjning främst är inriktade på insatsen bostadsbyggande, och framför 
uppskattning för upplägget med mål, riktlinjer och uppföljning, men har i övrigt inga synpunkter. 

Region Stockholm har synpunkter på hur kommunen förhåller sig till de gemensamma positionerna för 
ett ökat bostadsbyggande och en tryggad bostadsförsörjning som Region Stockholm har enats om med 
länets kommuner genom kommunförbundet Storsthlm. Regionen påtalar särskilt att det i 
positionspappret fastslås bland annat att fler personer behöver få tillgång till en bostad som är 
ändamålsenlig utifrån de behov som hushållet har och framför synpunkter på hur målen adresserar 
bostadsbehoven hos unga, nyanlända och hushåll med svag ekonomi. 

Föreningen Värna Vaxholm skriver att förslaget ”vilar på en starkt ideologiskt präglad grund som saknar 
stöd i både evidens och hos medborgarna”, och anser att Mål 1 Fortsatt befolkningstillväxt och 
bostadstillskott behöver genomgå en omfattande revidering. Föreningen menar att Vaxholms kommun 
inte lämpar sig för fortsatt exploatering och förtätning med hänsyn till dess natur- och 
kulturförhållanden, samt hänvisar till den folkopinion som samlades i motstånd mot projektet 
Norrberget. Värna Vaxholm har också följande synpunkter på Mål 3: 5. Inga fler höghus i Vaxholm - I 
Mål 3 – ett varierat bostadsbestånd – nämns att en blandning av storlekar på kommunens fastigheter är 
önskvärd. Så gott som samtliga exploateringar under det senaste decenniet har dock bestått av mycket 
stora, höga och invasiva hus byggda i modernistisk stil. Alltså hus som inte passar in i den småskaliga 
skärgårdsmiljön. Det är av största vikt att komma till rätta med den obalans som denna politik har 
skapat. Vaxholm behöver omgående ta fram en arkitekturpolicy, som tydligt anger vad som får och inte 
får byggas, både vad beträffar form, färg och storlek. 

SBF:s kommentar:  
Mål 2 till och med 6 med tillhörande riktlinjer syftar alla till att bidra till en lokal 
bostadsmarknad med bostäder som bättre motsvarar behoven, även hos de som har 
svårare att etablera sig på bostadsmarknaden. Ytterligare kommentarer hittas under 
Hyresbostäder och Särskilda grupper.  
 
Att arbeta för en fortsatt tillväxt av befolkningen i kommunen är den inriktning som det 
finns politiskt stöd för. Avvägningar mellan i vilken grad bostadstillskottet lämpligast sker 
genom nyexploatering eller omvandling och förtätning av fritidshusområden hör hemma 
inom kommunens översiktsplan. Avvägningar mellan exploateringsgrad och natur- och 
kulturförhållanden görs inom ramen för kommunens översiktsplan och detaljplan 
alternativt förhandsbesked.  
 
Mål 3 handlar framför allt om upplåtelseformer och storlek på bostäderna i sig, vilket i 
vissa fall alltså rör sig om lägenhetsstorlekar. Syftet är att på sikt åstadkomma en något 
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större blandning av bostadsbebyggelsen inom de olika kommundelarna. Ingen del av 
målet eller tillhörande åtgärder knyter an byggnadsstorlekar. Huruvida kommunen bör 
eller inte bör ha en arkitekturpolicy ligger utanför ramen för riktlinjer för bostadsförsörjning. 

 

Kommunens insatser för att nå uppsatta mål   

Länsstyrelsen har synpunkter på att kommunens insatser för bostadsförsörjningen, och menar att 
kommunen bör använda fler av de verktyg som står kommunen till buds, exempelvis hyresgarantier för 
att underlätta inträdet på bostadsmarknaden, samt påtalar möjligheten att lämna större bostadsbidrag 
med stöd av lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 

Mot bakgrund att Region Stockholm beviljats bidrag från delegationen mot segregation för att fördjupa 
kunskapen gällande verktyg för bostadsförsörjning uttrycker regionen i sitt yttrande att den gärna ser en 
fortsatt samverkan med kommunen. Projektet involverar även förbundet Storsthlm och kommer bland 
studera verktyg såsom riktlinjer för bostadsförsörjning, ägardirektiv, förturssystem, hyresgarantier, 
samverkan och planeringsberedskap.  

SBF:s kommentar: 
Med anledning av de lagförslag som presenteras i betänkandet Sänk tröskeln till en god 
bostad (SOU 2022:14) bedömer förvaltningen att det inte är lämpligt att börja arbeta med 
hyresgarantier förrän det är klargjort om de kommer träda i kraft. 
 
Regionens projekt för att fördjupa kunskapen är vällovligt, men Vaxholms stad är en liten 
kommun som kommer ha svårt att bidra till detta i någon större omfattning. Förvaltningen 
bedömer att de tjänstepersoner som arbetar med bostadsförsörjning bör fokusera på att 
genomföra det som föreslås i riktlinjerna.  

 

Hyresbostäder 

Hyresmarknaden 
Länsstyrelsen skriver att ett nära samarbete med den största privata fastighetsägaren i kommunen är 
viktigt mot bakgrund av att kommunen saknar ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag, och önskar se 
förtydligande av hur samarbetet ska se ut.  

Länsstyrelsen ställer sig positiv till kommunens mål om en fungerande hyresmarknad, men påpekar att 
inga nya hyresrätter färdigställts i kommunen på många år och önskar en tydligare beskrivning av vilka 
verktyg som kommunen använder sig för att åstadkomma detta. Även föreningen Värna Vaxholm 
uttrycker likartad kritik, och menar att de föreslagna åtgärderna är otillräckliga. Föreningen skriver 
vidare att en fungerande hyresmarknad ligger realistiskt utom räckhåll i Vaxholm under kommande 
decennier, samt att detta allvarliga problem måste analyseras och adresseras mycket tydligare än i det 
aktuella programmet.  

Värna Vaxholm menar också att kommunen borde använda tomträtter och skriver: En av få 
framkomliga vägar för att garantera att nybyggda hus förblir hyreshus är att kommunen låter privata 
fastighetsägare bygga med tomträtt med villkor att lägenheterna just ska hyras ut. En sådan lösning 
skulle kunna påskynda utvecklingen åt rätt håll och bör därför prioriteras.  

SBF:s kommentarer: 
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Förvaltningen har inte haft möjlighet att ytterligare utveckla analysen av hyresmarknaden i 
det här skedet. Riktlinjen om att tillskapa ett nytt kommunägt hyresbostadshus bedöms 
däremot vara en av kommunens mer kraftfulla möjligheter att påverka situationen. 
 
Tomträtter har inte undersökts vidare eftersom förvaltningen under nämnden för teknik, 
fritid och kultur fortfarande arbetar med att avveckla kommunens tomträtter. 
 

Kommunala hyresbostäder 
Socialnämnden skriver Särskilt positivt är att det framgår att staden har ett mål att öka antalet 
hyresrätter och verka för ett kommunägt bostadshus (sid 46, mål 2).  Att kommunen och därigenom 
Socialnämnden kan få ökad tillgång till hyresrätter och rådighet över en föredelning av ett visst antal 
lägenheter, bedöms som betydelsefullt för att bedriva en effektiv verksamhet. På sikt utökas då 
möjligheterna att minska kostsamma utomkommunala placeringar samt förmågan att tillgodose akuta 
behov inom kommunen. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK) skriver med anledning av riktlinjen 2.1 om ett nytt 
kommunägt hyresbostadshus: Fastighetsenheten är inte ansvariga för att genomföra målet men blir 
ansvariga för resultatet av det. Enheten bedömer att en analys av vilken målgrupp som är tänkt att 
tillgodose krävs. Dessutom finns ett behov av att i förväg säkerställa ett rimligt förfarande för tilldelning 
av lägenhet. I dagsläget sköter fastighetsenheten bostadsförmedling av seniorboende. 
Verksamhetsområdet övertogs för några år sedan från socialförvaltningen och att säkerställa en korrekt 
och professionell handläggning kräver administrativt arbete. Övriga delar av stadens bostadsbestånd 
handläggs och administreras också av fastighetsenheten men tilldelning sker genom beslut från 
socialförvaltningen.  

Vidare skriver TFK följande om riktlinjen 4.1 om förvaltning och ägande för kommunens fastigheter med 
bostäder och verksamhetslokaler: Fastighetsenheten har i dagsläget ett helhetsansvar för samtliga 
bostäder och lokaler men de bostäder och lokaler som ägs i bolagsform har enheten inte fullt mandat 
och insikt i. Att det är olika hantering beroende på om det är bolagsägt eller ej försvårar det löpande 
arbetet och ett önskemål till denna punkt är att landa i ett val kring ägandeform.  

Socialdemokraterna i Region Stockholm skriver att kommunerna kan motverka bostadssegregationen 
genom politiska åtgärder och efterlyser hur kommunerna avser använda sitt ansvar för 
bostadsförsörjningen för att minska denna. De betonar särskilt verktyget allmännyttiga bostadsbolag 
och skriver att kommunen borde inrätta ett sådant, och menar att det förutom att bidra till att trygga 
bostadsförsörjningen, också [kan] öka på kommunens egna kapital. Vänsterpartiet i Region Stockholm 
har liknande synpunkter och skriver att de anser att riktlinjerna behöver kompletteras med mål om 
ekonomiskt överkomliga bostäder. Kommunen behöver ta ansvar för att det finns bostäder för unga 
vuxna och nyanlända. För detta krävs allmännyttiga hyresrätter. 

Föreningen Värna Vaxholm framför följande synpunkter på hur det kommunala bostadsbeståndet 
beskrivs: Att obalansen på bostadsmarknaden i Vaxholmhar sin grund i politiska beslut får inte tigas 
ihjäl. I det specifika fallet: i utförsäljningen 1999 av de över tusen hyresrätterna i det sedermera skrotade 
bostadsbolaget Vaxholmsbostäder. Ingenting sägs heller om att Vaxholm fortfarande har ett kommunalt 
bostadsbolag – Smeden – som med fördel skulle kunna utvecklas.  

SBF:s kommentar: 
Riktlinjerna specificerar inte något om allmännyttiga bostadsbolag men inom ramen för 
arbetet med att utreda och genomföra möjliga effektiviseringar av förvaltning och ägande 
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för kommunens fastigheter med bostäder och verksamhetslokaler (riktlinje 4.1) kommer 
det att vara möjligt att undersöka även den här bolagsformen.  
 
Förvaltningen noterar att det finns önskemål från såväl Socialnämnden som TFK som 
behöver utredas i det vidare arbetet med riktlinje 2.1 och 4.1, däribland att utredningen 
ägandeformer och förvaltning även bör inkludera förmedlingen av bostäder. Förvaltningen 
bedömer att frågeställningarna kring Socialnämndens behov av fler lägenheter kommer 
att behandlas av den långsiktiga planen för boenden till nyanlända (riktlinje 4.3). Det har 
tyvärr inte varit möjligt att arbeta vidare med frågan i det här skedet.  
 
Majoriteten av bostäderna i det tidigare allmännyttiga bostadsbolaget Vaxholmsbostäder 
nämns i beskrivningen av bostadsbeståndet, likaså det att det kommunägda bolaget 
Smeden 3 äger en fastighet med hyresbostäder. 

 
Särskilda grupper 

Ungdomar och studenter  
Länsstyrelsen skriver att den saknar en beskrivning av insatser från kommunens sida som möjliggör för 
unga vuxna att bo kvar i Vaxholm. 

Äldre 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens insatser för att säkerställa att det finns bostäder för 
äldre. Gäller boendeformen särskilt boende. Länsstyrelsen noterar att kön till kommunens egna 
seniorboenden är lång. Ett av kommunens mål syftar till att öka beståndet av olika boendeformer för 
äldre, vilket är positivt eftersom kommunens befolkningsprognos visar på en kraftig ökning av antalet 
äldre för perioden 2020–2035. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur skriver att tjänstepersoner från förvaltningen deltar generellt på 
kommunala pensionärsrådet samt kommunala funktionsnedsattas råd (KPFR) tillsammans med 
nämndens ordförande. 

Personer med funktionsnedsättning 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens insatser för att säkerställa att det finns bostäder till 
personer med funktionsnedsättning. 

4.2. En ny tillgänglighetsinventering ska göras av hela det kommunala bostadsbeståndet.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur framför följande synpunkter på riktlinje 4.2: Fastighetsenheten 
har efter en egen inventering samt i dialog med stadens handläggare av bostadsanpassningsbidrag 
landat i en åtgärdsplan som fått extra finansiering över 3 år. För dessa medel utför enheten löpande 
tillgänglighetsanpassningar i stadens lägenheter inom seniorbostadsbeståndet. 

Personer som lever i hemlöshet 
Länsstyrelsen har synpunkter på hur kommunen beskriver sitt nuvarande arbete med hemlöshet och 
pekar på diskrepanser mellan samrådsförslaget och vad kommunen har angivit i den årliga 
Bostadsmarknadsenkäten år 2021.  

En av målformuleringarna är att vidta vräkningsförebyggande åtgärder för hushåll med barn. 
Länsstyrelsen menar att den här delen av riktlinjerna behöver förtydligas. 
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Personer utsatta för våld i nära relation 
Länsstyrelsen skriver att den saknar en beskrivning av vilka insatser som genomförs för personer som 
utsätts för våld i nära relation.  

Ensamkommande barn och nyanlända flyktingar 
Länsstyrelsen framhåller betydelsen av ett längre perspektiv som möjliggör för anvisade nyanlända att 
bo kvar i anvisningskommunen över tid. Det framgår inte huruvida nyanlända kan omfattas av de 
verktyg för bostadsförsörjningen som kommunen presenterar. En möjlighet att skapa bättre 
förutsättningar för långsiktig bostadsförsörjning i kommunen kan vara att anpassa kontraktslängden till 
hur lång tid det tar för nyanlända att etablera sig på arbets- och bostadsmarknaden. Länsstyrelsen 
noterar även att brist på boplatser förväntas uppstå runt 2022/2023, det vill säga inom tidsramen för 
föreliggande riktlinjer. Länsstyrelsen menar att det bör framgå hur kommunen arbetar för att säkra 
tillgången.  

Förutom anvisade nyanlända omfattar kommunens mottagande av nyanlända även självbosatta 
nyanlända samt ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Kommunens ansvar varierar för 
respektive grupp, men en gemensam nämnare är svårigheterna att etablera sig på bostadsmarknaden i 
länet. Länsstyrelsen saknar en beskrivning av kommunens boendeinsatser för ensamkommande barn och 
ungdomar samt hur kommunen arbetar för att bostadsbehovet ska tillgodoses efter avslutad placering. 
Vad gäller gruppen självbosatta har kommunen ett generellt bostadsförsörjningsansvar samtidigt som 
trångboddhet och upprepade flyttar präglar många självbosattas bostadssituation. Länsstyrelsens 
saknar en beskrivning av gruppen självbosattas eventuella bostadsbehov. 

Regionen framför synpunkter på kommunens mål för bostadsförsörjningen med hänvisning till det 
positionspapper som Region Stockholm och kommunförbundet Storsthlm enats om hösten 2021. Här 
fastslås bland annat att fler personer behöver få tillgång till en bostad som är ändamålsenlig utifrån de 
behov som hushållet har, och skriver med anledning av detta att kommunens utgångspunkt för målen 
bör vara att tillgodose behoven hos hela befolkningen däribland också unga nyanlända och hushåll med 
svag ekonomi.  

Socialdemokraterna i Region Stockholm fortsätter på det resonemang som förs i regionens yttrande 
och skriver att Vi finner det märkligt att kommunen istället för att göra detta menar att exempelvis 
nyanlända ska lämna kommunens bestånd efter 2 år som huvudprincip. Kommunen borde snarare ha 
som mål att nyanlända unga och hushåll med svag ekonomi ska kunna bo kvar i bostäder dom blivit 
hemmastadda i.  

SBF:s kommentar: 
Kapitlet Bostadsbehovet har kompletterats med ett avsnitt som beskriver bostadsbehovet 
för våldsutsatta personer och kommunens arbete gentemot dessa grupper och avsnittet 
om hemlöshet har också uppdaterats och förtydligats för att bättre beskriva hur 
kommunen arbetar.  
 
Avsnittet Ensamkommande barn och nyanlända uppdateras med hänvisning till det 
förändrade omvärldsläget samt med beskrivningar av hur kommunen arbetar med 
gruppen ensamkommande barn. Vad gäller självbosatta flyktingar har kommunen mycket 
svårt att bedöma det lokala bostadsbehovet för den specifika gruppen då självbosättning 
är mycket ovanligt i gruppen. Här behöver kommunen hänvisa till de mer generella 
insatserna i dokumentet. 
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Kommunens möjligheter att underlätta för unga vuxnas, nyanländas och hemlösas inträde 
på den ordinarie bostadsmarknaden i Vaxholm bedöms kunna stärkas genom att det 
kommunala och det privata innehavet av hyreslägenheter växer. Ett större kommunalt 
innehav av hyreslägenheter behövs för att mer riktade men långsiktiga lösningar ska 
kunna utforskas för de grupper som står längst från bostadsmarknaden.  
 
Föreslagna mål för hyresrätter och ett utvecklat kommunalt bostadsbestånd bedöms 
tillsammans med planenhetens uppdrag att ta fram en långsiktig plan för boenden till 
nyanlända i Vaxholms stad, främja en utveckling i den här riktningen.  
 

 

RUFS 2050: Bostadsbyggande på kärnöar 

Den styrande koalitionen i Region Stockholm1, Socialdemokraterna i Region Stockholm samt 
Vänsterpartiet skriver i sina respektive särskilda uttalanden om bostadsbyggande på kärnöar med 
anledning av att kommunen inte pekar ut kommunens kärnö Ramsö för någon tydlig utveckling. 
Vänsterpartiet uttrycker sig framför allt kritiskt, men samtliga uttrycker på olika sätt en vilja att föra 
dialog med kommunen om utvecklingen av de skärgårdsöar som saknar landförbindelse och synen på 
kärnöarna.  

SBF:s kommentar: Förvaltningen bedömer att den här dialogen bäst förs inom ramen för 
regionens arbete med Landsbygds- och skärgårdsstrategin och det kommande arbetet 
med RUFS.  

 

Process och uppföljning 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på hur kommunen ska följa upp riktlinjerna.  

Föreningen Värna Vaxholm menar att kommunen bör vänta med att ta fram riktlinjer för 
bostadsförsörjning till des att en kommunövergripande kulturmiljöinventering tagits fram och framför 
att Kulturmiljöinventeringen, översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet måste stämma 
överens och gå i takt. 

SBF:s kommentar: 
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar är kommunen skyldig 
att uppdatera riktlinjer för bostadsförsörjning minst en gång per mandatperiod. Vidare ska 
riktlinjerna vara vägledande för översiktsplanen. Av dessa anledningar är det nödvändigt 
att det här styrdokumentet ligger något tidigare i processen jämfört med översiktsplan och 
kulturmiljöprogram.  

 

Övrigt 

Föreningen Värna Vaxholm framför synpunkter som handlar om att bilismen bör minska i Vaxholms 
kommun, översvämningsrisker samt att inga fler träd bör fällas på Vaxön och menar att kommunen 
behöver analysera hur ett fortsatt bostadsbyggande i linje med samrådsförslaget skulle påverka de här 
utmaningarna och intressekonflikterna.  

 
1 Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet 
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Vänsterpartiet i Region Stockholm skriver också att ”de nya bostäder som tillkommer måste byggas på 
ett ekologiskt hållbart sätt”. 

SBF:s kommentar: 
De här frågeställningarna bedöms inte vara inom ramen för vad riktlinjer för 
bostadsförsörjning ska behandla. Samtliga av Värna Vaxholms synpunkter i det här 
avsnittet hanteras lämpligast inom översiktsplanen samt i detaljplaneskedet. Vad gäller 
ekologiskt hållbart byggande bedöms de lämpligare att hantera i ett eget styrdokument. 

Yttrande i sin helhet - Länsstyrelsen i Stockholms län 
Bakgrund  

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska Länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig över 
en kommuns förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen har genomfört 
rådgivningssamtal med kommunen innan arbetet påbörjades. Riktlinjerna innehåller en beskrivning av 
processen och vilka förvaltningar som deltagit i arbetet.  

Samlad bedömning 

Vaxholms stads riktlinjer för bostadsförsörjningen baseras på en gedigen analys av bostadsbeståndet 
och innehåller en beskrivning av målen för bostadsförsörjningsarbetet. Men på några ställen behöver 
riktlinjerna kompletteras. Kommunen behöver utveckla resonemangen om hur uppsatta mål ska nås för 
särskilda grupper. Det saknas beskrivningar av hur kommunen arbetar för att motverka hemlöshet och 
hur kommunen löser bostadssituationen för personer som utsätts för våld i nära relation. Det finns även 
brister i beskrivningen av nyanländas bostadsbehov.  

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar  

Att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen innebär att analysera och bedöma vilka förändringar som 
behövs i bostadsbeståndet till följd av krav och önskemål från både nuvarande och framtida befolkning. 
Det finns ett antal förutsättningar som behöver vara uppfyllda i kommunen för att åstadkomma ett så 
bra arbete som möjligt med bostadsförsörjningsfrågorna. Dessa är:  

• att det finns kompetens och resurser att arbeta med bostadsförsörjning  
• att arbetet sker förvaltningsövergripande 
• att arbetet sker i nära dialog med den politiska ledningen.  

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun anta riktlinjer 
för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder 
och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Riktlinjerna ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) avseende det 
allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna ska antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. Länsstyrelsen ska lämna råd, information och underlag till 
kommunerna inför planeringen av bostadsförsörjningen. Översiktsplaneringen är ett viktigt instrument 
när kommunens bostadspolitiska intentioner ska genomföras. Både översiktsplanen och riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen behövs för att nå kommunens bostadspolitiska mål. De skiljer sig emellertid åt på 
två sätt:  

• I översiktsplanen anger kommunen var och hur den tänker tillgodose det långsiktiga behovet av 
bostäder.  

• I riktlinjerna konkretiserar kommunen hur behovet ska tillgodoses.  
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Det innebär att kommunen inte enbart kan ”lyfta in” riktlinjerna i arbetet med ny översiktsplan. 
Vaxholms stads riktlinjer hänger nära samman med översiktsplanen. I översiktsplanen tar kommunen 
ställning till var bostadsutvecklingen lämpligen ska ske. 

Länsstyrelsens synpunkter – vad vi granskar  

Länsstyrelsen granskar förslag till riktlinjer utifrån hur de förhåller sig till nationella och regionala mål av 
betydelse för bostadsförsörjningen, kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av beståndet, 
vilka verktyg som används för att nå uppsatta mål, särskilda grupper samt hur riktlinjerna följs upp. 
Riktlinjerna ska även grundas på en analys av bostadsbeståndet och den demografiska utvecklingen.  

Nationella mål 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på hur kommunen förhåller sig till nationella mål för 
bostadsförsörjningen.  

Regionala mål 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på hur kommunen förhåller sig till regionala mål för 
bostadsförsörjningen. Det är positivt att kommunen framhåller gemensamma mål framtagna 
tillsammans med kommunerna i samarbetena Stockholm Nordost och Stockholm Ost.  

Kommunala mål 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens mål för bostadsförsörjningen utöver att målen är 
otydligt formulerade vad gäller bostadsbehovet för särskilda grupper trots att riktlinjerna innehåller ett 
eget avsnitt om bostadsbehovet för just dessa. Målen kring bostadsbyggande är väl formulerade. I 
genomsnitt ska 75 bostäder om året färdigställas genom nyproduktion. Länsstyrelsen noterar dock att 
målet sänkts från 100 bostäder om året. Regionens framräknade demografiska behov enligt RUFS 2050 
är 100 bostäder per år för Vaxholm. Under perioden 2015–2020 tillkom i genomsnitt 82 bostäder per år. 
Eftersom kommunen saknar ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag menar Länsstyrelsen att ett nära 
samarbete med den största privata fastighetsägaren är viktigt. Hur samarbetet ska se ut bör förtydligas i 
det fortsatta arbetet. 

Analys av bostadsbeståndet och den demografiska utvecklingen 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på beskrivningen av bostadsbeståndet och den demografiska 
utvecklingen. Det är positivt att riktlinjerna innehåller Boverkets bedömning om hur många personer det 
finns i kommunen som saknar en rimlig bostad. 

Kommunens insatser för att nå uppsatta mål (verktyg)  
Riktlinjerna innehåller en redogörelse för vilka verktyg som finns tillgängliga för bostadsförsörjningen. 
Men det uppstår ett glapp i beskrivningen av verktygen eftersom kommunen knappt använder några. 
Kommunen skriver att den politiska viljeriktningen och att olika förutsättningar avgör vilka verktyg som 
används. Länsstyrelsen menar att kommunen bör använda sig av tillgängliga verktyg exempelvis 
hyresgarantier för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden. Kommunen kan även med stöd i lagen 
2009:47 om vissa kommunala befogenheter lämna bostadsbidrag till större belopp än vad som följer av 
statliga bidragsregler (kommunala bostadsbidrag). Med detta sagt så tilltalas Länsstyrelsen av upplägget 
med kommunala mål (sex stycken) med efterföljande riktlinjer samt hur målen ska följas upp. Målen 
innehåller en lista med indikatorer och nyckeltal. De kommunala målen för bostadsförsörjningen är 
främst inriktade på bostadsförsörjningsinsatsen bostadsbyggande. I genomsnitt ska 75 bostäder om året 
färdigställas vilket motsvarar en befolkningsökning på i genomsnitt 180 personer per år. Kommunen 
anser att målen bidrar till att uppfylla det demografiska behovet i en växande region. Kommunen har 
även som mål att ha en fungerande hyresmarknad för hushåll som inte vill eller kan äga en bostad. Här 
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behöver det beskrivas hur detta ska ske, alltså vilka verktyg kommunen använder sig av som möjliggör 
att nya hyresrätter byggs. Länsstyrelsen är positiv till viljeyttringen eftersom inga nya hyresrätter 
färdigställts i kommunen på många år. 

Särskilda grupper  

• Ungdomar och studenter  

Länsstyrelsen saknar insatser från kommunens sida som möjliggör för unga vuxna att bo kvar i Vaxholm. 
Personer mellan 20–34 år är i betydligt större utsträckning än i övriga riket benägna att flytta från 
kommunen. 

• Äldre 

Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens insatser för att säkerställa att det finns bostäder för 
äldre. Gäller boendeformen särskilt boende. Länsstyrelsen noterar att kön till kommunens egna 
seniorboenden är lång. Ett av kommunens mål syftar till att öka beståndet av olika boendeformer för 
äldre, vilket är positivt eftersom kommunens befolkningsprognos visar på en kraftig ökning av antalet 
äldre för perioden 2020–2035. 

• Personer med funktionsnedsättning  

Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens insatser för att säkerställa att det finns bostäder till 
personer med funktionsnedsättning. 

• Personer som lever i hemlöshet 

Enligt riktlinjerna arbetar kommunen för närvarande inte aktivt för att motverka eller avhjälpa 
hemlöshet. Det verkar inte stämma. Enligt Bostadsmarknadsenkäten 2021 direktäger kommunen två 
fastigheter med totalt 100 bostäder för hushåll som inte är berättigade till en bostad enligt SoL 4 kap. 
Kommunen har även ett samarbete med privata värdar att få fram bostäder till hushåll som inte blir 
godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. En av målformuleringarna är att vidta 
vräkningsförebyggande åtgärder för hushåll med barn. Länsstyrelsen menar att den här delen av 
riktlinjerna behöver förtydligas. 

• Personer utsatta för våld i nära relation 

Länsstyrelsen saknar en beskrivning om vilka insatser som genomförs för personer som utsätts för våld i 
nära relation. 

• Nyanlända 

I kommunens antagna inriktningsbeslut om bostadsförsörjning för anvisade nyanlända framgår att 
målgruppen erbjuds bostad under etableringsperioden, varefter de ska lämna kommunens bestånd. 
Under förutsättning att kapacitet finns inom beståndet ska barnfamiljer undantas från huvudprincipen 
och erbjudas förlängning i ett år, eller tills nytt beslut tas. Bosättningslagen innebär att alla kommuner 
ska ha beredskap att ta emot anvisade nyanlända och även planera bostadsförsörjningen med 
utgångspunkt från detta. Länsstyrelsen framhåller betydelsen av ett längre perspektiv som möjliggör för 
anvisade nyanlända att bo kvar i anvisningskommunen över tid. Det framgår inte huruvida nyanlända 
kan omfattas av de verktyg för bostadsförsörjningen som kommunen presenterar. En möjlighet att 
skapa bättre förutsättningar för långsiktig bostadsförsörjning i kommunen kan vara att anpassa 
kontraktslängden till hur lång tid det tar för nyanlända att etablera sig på arbets- och 
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bostadsmarknaden. Länsstyrelsen noterar även att brist på boplatser förväntas uppstå runt 2022/2023, 
det vill säga inom tidsramen för föreliggande riktlinjer. Länsstyrelsen menar att det bör framgå hur 
kommunen arbetar för att säkra tillgången.  

Förutom anvisade nyanlända omfattar kommunens mottagande av nyanlända även självbosatta 
nyanlända samt ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Kommunens ansvar varierar för 
respektive grupp, men en gemensam nämnare är svårigheterna att etablera sig på bostadsmarknaden i 
länet. Länsstyrelsen saknar en beskrivning av kommunens boendeinsatser för ensamkommande barn 
och ungdom ar samt hur kommunen arbetar för att bostadsbehovet ska tillgodoses efter avslutad 
placering. Vad gäller gruppen självbosatta har kommunen ett generellt bostadsförsörjningsansvar 
samtidigt som trångboddhet och upprepade flyttar präglar många självbosattas bostadssituation. 
Länsstyrelsens saknar en beskrivning av gruppen självbosattas eventuella bostadsbehov. 

Uppföljning  

Länsstyrelsen har inga synpunkter på hur kommunen ska följa upp riktlinjerna.  

Antagna riktlinjer för bostadsförsörjningen  

Antagna riktlinjer skickas till Länsstyrelsen Stockholm. 

Förändringar i riktlinjerna efter samrådet 
De synpunkter som framförts under samrådet har beaktats och avvägts mot kommunens förutsättningar 
att genomföra insatsen samt förändringar i omvärlden sedan samrådet.  

Inledning 

• Inledningen har kompletterats med förtydliganden av dokumentets giltighet och när det 
behöver uppdateras. 

Utgångspunkter 

• Sammanfattning av förslagen i betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14). 
• En sammanfattning av Region Stockholm och Storsthlms positionspapper  
• Gemensamma positioner för ett ökat bostadsbyggande och en tryggad bostadsförsörjning 
• Riktlinjer för hållbart byggande är strukna eftersom de slutade gälla år 2021. 

Bostadsbehovet 

• Uppdaterat avsnittet om ensamkommande barn och nyanlända flyktingar med utförligare 
beskrivningar av kommunens arbete med gruppen samt med anledning av kriget i Ukraina. 

• Korrigerat och förtydligat avsnittet om kommunens arbete med hemlöshet och vårt 
bostadsbestånd 

• Lagt till ett avsnitt om bostadsbehovet för våldsutsatta personer samt en beskrivning av 
kommunens arbete gentemot dessa grupper 

Tillgängliga verktyg 

• Kortfattad komplettering om lagförslag med ändringar av hyresgarantisystemet 

Mål och riktlinjer 
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• Riktlinje 2.1 – delen ”som ska påbörjas under mandatperioden” har strukits mot bakgrund av att 
inga andra riktlinjer är tidsatta och att så kort tid är kvar av den innevarande mandatperioden 

• Riktlinje 4.2 – struken mot bakgrund av vad som framförs i yttrande från TFK 
• Kompletterat Målområde 4 med en riktlinje 4.3 som knyter an till uppdraget att ta fram en 

långsiktig plan för boenden till nyanlända i Vaxholms stad 
• Förändrad bedömning av hänsyn till nationella målet för nyanländas etablering  

Bilaga 1 Indikatorer och nyckeltal 

• Indikatorn NRI (Nöjd-Region-Index) för medborgarnas bedömning av bostadssituationen är 
borttagen då den inte längre ingår i SCB:s medborgarundersökning 

Därutöver har handlingarna generellt setts över och redaktionella ändringar utförts. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 12 maj 2022 

 

Matilda Karlström 

Översiktsplanerare  
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Samråd Riktlinjer för bostadsförsörjning Vaxholms stad 2021  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra 
samråd samt ge allmänheten möjlighet att yttra sig om Samrådsförslag Riktlinjer för bostadsförsörjning 
för Vaxholms stad 2021.  

Sammanfattning 
Alla kommuner är skyldiga att planera för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet med 
syftet att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Det ska göras med hjälp av 
mål och riktlinjer som bygger på en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, 
bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar och antas av kommunfullmäktige.  

Gällande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige i april 2018, och följdes upp under våren 2021.  

Struktur och upplägg för samrådsförslaget är i många delar sig likt i jämfört med gällande riktlinjer, men 
underlaget är uppdaterat med aktuell statistik och har kompletterats med uppgifter om skillnader i 
bostadsbeståndet över kommundelarna samt en längre beskrivning av de många regeringsuppdrag och 
lagändringar som blivit aktuella inom fältet. Arbetet med bostadsbyggnadsprognosen har också 
förändrats något. Riktlinjerna tar sikte på år 2040 men har framför allt fokus på de närmast kommande 
åren.  

Störst skillnader ligger i att analysen av bostadsmarknaden och bostadsbehovet har fördjupats, samt i 
att mål och riktlinjer för bostadsförsörjning lägger ett större fokus på hyresrätter och det kommunala 
bostadsbeståndet samt på bostadsförsörjningen för hushåll med barn. I delen om mål och riktlinjer har 
också störst förändring gjorts av struktur och upplägg för att förenkla uppföljningen med förslag på 
nyckeltal. 

Förvaltningen föreslår i likhet med hur samrådet genomfördes förra mandatperioden, samt 
målsättningar som finns i Mål och budget, att samrådet ska genomföras i en vidare samrådskrets och att 
förslaget ska kommuniceras även med boende och verksamma i Vaxholm för att hämta in synpunkter. 
Vidare föreslår förvaltningen att förslaget ska remitteras till Socialnämnden (SN) och Nämnden för 
Teknik, fritid och kultur (TFK), samt de föreningar som finns representerade i Pensionärers och 
funktionshindrades råd.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Matilda Karlström 
Översiktsplanerare 
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Bakgrund 
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL) ska kommunfullmäktige 
anta riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandatperiod. Beslut om gällande riktlinjer togs av KF 2018-
04-12 § 17. Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att följa upp och revidera gällande riktlinjer 
genom KS 2020-04-02 § 39. Uppföljningen rapporterades till KF 2021-05-26 § 36.  

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska ange kommunens mål och planerade insatser för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna ska ta hänsyn till regionala och 
nationella planer och program, och behandla den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, 
marknadsförutsättningar och bostadsbehovet för särskilda grupper.  

Kommunen ska samråda med berörda kommuner, och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för 
regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.   

Enligt Boverket ska riktlinjerna antas som ett eget dokument, och bör alltså inte antas som en del av till 
exempel verksamhets- eller översiktsplanen. Riktlinjerna ska fungera vägledande i arbetet med bland 
annat kommunens översiktsplan. 

Ärendebeskrivning 
Samrådsförslaget 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen är ett strategiskt dokument som är vägledande i arbetet med att 
planera, bygga och förvalta bostadsbeståndet inom kommunen. Bostaden utgör en grundförutsättning 
för individen och bostadsbeståndet påverkar även samhället i stort. Målen och riktlinjerna bygger på 
bland annat en analys av olika styrdokument, dagens bostadsbestånd, befolkningsprognoser, behov hos 
särskilda grupper, bostadsmarknaden och behov utifrån olika socioekonomiska perspektiv. Underlaget 
och analysen tar särskild hänsyn till Vaxholms relation till de andra nordostkommunerna och Stockholms 
län i stort, där det finns både synergier och gemensamma skyldigheter i att möta utmaningar 
tillsammans, särskilt när det kommer till bostadsförsörjningen. 

I dokumentet presenteras sex mål med tillhörande riktlinjer, där det första handlar om en generell 
målsättning för utbyggnadstakten av bostadsbeståndet, ett bostadstillskott om 75 bostäder per år fram 
till 2030. Efter detta följer mer specifika mål för utvecklingen bostadsbeståndet, med fokus på variation 
och specifikt på hyresrätter och bostäder i kommunal regi. De sista två målen fokuserar på insatser som 
kan underlätta för de prioriterade grupperna hushåll med barn och äldre personer. Målen är tänkta att 
följas upp med hjälp av nyckeltal och jämförelser med andra kommuner som har liknande 
förutsättningar. Till dokumentet finns två bilagor. Nummer ett är en sammanställning och översikt för 
nyckeltal. Nummer två innehåller definitioner av ett antal viktiga begrepp.  

Utökad beredning 

Inför beslut om samråd har ett seminarium om bostadsförsörjning genomförts med kommunstyrelsens 
medlemmar. Vid seminariet deltog även en representant från länsstyrelsen. Planeringsutskottets 
medlemmar har därefter givits möjlighet till en förlängd beredning genom att de har fått ta del av och 
komma med synpunkter på ett utkast.  
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Samråd och remissinstanser 

Enligt lagen (2020:1383) ska kommunen samråda med berörda kommuner, och ge länsstyrelsen, 
aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.  
Enligt Politisk inriktning och prioriteringar i Mål och budget 2021-2023 finns en målsättning om att 
”Stadens bostadsförsörjningsprogram och exploateringsprogram ska revideras i dialog med invånarna 
och göras tydligare.”  

Storsthlm är ett förbund som ägs och styrs av de 26 kommunerna i Stockholms län. De har i uppdrag att 
främja samverkan och utveckling för att kommunerna bättre ska kunna nå sina mål om välfärd och 
service för medborgarna.  

I kommunen finns de två rådgivande organen kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala 
funktionsnedsattas råd (KFR) som har möten fyra gånger per år. I KPR finns två lokala representerade, 
och i KFR finns fyra föreningar representerade. 

Bedömning 
Samrådsförslaget 

I och med det grundläggande arbete som gjordes förra mandatperioden, har det funnits möjlighet göra 
en något mer djupgående analys av bostadsbehovet i detta samrådsförslag. Förslaget bedöms uppfylla 
lagkraven samt bidra till att så väl nationella och regionala mål kan uppnås.  

Aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning beräknas preliminärt kunna antas under våren 2022. Med 
anledning av förändringar av plan- och bygglagen som träder i kraft samband med nästa mandatperiod 
kommer det sannolikt vara nödvändigt att börja revidera riktlinjerna redan i början av år 2023.  

Remissinstanser 

Region Stockholm och länsstyrelsen i Stockholms län är remissinstanser. Förbundet Storsthlm bedöms 
utöver nedan listade vara en relevant remissinstans i meningen ”andra regionala organ”, samt 
kommunerna Österåker, Norrtälje, Vallentuna, Täby, Danderyd, Lidingö och Värmdö bedöms vara 
berörda kommuner.  

Planenheten har under arbetets gång fått inspel från både socialförvaltningen och fastighetsenheten, 
men det bedöms som mycket önskvärt för den vidare förankringen att så väl Socialnämnden (SN) som 
Nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK) inkluderas som remissinstanser och deltar i samrådet.  

Med anledning av att målsättningen om att riktlinjer för bostadsförsörjning ska tas fram i dialog med 
invånarna bör även de organisationer som finns representerade i KPR och KFR samt 
Hyresgästföreningen Nordost motta remiss.  

Måluppfyllelse 
Kvalitet 
Eftersom samrådet föreslås hållas i en vidare samrådskrets än vad lagen kräver kan beslutet bidra till 
måluppfyllelse inom KS målområde Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och 
service. 
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Livsmiljö 
På längre sikt kan arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning bidra till måluppfyllelse inom KS 
målområde Invånarna erbjuds en hälsofrämjande livsmiljö med goda och jämlika livsvillkor. 

Ekonomi 
Med det kontinuerliga förbättringsarbete kring bland annat prognoser som riktlinjer för 
bostadsförsörjning medför kan det i viss mån bidra till att KS målområde Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Förslagets konsekvenser 
Beslutsförslagets konsekvenser är att förvaltningen ordnar samråd om riktlinjer för bostadsförsörjning.  

Samrådsförslagets konsekvenser är i förlängningen att kommunen kan uppfylla kraven i lagen om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar, och att kommunen får nya mål och riktlinjer som kan vägleda 
planering och markanvisningar för bostäder, stöd vid vissa prövningar av markanvändning samt 
vägledning för utveckling av det kommunala bostadsbeståndet.  

Uppföljning och utvärdering 
Förslaget till riktlinjer för bostadsförsörjning ställs ut för samråd och yttranden som inkommer kommer 
att sammanställas i en samrådsredogörelse. Synpunkterna kommer att ligga till grund för eventuella 
revideringar av riktlinjerna. Reviderat förslag kommer att återrapporteras till PLU i samband med 
antagande av riktlinjer för bostadsförsörjning.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2021-08-05 
Samrådsförslag Riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms stad 2021, 2020-03-24 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Matilda Karlström, sbf 
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 30 Ändring av detaljplanen Tullbommen, Dp164 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ändra, alternativt ta fram en ny detaljplan för 
vattenområdet för Kv. Tullbommen m.fl, Dp 164. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholm har stor betydelse för sjöfarten och livet i skärgården och Vaxholm är en av skärgårdens 
replipunkter, så kajernas funktion och verksamheter har ett stort samhällsintresse. I Vaxholm finns en 
brist på båtplatser, gästbryggor för fritidsbåtar och andra småbåtsverksamheter. Inom planområdet 
finns möjlighet att delvis tillgodose dessa behov. Läget är centralt och strategiskt och en ny gästhamn 
och småbåtsverksamheter blir nya vattennära målpunkter. 

Gällande detaljplan för Tullbommen anger V ”Vattenområde som icke får överbyggas” för största delen 
av vattenområdet, vilket innebär att bryggor mm. inte får anläggas. Genom att ändra en del av planen 
från V till Vb ”Vattenområde som får överbyggas”, får småbåts- och vattenverksamheter av olika slag 
möjlighet att utvecklas.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle vara övervägande positiva konsekvenser för platsen, 
stadslivet och sjöfarten att ändra, alternativt ta fram en ny detaljplan för området. 

Yrkanden 
Lars Lindgren (M) yrkar att planeringsutskottet förslår kommunstyrelsen besluta att 
stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ändra detaljplan för vattenområdet för Kv. Tullbommen 
m.fl, Dp 164. 

Anna-Lena Nordén (WP) instämmer i Lars Lindgrens (M) yrkande. 

Fredrik Östman (C) samt Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens 
beslutsförslag. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-04-28 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Farnaz Wigh, sbf 
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Ändring av detaljplanen Tullbommen, Dp 164  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta; 

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ändra alternativt ta fram en ny detaljplan för 
vattenområdet för Kv. Tullbommen m.fl, Dp 164. 

Sammanfattning 
Vaxholm har stor betydelse för sjöfarten och livet i skärgården och Vaxholm är en av skärgårdens 
replipunkter, så kajernas funktion och verksamheter har ett stort samhällsintresse. I Vaxholm finns en 
brist på båtplatser, gästbryggor för fritidsbåtar och andra småbåtsverksamheter. Inom planområdet 
finns möjlighet att delvis tillgodose dessa behov. Läget är centralt och strategiskt och en ny gästhamn 
och småbåtsverksamheter blir nya vattennära målpunkter. 

Gällande detaljplan för Tullbommen anger V ”Vattenområde som icke får överbyggas” för största delen 
av vattenområdet, vilket innebär att bryggor mm. inte får anläggas. Genom att ändra en del av planen 
från V till Vb ”Vattenområde som får överbyggas”, får småbåts- och vattenverksamheter av olika slag 
möjlighet att utvecklas.  

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle vara övervägande positiva konsekvenser för platsen, 
stadslivet och sjöfarten att ändra, alternativt ta fram en ny detaljplan för området. 

Bakgrund 
Gällande plan ”Detaljplan för Tullbommen Dp 164, Vaxholm kommun” fastställdes 17 augusti 1964. 

Större delen av vattenområdet i gällande plan har bestämmelsen V ”Vattenområde som icke får 
överbyggas” och en mindre del har bestämmelsen Vb ”Vattenområde som får överbyggas”. Området 
betecknat med Vb får utfyllas eller överbyggas om det behövs för mindre bryggor, pontoner eller 
liknande.  

Ärendebeskrivning 
Vaxholm har stor betydelse för sjöfarten och livet i skärgården och Vaxholm är också en av skärgårdens 
replipunkter, så kajernas funktion har ett stort samhällsintresse. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Farnaz Wigh 
Planarkitekt 
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Det aktuella vattenområdet är drygt 8000 m2 stort och ligger mellan Vaxön och Vaxholmen, där Kastellet 
är beläget. Det omfattar fastigheten Vaxön 1:11 (marken och vattenområdet). Marken och vattnet ägs 
av Vaxholms stad. Hur stort ändringsområdet kan bli prövas under planprocessen. 

I Vaxholm finns en brist på båtplatser, gästbryggor för fritidsbåtar och andra småbåtsverksamheter. 
Inom planområdet finns möjlighet att delvis tillgodose dessa behov. En ny gästhamn och 
småbåtsverksamheter blir nya vattennära målpunkter, vilket är ett av planens syften. Placeringen 
bedöms inte påverka kajrenovering. 

Endast den innersta pontonen på nuvarande drivmedelsstation i området har bygglov, det är ett 
permanent bygglov från 1973. De två yttre pontonerna har haft tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2018-05-22 
och saknar idag bygglov. 

Läget är centralt och strategiskt. Begränsningar kan vara funktionen farleden, riskavstånd samt 
riksintresset för kulturmiljövården. Nödvändiga åtgärder för att minska risker ska säkerställas på 
plankartan eller i avtal och tillstånd. 

 

Planen upprättas med utökat förfarande enligt PBL 2010:900. Planändringen bedöms vara förenligt med 
översiktsplanen och programmet för Vaxholms kajer. Ändringen bedöms överensstämma med gällande 
detaljplans övergripande syfte.  
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Förvaltningen bedömer att en MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) troligen behöver tas fram. MKB’n ska 
belysa de direkta och indirekta effekter som ändringen av planen kan medföra, på människor, djur, 
växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, på hushållningen med mark, vatten och den 
fysiska miljön i övrigt samt på annan hushållning med material, råvaror och energi. Vidare är syftet att 
möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön. 
Utredningar som bedöms behöva tas fram under planarbetet:  
- Riskanalys 
- Kulturmiljöutredning 
- MKB 

Preliminär tidplan: 
Med ett planuppdrag i juni 2022 bedöms ett samråd vara möjligt första kvartalet 2023. En 
lagakraftvunnen detaljplan kan då bli möjlig i slutat av 2024.  

 Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Eventuella konsekvenser för barn studeras under planprocessen. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Måluppfyllelse 
Kvalitet; En ny gästhamn och verksamheter blir nya vattennära målpunkter i skärgården med 
övervägande positiva konsekvenser för platsen, stadslivet och sjöfarten 

Livsmiljö; Detaljplanen ska möjliggöra en attraktiv livsmiljö där mänskliga behov tillgodoses inom ramen 
för jordens resurser. 

Ekonomi; Planprojektet kommer att vara kostnadseffektivt och finansieras av kommunen. 

Finansiering 
Kommunen ombesörjer planarbetet. Projektet finansieras inom kommunstyrelsens ram. Interna 
kostnader utgörs av arbetstid, grundkarta, fastighetsförteckning, annonsering och utredningar. 
Planavgift tas ut vid eventuella bygglov.  

Bedömning 
Sammantaget bedömer stadsbyggnadsförvaltningen att det skulle vara övervägande positiva 
konsekvenser för platsen, stadslivet och sjöfarten att ändra detaljplanen. Ändringen bedöms vara 
förenlig med översiktsplanen och planprogram samt med gällande detaljplans övergripande syfte. 
Planändringens omfattning utreds vidare under planprocessen. En förutsättning är att kommande 
utredningar visar att en ändring av planen lämplig.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande (Detta dokument) 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Planarkitekt farnaz.wigh@vaxholm.se 
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§ 31 Detaljplan för Del av Lägret, Dp 422 – Antagande 

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut 
• Granskningsutlåtandet godkänns.  

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

• Detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, antas. 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Del av Lägret, enligt 
beslut av kommunstyrelsen (KS) den 3 maj 2018 §39.  

Planområdet innefattar en tennisbana från 1936, samt parkering som idag inte är planenlig. 

Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för Allmän plats PARK med användningen P-
PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Planförslaget möjliggör att området kan fortsätta användas som 
det görs idag som park och parkering. Planen skapar också en flexibilitet som kan hantera ett förändrat 
parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs. Användningen PARK medger bollplan. 
Fördröjning och rening av dagvatten ska hanteras inom planområdet. 
 
Planförslaget var utställt på granskning under tiden den 17 november - 8 december 2021 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 13 oktober §50. Under granskningen inkom totalt 25 
yttranden varav 12 från fastighetsägare, boende och övriga. Efter granskningen har planhandlingarna 
reviderats efter inkomna yttranden. Yttrandena samt vilka ändringar som utförts finns sammanställda i 
granskningsutlåtandet. 

Konsekvensen av planändringen blir att området, förutom park, även kan användas som parkering. När 
detaljplanen vinner laga kraft flyttas beslutsinstansen till nämnden för teknik, fritid och kultur som 
beslutar om hur staden förvaltar allmän plats. 

Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till 
Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till fastigheten Kyrkan 2 med begravningsplatser och 
kyrka. Området ligger på en del av fastighet Vaxön 1:81 som inkluderar de flesta av östra Vaxöns gator, 
parker och allmänna platser. Marken inom området ägs av Vaxholms stad. Planen antas inte få 
betydande miljöpåverkan. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-05-10 
Granskningsutlåtande 2022-05-10 
Plankarta 2022-05-10 
Plan- och genomförandebeskrivning 2022-05-10 

Samrådsredogörelse 2021-09-30 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-08-13  
Antikvarisk förundersökning, 2018-11-12 
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Kommunstyrelsens planeringsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Dagvattenutredning, 2018-11-29 
Trafikutredning, 2018-10-30 
Kapacitetbedömning trafik, 2020-05-08 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: (Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande, 

Granskningsutlåtandet, Plankarta och Plan- och genomförandebeskrivning) 
Alexander Wahlstedt, Teknisk chef, SBF      
Anna Rhedin, SBF 
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Detaljplan för Del av Lägret, Dp 422 - Antagande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar:  

• Granskningsutlåtandet godkänns.  

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta: 

• Detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, antas. 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för Del av Lägret, enligt 
beslut av kommunstyrelsen (KS) den 3 maj 2018 §39.  

Planområdet innefattar en tennisbana från 1936, samt parkering som idag inte är planenlig. 

Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för Allmän plats PARK med användningen P-
PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Planförslaget möjliggör att området kan fortsätta användas som 
det görs idag som park och parkering. Planen skapar också en flexibilitet som kan hantera ett förändrat 
parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs. Användningen PARK medger bollplan. 
Fördröjning och rening av dagvatten ska hanteras inom planområdet. 
 
Planförslaget var utställt på granskning under tiden den 17 november - 8 december 2021 enligt beslut i 
kommunstyrelsens planeringsutskott den 13 oktober §50. Under granskningen inkom totalt 25 
yttranden varav 12 från fastighetsägare, boende och övriga. Efter granskningen har planhandlingarna 
reviderats efter inkomna yttranden. Yttrandena samt vilka ändringar som utförts finns sammanställda i 
granskningsutlåtandet. 

Konsekvensen av planändringen blir att området, förutom park, även kan användas som parkering. När 
detaljplanen vinner laga kraft flyttas beslutsinstansen till nämnden för teknik, fritid och kultur som 
beslutar om hur staden förvaltar allmän plats. 

Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till 
Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till fastigheten Kyrkan 2 med begravningsplatser och 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anna Rhedin 
Planarkitekt 
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kyrka. Området ligger på en del av fastighet Vaxön 1:81 som inkluderar de flesta av östra Vaxöns gator, 
parker och allmänna platser. Marken inom området ägs av Vaxholms stad. Planen antas inte få 
betydande miljöpåverkan. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick enligt beslut KS §39/2018-05-03 planuppdrag. Bestämmelsen i gällande 
detaljplan, Dp 1, från 1926 anger området som Allmänna platser, planterade. Idag används en del av 
området som parkering. Nuvarande parkering är planstridig och det är nödvändigt att ändra 
detaljplanen för att kunna söka permanent bygglov. På området finns också en tennisbana. Förslaget 
möjliggör att området kan fortsätta användas som det gör idag. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut förväntas inte få några konsekvenser ur ett barnperspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut förväntas inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Måluppfyllelse 
Rubriken ska användas när ärendet handlar om något annat än att notera informationen till protokollet. 

Här beskrivs hur det föreslagna beslutet kan antas bidra till att uppfylla nämndens mål. Förslagsvis tas 
respektive mål upp och kommenteras kort. För ärenden där beslutsnivån är kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige ska de kommunövergripande målen användas. 

Under denna rubrik är det också möjligt att beskriva hur föreslaget beslut förväntas bidra till de globala 
målen i Agenda 2030. 

Bedömning 
Planområdet är allmän platsmark och ligger centralt i Vaxholms stadskärna. Planen överensstämmer 
med översiktsplanen. Planen antas inte få betydande miljöpåverkan. Planen bedöms vara av betydande 
intresse för allmänheten. Planarbetet handläggs därför med utökat förande enligt plan- och bygglagen, 
PBL 2010:900. En ändrad detaljplan för Del av Lägret beräknas preliminärt kunna antas under 2022. 

Finansiering 
Kommunen ombesörjer planarbetet. Detaljplanearbetet finansieras inom kommunstyrelsens ram. 
Kostnader för planarbetet utgörs av intern arbetstid för upprättande av detaljplan enligt PBL, samt 
kostnader för de externa utredningar och material som behövs i detta arbete. Genomförandet av planen 
finansieras av nämnden för teknik, fritid och kultur. 

Förslagets konsekvenser 
Parkeringen på området blir planenlig och kan vara kvar efter att bygglov har sökts. Området ska vara 
Allmän plats med användningen P-PLATS/PARK. Planens genomförande innebär att området kan 
fortsätta användas som det gör idag. Planen blir med flexibel och möjlighet ges till fler parkeringsplatser 
inom planområdet om behovet uppstår. Användningen PARK medger även bollplan. Planen skapar 
bättre förutsättningar för dagvattenhantering. Den nya planen ger förutsättningar för en trafiksäkrare 
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lösning för befintlig parkering. När detaljplanen vinner laga kraft flyttas beslutsinstansen till nämnden 
för teknik, fritid och kultur som beslutar om hur staden förvaltar allmän plats. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2022-05-10 
Granskningsutlåtande 2022-05-10 
Plankarta 2022-05-10 
Plan- och genomförandebeskrivning 2022-05-10 

Samrådsredogörelse 2021-09-30 
Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-08-13  
Antikvarisk förundersökning, 2018-11-12 
Dagvattenutredning, 2018-11-29 
Trafikutredning, 2018-10-30 
Kapacitetbedömning trafik, 2020-05-08 
 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: (Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande, 

Granskningsutlåtandet, Plankarta och Plan- och genomförandebeskrivning) 
Alexander Wahlstedt, Teknisk chef, SBF      
Anna Rhedin, SBF 
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Sammanfattning 

Planområdet ligger på Vaxöns östra del, på en del av fastighet Vaxön 1:81, i parken Lägret. Syftet 
med planen är att kombinera användningen park med parkering för att möjliggöra nuvarande 
användning. Fördröjning och rening av dagvatten ska hanteras inom planområdet. Bestämmelsen i 
gällande detaljplan beskriver området som Allmänna platser, planterade. Idag används en del av 
området som parkering. Nuvarande parkering är planstridig och det är nödvändigt att ändra 
detaljplanen för att söka permanent bygglov. 

 

Konsekvensen av planens genomförande blir att hela att hela området kan användas för både park 
och parkering. Planarbetet handläggs med utökat förfarande. Planförslaget överensstämmer med 
kommunens översiktsplan. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära betydande 
miljöpåverkan. 

 

 

Orienteringskarta 
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Inledning 

Handlingar 
 
Planhandlingar 

• Plankarta  
• Plan- och genomförandebeskrivning 

 
Utredningar 

• Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-08-13  
• Antikvarisk förundersökning, 2018-11-12 
• Dagvattenutredning, 2018-11-29 
• Trafikutredning, 2018-10-30 
• Kapacitetbedömning trafik, 2020-05-08 

Planens syfte och huvuddrag 
Syfte 
Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för Allmän plats PARK med användningen 
P-PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Syftet är att området ska kunna fortsätta användas som det 
görs idag med park och parkering. Planen skapar också en flexibilitet som kan hantera ett framtida 
förändrat parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs. Fördröjning och rening av 
dagvatten ska hanteras inom planområdet. Planändringen ska ge förutsättningar för en väl 
gestaltad miljö som tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen 
samt intresset av en god helhetsverkan. Användningen PARK medger bollplan. 
 
Huvuddrag  
Det finns behov av en långsiktig lösning för parkeringen på Lägret. Bestämmelsen i gällande 
detaljplan, Dp 1, från 1926 anger området som Allmänna platser, planterade. Idag används en del 
av området som parkering. Nuvarande parkering är planstridig och det är nödvändigt att ändra 
detaljplanen för att söka permanent bygglov. På området finns en tennisbana från 1936. Förslaget 
möjliggör att området kan användas som park och parkering. Tennisklubben kompenserades för det 
planerade borttagandet av tennisbanan med en ny inomhusbana i den utbyggda tennishallen vid 
Campus Vaxholm 2018.   

Bakgrund och beslut 
Beslut i kommunstyrelsen 2018-05-03 §39 om planuppdrag detaljplan för Del av Lägret, Dp 422. 

Plandata 
Planområde 
Planområdet ligger på Vaxöns östra del och gränsar i söder till Kungsgatan (väg 274), i väster till 
Lägergatan, i norr till övriga Lägret och i öster till fastigheten Kyrkan 2 med begravningsplatser och 
kyrka. Planområdet omfattar en del av fastighet Vaxön 1:81. Planområdet har en storlek på ca 6000 
m² och består av allmän plats. 
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Flygfoto 

Markägoförhållanden  
Vaxön 1:81, som inkluderar de flesta av östra Vaxöns gator, parker och allmänna platser, ägs av 
Vaxholms stad.  

Del av fastighet Vaxö 1:81 
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Tidigare ställningstagande 
Riksintresse 
Planen ingår i två riksintresseområden; Kust- och skärgårdsområdena i Stockholms län (4 kap. 1, 2 o
ch 4 § MB) samt Kulturmiljövården (3 kap. 6 § MB) för Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet- 
Lindalssundet. Riksintresset för kulturmiljövården tar upp farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm 
via Vaxholm, som visar skärgårdens betydelse för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och 
rekreationsliv, som speglar levnadsbetingelserna för innerskärgårdens befolkning och dess behov av 
färdstråk till staden alltsedan medeltiden, och som berättar om Stockholms utbyggnad och 
försvarsansträngningar med tillhörande samhällsbildningar. Här kan levnadsförhållandena för olika 
sociala skikt utläsas, liksom utvecklingen inom industri, transportteknik, försvar och arkitektur. 
(Farledsmiljö, kommunikationsmiljö, kust- och skärgårdsmiljö, fästnings- och 
skansmiljöbefästningssystem, militär miljö, småstadsmiljö, industrimiljö, sommarnöjesmiljö). 

Översiktsplan 
Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan antagen 2013. I översiktsplanen för 
Vaxholm, Vaxholm 2030, redovisas aktuellt område som utredningsområde för bebyggelse, 
grönstruktur och service. 

Detaljplan, fastighetsplan, förordnanden och måldokument 
Gällande detaljplan för området är Dp 1, Stadsplan för Vaxholms stad, laga kraftvunnen 1926. I 
planen anges det berörda området som Allmänna platser, planterade.  

Området omfattas inte av någon fastighetsplan. 

Utsnitt ur gällande detaljplan 
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Utsnitt ur vägplan 

Området omfattas av vägplan (akt 0188-P2017/13) som innebär byggnadsförbud utmed vissa 
allmänna vägar. Vägplanen berör ungefär halva planområdet. 

Planprocessen och förfarande 
Planen innebär små förändringar och omfattas därmed inte av plan- och bygglagens krav på 
planprogram. Området bedöms vara av stort intresse för allmänheten med hänsyn till rekreation 
och av betydande lokalt intresse för allmänheten med hänsyn till kulturmiljön. Planen handläggs 
därför med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900, och dess lydelse efter 1 
januari 2015. 

Förutsättningar  

Befintlig bebyggelse och markanvändning  
Planområdet består idag av parkering, allmänplatsmark planterad och en grustennisbana från 1936. 

Naturvärden 
Växt- och djurliv 
Planområdet består av grusad parkeringsyta, samt en tennisbana. Längs den västra delen, vid 
Lägergatan, finns en allé som omfattas av biotopskydd och längs den södra fem större kastanjer 
som också omfattas av biotopskydd. Angränsande park består av en stor öppen gräsyta som ramas 
in av träd. De öppna gräsytorna i parken bedöms ha ett lågt naturvärde. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt Geologiska kartbladet (1964), SGUs jordartskarta, består undergrunden i planområdet i 
huvudsak av postglacial lera.  
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Utsnitt ur SGUs jordartskarta  

Dagvatten 
Jordmånen av lera innebär låg infiltrationshastighet (genomsläpplighet) och därmed begränsade 
möjligheter till lokalt omhändertagande, framför allt vid mer intensiva regn. Jorden håller dock 
vatten bra. Vid platsbesöket vittnade en granne om att det i dagsläget väldigt sällan blev stående 
vatten på de befintliga parkeringarna. Detta tyder på att det för nuvarande jordstruktur vid 
majoriteten av regn går att omhänderta vattnet på planområdet så länge fyllningsmaterialet ovanpå 
leran kan hålla en del vatten och vattnet fördröjs till den grad att infiltrationshastigheten är 
tillräcklig. 
 
Recipient för dagvattnet är Södra Vaxholmsfjärden som i dag klassas med ”Otillfredsställande” 
ekologisk status och ”Ej god” kemisk status. Detta baseras på höga halter näringsämnen och 
kvicksilver.  

Grundvatten 
SGU’s grundvattenkarta ger området den lägsta nivån för uttagsmöjligheter, mindre än 0,16 l/s. I 
Länsstyrelsens webbGIS finns grundvattennivåer uppmätta strax norr och söder om 
utredningsområdet. Nivåerna ligger då på 10 respektive 7 m.  

Översvämningsrisk 
Området ligger inom ett lågområde. 
Den östra delen av parkeringsområdet markeras som ett instängt område både i 
översvämningsanalysen för Vaxön och i Länsstyrelsens skyfallskartering. Det gäller tennisbanan och 
vidare österut. Området räknas inte till de helt översvämmade i analysen men enligt Länsstyrelsen 
finns det risk för stående vatten på 10-30 cm på tennisbanan och den östra parkeringen. Figur 15 
och 16 visar urklipp ur Länsstyrelsens respektive Tyréns översvämningskarteringar. 
Utredningsområdet är markerat med svart fyrkant. 
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Kulturhistoriska värden 
 
Planområdets förhållande till hela parken Lägret är väsentligt. Därför har hela området tagits med i 
bedömningen. Länsstyrelsen har gjort arkiv- och litteraturstudier samt företagit syn på plats i 
samband med bedömning om kulturminne. Lägret och Storstugan har ett kulturhistoriskt och 
visuellt samband med betydelse för förståelsen av Vaxholms historia som militärstad. Lägret som 
öppen plats kan berätta om den tidigare stadsgränsen som anslöt mot stadens odlingsmarker, och 
namnet och de öppna ytorna kan kopplas samman med 1800-talets militära övningsfält. Den 
militära historien är dock svåravläsbar i parken som sedan länge har karaktären av en stadspark. 
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Länsstyrelsens bedömning av Lägret är att parken inte har de kulturhistoriska värden som krävs för 
en byggnadsminnesförklaring det vill säga på regional och nationell nivå, men Länsstyrelsen betonar 
att det finns kulturhistoriska värden ur ett lokalt perspektiv.  

En antikvarisk förundersökning har tagits fram. Där anges att platsen som park, mötesplats och 
rekreationsområde är en viktig del av Vaxholms stad. Platsen är också som tidigare militärt 
övningsfält, en kulturhistorisk värdefull miljö och viktig för Vaxholms stads historia, tillsammans 
med övriga militära komponenter i kommunen.  

Tennisbanan tillkom vid Vaxholms tennisklubbs bildande 1936 och knyter an till den 
sommarnöjesmiljö och det rekreationsliv som är en viktig del av Vaxholms lokala historia och 
riksintresset för kulturmiljövården. Tennisbanan har använts kontinuerligt sedan dess bildande. 

Sammantaget är miljön och karaktären i parken och kring kyrkan viktiga. Fälls flera träd går denna 
inramning förlorad. Fälls en större mängd träd påverkas både natur- och kulturvärdena negativt. 
Natur- och kulturhistoriska värdena är för platsen påtagliga. Det är viktigt att beakta hela 
parkområdet. 

Fornlämningar 
Några kända fornminnen finns inte inom planområdet. Kyrkan och begravningsplatsen omfattas av 
Kulturmiljölagens 4:e kapitel. Påverkan på eller fynd relaterade till kyrkans anläggning anmäls till 
Länsstyrelsen. 

Sociala värden 
Planområdet är en del av det större sammanhang som parken Lägret med kyrka utgör. Parken har 
ett högt värde ur ett socialt och kulturhistoriskt perspektiv.  Den är stor och ligger centralt i 
anslutning till Vaxholms stadskärna. Storleken och det centrala läget gör att den lämpar sig väl för 
större evenemang så som midsommarfirande, Valborg och årliga idrottsevenemang så som bland 
annat Strömmingsloppet.  

Friytor - Lek och rekreation 
Området bedöms vara av stort intresse för allmänheten med hänsyn till rekreation. Utrymme för 
utevistelse och lekplats finns idag i anslutning till planområdet i parken Lägret. Hela parken används 
idag som en extra skolgård för intilliggande Vaxö skola. Tennisbanan är öppen för alla och en del av 
rekreationsmöjligheten i parken. Den används av lite äldre barn, ungdomar och vuxna.   

Bostäder 
Inom planområdet finns inga bostäder. Angränsande bostadsområden finns i form av den äldre 
stadskärnan i öster och Vaxholms västra stadsdelar med både villor och flerbostadshus.  

Service och arbetsplatser 
I anslutning till området finns flera typer av verksamheter, Vaxö skola, förskola, kyrkan,  
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församlingshem och begravningsplatser, Waxholms bio, Storstugan med fritidsaktiviteter och 
butiker i stadskärnan. Service av offentlig karaktär finns på gångavstånd i stadskärnan.  

Målpunkterna i direkt anslutning till planområdet är: Busshållplats, Vaxö skola F- 6, förskola, kyrka, 
biograf, storstugan med fritidsaktiviteter, samt seniorboende. 

Infrastruktur 
Biltrafik 
Infarten till området går från Kungsgatan/väg 274 som är mycket trafikerad och dessutom 
transportled för farligt gods. In/utfarten till området korsas också av en g/c-väg. Det ligger en 
busshållplats på var sida om väg 274 och ett obevakat övergångsställe. Trafikverket är väghållare för 
denna del av väg 274 och hastighetsbegränsningen är 30 km/timmen.  

Närheten till Vaxö skola, åk F-6, gör att många rör sig i området i samband med hämtning och 
lämning. Skolbarn korsar Kungsgatan vid övergångsstället. Gångtrafikanter korsar området till och 
från busshållplatser. 

Gång- och cykelvägar 
Längs Kungsgatan/väg 274 finns en g/c-väg.  

V
a Storstugan

Seniorboende
Lekplats 
Vaxös skola
Biograf
Förskola
Busshållplats
Kyrka

V
a

V
a
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Kollektivtrafik 
Väg 274 trafikeras av stombuss 670 (Vaxholm-Tekniska högskolan) som har god turtäthet. 
Hållplatser för bussen finns i direkt anslutning till planområdet.  

Parkering 
På området finns idag ca 60 parkeringsplatser för bilar. Enligt den parkeringsutredning som tagits 
fram är det en låg belastning på befintlig parkering.  

Störningar och risker  
Förorenad mark 
Marken bedöms inte vara förorenad. 

Vägtrafikbuller  
Området är bullerstört, men planen medger inga bostäder. 

Transporter med farligt gods 
Väg 274 är primär transportled för farligt gods. Enligt Länsstyrelsen riktlinjer 2016:4 är parkering en 
lämplig markanvändning inom en zon på 40 meter från en primär transportled för farligt gods.  

Översvämning 
Den östra delen av området ligger inom ett instängt område. Se text under Förutsättningar. 

 

 

Planförslaget 

Ny bebyggelse och markanvändning 
Det nya planförslaget anger användning P-PLATS och PARK. Planen medger inte någon ny 
bebyggelse annat än sådant som ingår i bestämmelsen eller krävs för skötsel av park och framgår i 
PBL. Användningen PARK medger bland annat bollplan. Planen möjliggör att befintlig bilparkering 
kan vara kvar, om bygglov söks, samt att området kan fortsätta användas som park och parkering, 
samt bibehållen tennisbana. Planen skapar en flexibilitet som kan hantera ett förändrat 
parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs. Förslaget ger möjlighet till en bättre 
gestaltning i samband med anläggning, drift och underhåll. För att förbättra trafiksäkerheten 
beläggs planen med utfartsförbud mot väg 274. In/utfart ska istället ske från Lägergatan. 

Förslag  
Alternativ A innebär att området även fortsättningsvis kan upptas av två parkeringar och en 
bollplan. Möjligt alternativ B visar på en maximering av parkeringsplatser för bilar. För båda 
alternativen gäller att in/utfarten flyttas till Lägergatan. Planförslaget medger också att hela ytan 
kan utvecklas som park. 
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Alternativ A - tennisbana samt befintlig parkering med ny in/utfart från Lägergatan. Befintlig utfart 
mot väg 274 stängs.  

 

 Alternativ B – möjlig framtida utökning av parkeringsplatser för bilar. 

Naturvärden 
Växt- och djurliv 
Planförslaget kommer att påverka växt- och djurliv i mindre grad då hela området ska fortsätta att 
ha en genomsläpplig yta. Vid anläggandet av ny in/utfart från Lägergatan kommer ett träd i allén 
behöva tas ner. Träden i allén omfattas av biotopskydd. Stadsbyggnadsförvaltningen har fått 
dispens för biotopskydd hos Länsstyrelsen.  Länsstyrelsen bedömer att det enskilda intresset av att 
kunna anlägga en ny säker infart väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara aktuellt 
alléträd. Avverkningen bedöms inte motverka syftet med biotopskyddsbestämmelserna då det 
enbart är ett träd som avverkas varför naturmiljön kommer att finnas kvar. 
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Dagvatten  
En dagvattenutredning har tagits fram. Målet med förslaget är att minska flöden och föroreningar 
ut från planområdet och bidra till att ta hand om dagvatten vid olika typer av regn. 

Dagvattenutredningens slutsats och rekommendationer 
I och med förändringen på planområdet kommer dagvattenflödet att öka något. Ökningen beror 
främst på klimatfaktorn, utan den skulle dagvattenflödet minska. För att hantera dagvattnet 
föreslås beläggningar med låg avrinningskoefficient, träd i skelettjord samt ränndalar. 
Höjdsättningen bör utföras så att hela området lutar åt öster. Med de föreslagna lösningarna 
uppnås den erforderliga fördröjningsvolymen och föroreningshalterna blir mindre än innan 
ombyggnaden. Med föreslagen höjdsättning undviks instängda områden och även dagvatten vid 
extremregn avleds därför utan att ge skador på planområdet. 

 
Enligt beräkningarna på den nya utformningen med parkering på hela planområdet, där hänsyn 
tagits till ett förändrat klimat, kommer dagvattenflödet från planområdet att öka med ca 15 %. Även 
mängden föroreningar i dagvattnet kommer att öka. Den nya situationen kräver en magasinsvolym 
på 48 m3 för att uppfylla kravet på omhändertagande av 20 mm. Även om det finns begränsade 
infiltrationsmöjligheter på planområdet på grund av jordmånens typ, går det bra att implementera 
gröna lösningar för att hantera dagvattnet. Det fördröjda och renade dagvattnet leds vidare till 
dagvattennätet via dräneringsledningar. Träd och annan växtlighet i skelettjord passar bra in på 
planområdet då de både uppfyller kraven på dagvattenhantering men även bidrar till den naturliga 
övergång från den intilliggande parken som efterfrågas. I och med den nya höjdsättningen bildas 
inga instängda områden på planområdet. Genom de föreslagna dagvattenhanteringsåtgärderna 
uppnås den erforderliga fördröjningsvolymen och föroreningshalterna från planområdet blir lägre 
än de är idag. Den föreslagna planlösningen innebär således mer grönska, mer fördröjning och 
mindre föroreningar än idag. 

Vaxholms stads dagvattenstrategi betonar att en hållbar dagvattenhantering tar hänsyn till såväl 
kvantitet och kvalitet som gestaltning. För att uppnå detta har ett antal riktlinjer tagits fram. Dessa 
innebär i korthet att ett naturligt avrinningsförlopp ska eftersträvas, att dagvattnet inte ska belasta 
recipienter så att det hotar fauna, flora och badvattenkvalitet samt att dagvattenlösningarna ska 
vara ett positivt tillskott i den urbana miljön. 

Flödesberäkningar har utförts för 5–20-, och 100-årsregn. För planerad situation har en klimatfaktor 
på 1,25 använts. Den planerade situationen medför ett ökat dagvattenflöde orsakat av 
klimatfaktorn. Mängden föroreningar ökar också jämfört med dagens situation.  
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Mer information hittas i Dagvattenutredningen. 

 

 

Kulturhistoriska värden 
Planförslaget bedöms inte påverka de kulturhistoriska värdena i området. Den stora öppna böljande 
ytan med plats för sammankomster och firanden, samt det visuella sambandet med Storstugan 
kommer inte förändras från dagens situation.  Det är viktigt att beakta kulturvärdena för hela 
parkområdet i genomförandet av planen.  

Fornlämningar  
Inga större grävarbeten planeras i genomförandet, men närheten till kyrkans begravningsplats bör 
beaktas vid genomförandet.  
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Sociala värden 
Tillgänglighet 
Tillgänglighetsanpassade parkeringsmöjligheter möjliggörs i anslutning till parken Lägret. 
 
Trygghet 
Planändringen ger förutsättningar för en ekonomiskt hållbar och långsiktig gestaltning. En plats där 
belysning, plantering och gestaltning med tanke på helhetsverkan kan bidra till att området upplevs 
som mer tryggt.  
 
Trafikflöden för gångtrafikanter och cyklister på och i anslutning till planområdet har utretts. Det 
blir en mer trafiksäker lösning när utfarten över gång- och cykelbanan stängs.   
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Flödesanalys  
Väg 274 är den primära vägen för resor till och från centrala Vaxholm. Det gäller invånare så väl som 
besökare. Flödesanalyserna visar rörelsemönstret på förmiddagens maxtimme. Flödesanalysen visar 
att gångtrafikanter rör sig över parkeringen. 

Infrastruktur 
Biltrafik 
En trafikutredning och kapacitetsbedömning har tagits fram i samband med planförslaget. I dessa 
har flöden, kapacitet, trafikriktningar och påverkan på väg 274 utretts. De trafikmätningar som 
gjorts visar att det är små flöden av trafik under större delen av året. 
I samråd med Trafikverket förläggs en ny in- och utfart för området till Lägergatan och nuvarande 
in- och utfart mot väg 274 stängs för biltrafik. Förändringen innebär att påverkan på väg 274 
minskar och trafiksäkerheten ökar då in- och utfarten inte kommer korsa gång- och cykelbanan. 
Lägergatan ska fortsatt vara enkelriktad och infart från väg 274 kommer ske där. Planförslaget 
innebär en liten ökning av trafiken in på Lägergatan. Påverkan på övrigt trafiknät bedöms som liten. 
Mer information hittas i Trafikutredningen och Kapacitetsbedömningen. 

Parkering 
Den parkering som finns idag blir planenlig och kan vid behov utökas till ca 90 parkeringsplatser.  

Skyltar 
Vid genomförande behöver skyltning för anslutande vägnät ses över för att underlätta orientering 
för besökare med bil. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 
Området ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten.   

El 
Kapacitet för el till eventuella laddstolpar finns.  

Dagvatten 
Området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattennätet ligger under Lägergatan 
och Kungsgatan och tar därmed hand om dagvattnet från vägarna. Några brunnar finns i 
angränsande områden på parkeringsområdet. En översikt över dagvattenledningarnas placering på 
planområdet redovisas i figur nedan. Dagvattenledningarna illustreras med grön färg. 

 

Dagvattenledningar (grönt) på planområdet 

Snö 
Möjlighet till snöupplag under vintersäsong finns. 

Konsekvenser vid planens genomförande 

Konsekvenserna blir att hela området, förutom park, även kan användas som parkering. 
Parkeringen på området blir planenlig och kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Området ska 
vara Allmän plats med användningen P-PLATS/PARK. Planens genomförande innebär att området 
kan fortsätta användas som det gör idag. Planen skapar också en flexibilitet som kan hantera ett 
förändrat parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs. Det kan bli ett tillskott av 
nya parkeringsplatser i ett centralt läge på Vaxön. Möjligheten till park ligger kvar och användningen 
PARK medger även bollplan och mindre ytor för idrott. Planen skapar även bättre förutsättningar 
för dagvattenhantering. In/utfarten till väg 274 är inte lämplig ur ett riskhänseende, då den korsar 
en gång- och cykelväg, samt att sikten är skymd vid utfart. Den nya planen ger förutsättningar för en 
trafiksäkrare lösning för befintlig parkering. 
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Störningar och risker 
Planens genomförande kan innebära störningar i form av buller och byggtrafik vid anläggning. 

Planområdet ligger inom 150 meter från väg 274 som är primär transportled för farligt gods. Enligt 
Länsstyrelsen riktlinjer 2016:4 är parkering en lämplig markanvändning inom en zon på 40 meter 
från en primär transportled för farligt gods. Med hänsyn till aktuell typ av planerad markanvändning 
(parkering och park) samt avståndet mellan riskkällan och planområde bedöms risknivån inom 
planområdet inte vara förhöjd. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Ställningstagandet utgår från nuvarande detaljplan som utvecklar en parkeringsplats. Att ha en 
flexibel detaljplan som även möjliggör utveckling av park beror på om förhållanden i kommunen 
ändras och behovet av en parkering minskar. Detaljplanen bedöms inte behöva en miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning.  

Detaljplanen innebär både positiva och negativa effekter. Planområdet utgörs idag av en parkering 
som inte har optimal dagvattenhantering eller underlag. Genomförandet av planen kan bidra till 
bättre filtrering av dagvatten och ett mer hållbart underlag för en långsiktig parkering. Med 
nuvarande användning av planområdet tros ingen större ökning av bullernivå uppstå och 
trafikflödet i anslutning kommer fortfarande ligga inom godkänd belastning enligt rapport, trots 
mer belastning på enkelriktad gata.  

De kultur- och naturvärden som finns inom planområdet tas hänsyn till och kompensation planeras 
utföras för skada inom biotopskydd. Planen inkluderar även möjligheten till ytterligare utveckling av 
planområdet till grönområde om behovet av parkering minskar. Den totala effekten av 
planförslaget bedöms vara positivt, under förutsättning att föreslagna åtgärder utförs. I förhållande 
till detta är den samlade bedömningen att de lokala miljöeffekterna är positiva.   

Mer ingående bedömning hittas i dokumentet Undersökning om betydande miljöpåverkan. 

Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt, enligt bilaga 4 till förordningen om MKB 1998:905, ifall 
behov föreligger att göra en miljöbedömning och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Planen 
berör endast ett mindre lokalt område och innebär endast en mindre förändring. Genomförandet 
bedöms inte innebära någon sådan betydande påverkan på miljön som fordrar en miljöbedömning 
och upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken.  

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. 

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 vatten, luft och miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön.  
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Havs och Vattenmyndigheten har beslutat om miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 1 § miljöbalken och 
4 kap 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Vattendelegationen 
Norra Östersjön har den 7 mars 2019 föreskrivit ändringar om kvalitetskrav för vattenförekomster i 
Norra Östersjöns vattendistrikt. Den nuvarande ekologiska statusen i Södra Vaxholmsfjärden är 
måttlig. Det beror framför allt på problem med övergödning och miljökvalitetsnormen har satts till 
god ekologisk status med tidsfrist till år 2021. Den kemiska statusen uppnår ej god vilket baseras på 
höga halter näringsämnen och kvicksilver. 

Miljökvalitetsnormerna enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) bidrar till att skydda människors 
hälsa och miljö. Vaxholms stad ligger under gränsvärdesnormerna och uppnår 
målsättningsnormerna. 

Tidplan 

● Beslut om samråd 2020 
● Beslut om granskning 2021 
● Beslut om antagande 2022 
 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 
Genomförandetid 
Planens 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 att gälla men ändras eller upphävs planen finns 
det ingen rätt till ersättning för ev. rätt som gått förlorad.  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Allmänna platser 
Vaxholms stad är huvudman för allmän plats inom planområdet och ansvarar för genomförandet 
och driften. Vaxholms stad ansvarar för att beslutet om Dispens från biotopskydd allé följs. 
Trafikverket är huvudman för väg 274. 
 

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/Tele 
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E.ON Elnät Stockholm AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av elnätet.  Telia/Skanova har ledningar i Lägergatan och de kan komma 
att påverkas vid anläggning av ny infart. 

Vägar 
Trafikverket har ansvar att säkerställa att väghållaransvar överensstämmer med väglagen och att 
anpassa vägsystemet efter samhällets trafikbehov. Trafikverket är väghållare för väg 
274/Kungsgatan, kommunen är väghållare för Lägergatan. Stängning av befintlig anslutning till och 
från väg 274 och återställning av vägområde ska ske med ett avtal i dialog med Trafikverket innan 
anläggning av parkeringsplatser.   
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsplan/Tomtindelning 
På planområdet finns ingen fastighetsplan/tomtindelning. 

Fastighetsbildning 
Det krävs ingen ny fastighetsbildning för planens genomförande. Däremot har fastighetsgränsen 
mot Kyrkan 2 fastighetsbestämts för att utgöra en säker plangräns. Planområdet ska ingå i 
stamfastigheten och inte utgöra egen fastighet.  

Rättigheter 
Inom planområdet finns inga inskrivna rättigheter. Inga nya gemensamhetsanläggningar, servitut 
eller ledningsrätter är förutsatta i planen.  

Ekonomiska frågor 
Intäkter – kostnader  
Vaxholms stad bekostar alla kostnader för framtagandet av detaljplanen och bygglov samt 
anläggning av parkering och ny in/utfart och återställandet av anslutningen till Trafikverkets väg 
274. 

Avgifter och taxor 
Vatten, spillvatten och dagvatten 
Anslutningsavgifter tas ut enligt taxa. 

Bygglov, bygganmälan och planavgift 
För bygglov, start- och slutbesked och planavgift erläggs avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens 
verksamhet. 

Lantmäteriförrättning 
För åtgärder som utförs av fastighetsbildningsmyndighet erläggs avgift enligt lantmäteritaxan. 

 

Tekniska frågor 
Tekniska undersökningar  
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● Geoteknisk undersökning. Såvitt nu kan bedömas med hänsyn till kända markförhållanden 
behövs inte några geotekniska undersökningar inför anläggningen.  

● Trafikutredning och kapacitetsberäkning (trafikmängder och trafikströmmar) har tagits fram. 
● Dagvattenutredning har tagits fram. 

 
Tekniska anläggningar 

Vägar 
Vaxholms stad ansvarar för att anlägga en ny infart från Lägergatan, samt parkering på Lägergatan. 
Återställandet av anslutningen till väg 274 ska utföras av Trafikverket. Återställandet bör ske innan 
anläggandet av p-platserna. Ny anslutning bör ordnas från kommunal gata innan återställande sker. 

Vatten, spillvatten och brandvatten  
Inga nya byggnader är förutsatta i planen. 

El 
Kapacitet för el till eventuella laddstolpar finns. Kapaciteten bör stämmas av med nätägare vid 
genomförandet. 

Dagvatten 
Vaxholms stad ansvarar för att hantera rening och fördröjning av dagvatten. Vaxholms stad ska 
anlägga infiltrationsanläggning för dagvatten inom planområdet och leda dagvattnet till befintligt 
dagvattennät. Enligt framtagen dagvattenutredning kan detta lösas genom höjdsättning, 
genomsläpplig markbeläggning och skelettjord vid plantering som kan fördröja stora mängder 
dagvatten. För att hantera dagvattnet på planområdet föreslås att träd i skelettjord och 
genomsläpplig beläggning implementeras. Nedan presenteras dessa tekniker. 

Drift och skötsel – skelettjord 
De första två åren kan etableringsstöd behövas för träden. Ifall skelettjorden ligger under 
tät beläggning krävs regelbunden rensning av brunnarna, vanligtvis ca en gång per år. Med 
hög föroreningsbelastning kan utbyte av skelettjorden bli aktuellt. Partiklar i dagvattnet 
som sätter igen porer gör att utbyte av jorden beror mycket på hur närområdet ser ut och 
mängden sedimenttransport med dagvattnet. Ingen gödsling eller bevattning krävs då 
dagvattnet står för detta. 
 
Park 
För att anordna ny in- och utfart från Lägergatan behöver ett träd tas ner. Länsstyrelsen har gett 
Vaxholms stad dispens från biotopkyddsbestämmelserna för avverkning av ett träd i allén längs med 
Lägergatan. Som kompensation för dispensen ska ett nytt träd av arten skogslind med en 
stamdiameter om minst 5 cm planteras i allén längs med Hamngatan. Dispensen gäller under 
förutsättning att aktuell detaljplan har vunnit laga kraft. Arbetet ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år från den dag beslut om dispens vann laga kraft, 2020-09-03, därefter måste 
ansökan förnyas. Mer information finns i beslutet Dispens från biotopskydd allé Del av Lägret, Dp 
422, 2020-09-03. Vaxholms stad ansvarar för att samtliga entreprenörer som ska utföra arbetet 
får ta del av och följer beslutet. 
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Parkeringsyta 
Vaxholms stad ansvarar för att anlägga och sköta drift och underhåll av parkering. Framtagen 
dagvattenutredning ger förslag på hur detta kan lösas. 

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt är 
några beläggningsexempel.  
 
Drift och skötsel – genomsläppliga beläggningar 
Genomsläppliga beläggningar behöver regelbundet underhåll då partiklarna i dagvattnet 
efter ett tag kan sätta igen beläggningen. Detta görs på olika sätt beroende på beläggning 
exempelvis högtrycksspolning, vakuumsugning eller utbyte av igensatt fogmaterial. 
Exempelvis gör 1-2 vakuumsugningar per år att permeabel asfalt är välfungerande. Om 
armerat gräs används är även gräsklippning en del av underhållet. 

Skyltar 
Vid genomförande behöver skyltning för anslutande vägnät ses över för att underlätta för besökare 
med bil. 

Administrativa frågor 
Bygglovsplikt  
Bygglovsplikten behålls på den nivån plan- och bygglagen anger för områden inom detaljplan. 

Medverkande 
Detaljplaneförslaget är upprättat av stadsbyggnadsförvaltningen. 

 
 

  

Kristina Henschen 

Planchef 

 Anna Rhedin 

Planarkitekt 
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Detaljplan för Del av Lägret Dp 422 

Vaxholms stad, Stockholms län 
 

Granskningsutlåtande 

Detaljplanen har varit ute på granskning.  

Granskningen ägde rum under tiden den 17 november - 8 december 2021. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om granskning, KSPLU 2021-10-13 § 50. 

Granskningshandlingar samt information om granskning har sänts ut till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning och till remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna visades under 
granskningstiden på kommunhuset, Eriksövägen 27, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B, samt på 
Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se. 

 

Under granskningen inkom 25 yttranden varav 12 från fastighetsägare, boende och övriga som berörs. 
Inkomna granskningsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på 
stadsbyggnadsförvaltningen.  
 

Tidigare beslut 

Kommunstyrelsens beslutade om planuppdrag den 3 maj 2018 § 39. Inför plansamrådet utarbetades 
förslaget till detaljplan.  

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om samråd den 26 augusti 2020 § 22.  
Samrådet ägde rum under tiden den 8 september – 6 oktober 2020. 

Sammanställning av inkomna yttranden: 
• Bevara och säkra tennisbanan för framtiden. 

• ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är tennisbanan 
samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där andra 
tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den åtminstone 
garanterat blir fredad, 

• ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa sätt. 
 

• Bevara och säkra tennisbanan för framtiden. Villkor vid avtal om överlåtelse av Lägret från 
Försvarsmakten till Vaxholms stad. 

• Kulturmiljö - En eventuell ny detaljplan för denna del av Lägret måste vara i samklang med den 
kommande kulturmiljöinventeringen. 

• Trafik på lägergatan 
• Förbättra för kollektivtrafik istället för biltrafik 
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Inkomna yttranden Avstår från 
yttrande 

Yttrande utan 
erinran/med 
tillstyrkan 

Yttrande med 
synpunkter 

Kvarstående 
synpunkter 

Myndigheter     
1.  Länsstyrelsen i Stockholms län  Ingen erinran   
2.  Lantmäteriet   x  
3.  Trafikverket   x  
4.  Trafikförvaltningen Region Stockholm  Ingen erinran   
5.  Storstockholms brandförsvar (SSBF)  Ingen erinran   
6.  Polismyndigheten   x  
Bolag     
7.  Skanova   Ingen erinran   
8.  Roslagsvatten AB  Ingen erinran   
9.  E.ON Energidistribution AB  Ingen erinran   
Organisationer, föreningar     
10.  Föreningen Värna Vaxholm    X 
11.  Vaxholms villaägareförening    X 
12.  Naturskyddsföreningen i Vaxholm    X 
13.  Vänsterpartiet i Vaxholm    X 
14.  Vaxholms Tennisklubb   X X 
Fastighetsägare     
15.  Yttrande 1   X X 
16.  Yttrande 5   X X 
17.  Yttrande 9   X X 
18.  Yttrande 10   X X 
19.  Yttrande 11   X X 
20.  Yttrande 12   X X 
21.  Yttrande 13   X X 
22.  Yttrande 14   X X 
23.  Yttrande 15   X X 
24.  Yttrande 16   X X 
25.  Yttrande 18   X X 

 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanställning och kommentarer till inkomna 
synpunkter 
Nedan följer en redovisning av synpunkter i inkomna skrivelser. Dessa bemöts avsnittsvis i form av 
stadsbyggnadsförvaltningens (SBF:s) kommentarer. Skrivelserna i sin helhet finns att tillgå i 
stadsbyggnadsförvaltningens arkiv. Privatpersoners uppgifter hanteras enligt GDPR och detta dokument 
kan publiceras på kommunens webbplats. För att ta del av vilka privatpersoner som har inkommit med 
yttranden kontakta kansliet. 

Myndigheter  

1. Länsstyrelsen i Stockholms län 
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Yttrande 19 

Länsstyrelsen har tagit emot rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen syftar till att kombinera 
användningen för allmänplats med både park och parkering. Länsstyrelsen har utgått från innehållet i 5 
kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, i vår granskning av ärendet och har inga synpunkter på 
förslaget.  

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 

 
2. Lantmäteriet  

Yttrande 24 

Delar av planen som bör förbättras 

Utfartsförbud är inte ok i planområdesgräns 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i planområdesgränsen. 
Stängselkrav och utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna platser. Detta 
innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av bestämmelse i en planområdesgräns av följande 
skäl: I en planområdesgräns går det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen 
kommer att vara allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom indirekt 
något som ska gälla för området utanför det i planförslaget aktuella planområdet vilket inte är tillåtet, se 
s. 59 i Boverkets konsekvensutredning inför införandet av de allmänna råden för planbestämmelser. 
 
Kommunen kan utforma plankartan/planområdet på ett annat sätt för att undvika dessa problem eller 
undvika att reglera utfartsfrågan. Lantmäteriet noterar att i vissa planer har liknande problem lösts 
genom att kommunen har utökat planområdet med en remsa bestående av några meter allmän plats 
utanför utfartsförbudet. 
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas genom att bestämmelsen om att ”körbar förbindelse inte får 
anordnas” har flyttats in något inom planområdet. 

 
3. Trafikverket  

Yttrande 20 

Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende gällande planförslag att möjliggöra parkering och park för del av 
fastigheten Vaxön 1:81. Planområdet är beläget intill allmän väg 274 som Trafikverket är väghållare för. Väg 274 är 
primär transportled för farligt gods och omledningsväg för Essingeleden.  
Trafikverket har tidigare yttrat sig i samband med samråd 2020-10-06 (TRV 2020/96044) och vill nu framföra 
följande synpunkter.  
 
Anslutning och planbestämmelser  
Trafikverket har i dialog med kommunen kommit fram till förslaget att stänga den befintliga anslutningen till väg 
274 och att en ny anslutning ska anordnas från den kommunala Lägergatan. Återställandet av anslutningen till 
statlig väg ska genomföras av Trafikverket och bekostas av kommunen. Detta framgår i planbeskrivningen och ska 
säkerställas genom avtal innan antagande av detaljplanen.  
Trafikverket noterar att planbestämmelser och plangräns har justerats utifrån Trafikverkets synpunkter och har 
därmed inget i övrigt att erinra kring det.  
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Avvattning  
I planbeskrivningen anges det att dagvattenflödet kommer öka till följd av planförslaget. Trafikverket är positivt 
inställda till de föreslagna åtgärderna för att hantera dagvattnet och vill samtidigt påpeka att avvattning inte ska 
ske mot statlig väganläggning.  
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Avtalet om återställande av väg tas fram efter antagande.  

 
4. Trafikförvaltningen Region Stockholm 

Yttrande 3 

Region Stockholms synpunkter i samrådet ser ut att ha beaktats. Inga nya synpunkter har tillkommit.  

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 

 
5. Storstockholms brandförsvar (SSBF) 

Yttrande 4 

SSBF har tidigare yttrat sig i detta ärende, Vaxön 1:81, i samrådsskede (2020-10-05). SSBF har inget mer 
att erinra i ärendet.  

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 
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6. Polismyndigheten 
 
Yttrande 23 
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SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras och fortsatt dialog sker vid behov under genomförandet av detaljplanen. 
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Bolag 

7. Skanova 

Yttrande 2 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs 
inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.  

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  

SBF:s kommentar: 
Yttrandet noteras. 

 
8. Roslagsvatten AB: 

Yttrande 22 

Roslagsvatten har fått rubricerad remiss för yttrande och har inga synpunkter på detaljplaneförslaget. 

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 

 
9. E.ON Energidistribution AB 

Yttrande 7 

E.ON Energidistribution AB har studerat dom inkomna handlingarna i ärendet och har inget att erinra. 

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 

 
 
Organisationer, föreningar 

10. Föreningen Värna Vaxholm 

Yttrande 6 
 
Föreningen Värna Vaxholms synpunkter i samrådet om Dpr 422 har inte fått 
tillfredsställande svar från Vaxholms kommun. Nya synpunkter har också 
tillkommit som vi kräver svar på. 
 
I. Ta fram kulturmiljöprogrammet först 
Kommunen framhåller i en kommentar till föreningens samrådsyttrande att 
tennisbanan på Lägret ”kan” bli kvar (liksom också parkeringsplatserna, efter beviljad ansökan om 
bygglov). Tennisbanan saknar således skydd, då den enligt planförslaget lika bra ”kan tas bort”. Risken 
är överhängande att det blir så, då det är välkänt att kommunens avsikt med den nya planen just är att 
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bygga en större parkeringsplats på Lägret. Som tidigare påpekats i samrådet är Lägret som öppet fält 
särskilt viktigt för Vaxholms identitet och kulturstad, ett lokalt minnesmärke med kulturhistoriska 
värden, vilket styrks i ett tidigare yttrande från Länsstyrelsen. 
Nytt sedan samrådet hölls om Dpr 422 är att Vaxholms högsta beslutande organ på 
fullmäktigesammanträdet i april 2021 beslöt att ta fram en kulturmiljöinventering samt att denna ska 
inarbetas i Vaxholm 2040, den nya 
översiktsplanen. Denna inventering måste finnas vid handen innan några nya 
ingrepp görs i Vaxholms känsliga kulturmiljö. En eventuell ny detaljplan för denna del av Lägret måste 
vara i samklang med den kommande kulturmiljöinventeringen. 
 
2. Kommuninvånarnas livsmiljö måste värnas mot buller och avgaser 
Enligt plan- och bygglagen har kommunen ansvar för kommuninvånarnas livsmiljö. Inom ramen för detta 
ansvar ingår, enligt propositionen ”Framtidens friluftsliv”, att kommunen tar ansvar för långsiktig 
tillgång till naturområden i alla tätorter. 
Naturens upplevelsevärden är mycket viktiga för folkhälsan. Folkhälsomyndigheten konstaterar i 
skrivelsen ”Friluftsliv för god folkhälsa” (2012:13:51): 
”bostadsnära och vardagsnära natur är av stor betydelse för folkhälsan”. Bland de tio mål som 
regeringen satt för friluftspolitiken kan särskilt noteras ”attraktiv och tätortsnära natur”, som innebär att 
”Värna tillgången till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till 
grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och 
kulturmiljövärden”. Lägret kan uppfylla dessa krav först när de två, i dag och sedan lång tid olagliga (då 
de saknar giltiga lov) parkeringsplatserna tas bort, så att Lägret 
blir så fritt som möjligt från buller, avgaser och olycksrisker. Det är bestickande att detta alternativ 
saknas i förslaget. Att ytterligare utöka antalet bilar på Lägret strider enligt vår uppfattning mot både 
plan- och bygglagens syfte och regeringens folkhälsomål. 
 
3. Vackra och välvuxna träd ska inte fällas i Vaxholm 
Ett stort antal vackra och välvuxna lövträd har nyligen fällts på Norrberget i samband med 
exploateringen där. Det är en miljöskandal – som inte får upprepas, och som gör det än mer angeläget 
att bevara de träd som finns på 
andra platser på Vaxön. Vaxholms stolta kastanjer har omistliga och oersättliga naturvärden och ska 
inte fällas. Vaxholms kommun bör höja sina miljösträvanden över vad Länsstyrelsen tillåter. 
 
4. Skolbarnens säkerhet måste garanteras 
Det är bestickande att Vaxholms Barn- och utbildningsnämnd avstått från att 
lämna synpunkter i samrådet om Dpr 422, då Vaxö skola ligger endast ett fåtal meter från den planerade 
parkeringen. Skolan har kapacitet för 324 barn i åldrarna 6–11 år, ett stort antal små barn, som har för 
vana att gå över Lägergatan på rasterna för att leka och spela bollspel på Lägret. I hörnan 
Kungsgatan/Lägergatan finns också en öppen förskola. Skol- och förskolebarnens säkerhet måste sättas i 
första rummet, så som Barnkonventionen stipulerar. Farthinder och eventuella framtida 
trafikregleringar – som kommunen tar upp i sitt svar till våra synpunkter i den här frågan – förändrar 
inte faktum: Det är helt enkelt olämpligt med en stor parkeringsplats i skolans närhet.  
 
5. Parkeringarna ökar risken för översvämning 
När det gäller tennisbanans ”tekniska” olämplighet som bilparkering (omfattande markarbeten skulle 
krävas) hänvisar kommunen till ett för oss obegripligt resonemang om att det skulle vara bättre ur 
dagvattensynpunkt med större hårdgjorda ytor. Färska undersökningar som Vaxholms kommun tagit 
fram har tvärtom med all önskvärd tydlighet visat att man på Vaxön bör undvika att utöka de hårdgjorda 

754



Granskningsutlåtande  
2022-05-10 

Änr 2018/49.214 
9 av 20 

ytorna, då dessa utgör en starkt ökad översvämningsrisk. Lägret pekas dessutom i dessa undersökningar 
ut som en av Vaxöns viktigaste avrinningsområden. Faktum kvarstår: Tennisbanan är olämplig som 
parkeringsplats. Ur risksynpunkt bör också de nu olagliga parkeringsplatserna tas bort.  
 
6. Planerna för Lägret strider mot folkviljan 
Sist men inte minst: När det gäller vårt påpekande att det bland Vaxholmsborna finns ett mycket starkt 
engagemang för tennisbanan på Lägret, besvaras detta av Vaxholms kommun med – största möjliga 
tystnad. 
Ändå är sammanställningen av de yttranden som lämnades i samrådet nästan skrattretande tydlig:  
• Bevara tennisbanan,  
• bevara tennisbanan och ta bort befintliga parkeringsplatser inom planområdet, 
• bevara tennisbanan och utöka med ytterligare en tennisbana/aktivitetsområde för unga/paddel,  
• bevara tennisbanan och behåll befintliga parkeringsplatser inom planområdet,  
• minska planområdet så att det inte kommer i kontakt med vägområde för väg 274, utfartsförbud mot 
väg 274.  
 
Fyra lokala föreningar inkom med synpunkter plus hela 658 enskilda. 
Med tanke på ovanstående vill vi nämna att ytterligare ett mål i ”Framtidens friluftsliv” är ”starkt 
engagemang och samverkan”, genom vilket politiken vill ”Sätta individens personliga val och 
engagemang i centrum”. Lägret en helig plats för väldigt många Vaxholmsbor. Här firar vi midsommar, 
här leker barnen, här har vi picknick, här promenerar vi med hunden och här 
spelar vi tennis. Här kan alla njuta av en stor öppen gräsyta som inramas av lummiga gamla träd. Det 
är en vacker plats med rik historia. Här vill vi inte dränkas av avgaser och buller. Här vill vi se så lite 
bilar som möjligt så långt ögat når. 
 
Vaxholm 6 december 2021 
 
Ordförande i föreningen Värna Vaxholm 
 
Föreningen Värna Vaxholm är en av stadens största och mest aktiva med över hundra betalande medlemmar och drygt fyra 
gånger så många medlemmar i Facebookgruppen Värna Vaxholm. 
Föreningen är ideell och partipolitiskt obunden och verkar för mer lokal demokrati och större medvetenhet om och skydd för 
Vaxholms kulturmiljö. Föreningen har funnits i mer än tre år och uppfyller, enligt en dom i Högsta domstolen sommaren 2020, 
de kriterier som finns angivna i Århuskonventionen som ger rätt att vara sakägare i det kommunala planarbetet. 

SBF:s kommentar: 
1.Ta fram kulturmiljöprogrammet först: 
Länsstyrelsen har inte haft några synpunkter eller krav om att ett kulturmiljöprogram ska 
tas fram innan detaljplanen antas.  
 
2. Kommuninvånarnas livsmiljö måste värnas mot buller och avgaser: 
Enligt den parkeringsutredning som tagits fram är det idag en låg belastning på befintlig 
parkering. Det innebär att det också skulle bli en relativt låg ökad belastning på 
Lägergatan om in/utfarten till parkeringen flyttas dit.  
 
3. Vackra och välvuxna träd ska inte fällas i Vaxholm: 
För att flytta in/utfarten till Lägergatan måste ett träd i allén tas ner. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har ansökt och fått dispens för biotopskydd hos 
Länsstyrelsen. Avverkningen bedöms inte motverka syftet med 

755



Granskningsutlåtande  
2022-05-10 

Änr 2018/49.214 
10 av 20 

biotopskyddsbestämmelserna då det enbart är ett träd som avverkas varför naturmiljön 
kommer att finnas kvar. 
 
4. Skolbarnens säkerhet måste garanteras: 
Enligt den parkeringsutredning som tagits fram är det idag en låg belastning på befintlig 
parkering. Det innebär att det också skulle bli en relativt låg ökad belastning på 
Lägergatan om in/utfarten till parkeringen flyttas dit. Lägergatan har byggts om med 
skarpare farthinder och Vaxholms stad har förbjudit all avtalad byggtrafik att köra 
Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken ytterligare om behovet uppstår. 
Utfarten till väg 274 är inte lämplig ur ett riskhänseende, då den korsar en gång- och 
cykelväg, ligger intill en busshållplats, samt att sikten är skymd vid utfart. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd med Trafikverket tagit fram en mer trafiksäker 
lösning mot Lägergatan. För att möjliggöra befintlig parkering måste infarten flyttas.  
 
5. Parkeringarna ökar risken för översvämning 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra 
hanteringen av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Planen medger att 
dagvattenhanteringen kommer kunna genomföras på ett långsiktigt och hållbart sätt, både 
med tanke på miljön och på drift och underhåll.    
 
6. Planerna för Lägret strider mot folkviljan 
De synpunkter som har kommit in under samråd och granskning samt de kommentarer 
och förslag som kommunen haft med anledning av synpunkterna ska redovisas. 
Kommunen har däremot inget lagkrav att anpassa detaljplanen efter de synpunkter som 
kommer in utan behöver väga motstående intressen. Detaljplanen ges en flexibel 
användning för att kunna fungera väl över tid och möta både dagens och framtida behov. 

 
11. Vaxholms villaägareförening 

Yttrande 8 

Villaägareföreningen har tidigare avgivit ett yttrande över förslag till ändring av detaljplanen för del 
av Lägret (23/9 2020).  
 
I det betonade vi vikten av bibehållande av den återstående tennisbanan med hänvisning till 
användningen av banan, överensstämmelsen med den övrig användning av Lägret, villkoret vid 
överlåtelsen av området av försvaret till kommunen mm.  
Denna bedömning gäller fortfarande för vår del. Eftersom planområdet är inskränkt till bara den yta 
som de två parkeringsplatserna och tennisbanan upptar, och det anges, att området kan användas som 
park och parkering, utgår vi från, att bibehållandet av tennisbanan är säkrat.  
Att infarten till båda parkeringsplatserna flyttas till Lägergatan innebär ökad trafik på förbindelse-
leden mellan tennisbanan och Kungsgatan, men den störningen av intrycket av tennisbanan uppfattas 
som ringa.  
 
För Vaxholms Villaägareförening den 6/12 2021  
sekreterare och vice ordförande 

SBF:s kommentar:  
Enligt nämnda överlåtelse av området från försvaret till kommunen står följande: 
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Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning av villkoret för överlåtelsen är att det spelat ut 
sin rätt i och med att kustartilleriet har flyttat från Vaxholms kastell. 
 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 

 
12. Naturskyddsföreningen i Vaxholm 

Yttrande 21 

Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av ovanstående förslag till detaljplan och lämnar härmed 
sina synpunkter. De synpunkter vi har lämnat under samrådsfasen kvarstår med några justeringar.  

Lägret är Vaxholms viktigaste park på grund av lättillgänglighet och närhet till de centrala delarna. Dess 
betydelse har också ökat på grund av exploatering av andra grönområden på Vaxön, till exempel 
Skutvikshagen och Norrberget.  

Vaxholms stad säger sig ha en ambitiös klimatagenda och ”ska ligga i framkant i klimatarbetet” 
(Mittsamverkans program för Vaxholm 2019-2022). Att planera för fler parkeringsplatser på Lägret på 
bekostnad av ytor för rekreation står i direkt strid med dessa ambitioner.  

På grund av planområdets topografi krävs komplicerade och kostsamma dagvattenlösningar som också 
kommer att kräva återkommande underhåll. Naturskyddsföreningen anser att dessa resurser borde 
användas till mer miljösmarta satsningar.  

I stället för att göra Vaxholm mer tillgängligt för biltrafik bör kommunen arbeta för att minska behovet 
av transporter med bil. Områden som kommun i stället borde arbeta för är till exempel:  

Förbättra kollektivtrafiken inom kommunen  

Förbättra för cykel- och gångtrafikanter  

Minska behovet av bilägande genom att stödja bilpooler  

Upphandla cykellånesystem i stil med det som tidigare fanns i Stockholm.  

 

Naturskyddsföreningen anser därför att arbetet med planen bör avbrytas, och området återställas till 
planenlig användning.  
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Vaxholm 8/12 2021  

Ordförande, Naturskyddsföreningen i Vaxholm 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra 
hanteringen av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Planen medger att 
dagvattenhanteringen kommer kunna genomföras på ett långsiktigt och hållbart sätt, både 
med tanke på miljön och på drift och underhåll.    
 
Som en motprestation i stadsmiljöavtalet ska kommunen ordna med 30 cykelparkeringar 
inom parken Lägret. Detta bedöms bidra till att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken. 

 
13. Vänsterpartiet i Vaxholm 

Yttrande 17 

Lägret fyller en mycket viktig funktion i Vaxholm, både genom sin tydliga plats i stadens kulturhistoria 
och som en uppskattad plats för rekreation. Under samrådet har det inkommit synpunkter från över 650 
privatpersoner som önskar att den tennisbana som funnits på Lägret sedan 1936 ska bevaras. Samma 
önskemål har även inkommit från flera föreningar såsom Vaxholms villaägareförening och Vaxholms 
Tennisklubb. Trots det stora motståndet väljer kommunen att gå vidare med en detaljplan som tillåter 
att tennisbanan omvandlas till parkering. Enligt plan- och bygglagen ska samrådet syfta till att ”få fram 
ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.” Vi i Vänsterpartiet 
anser det orimligt att man inte justerar förslaget till detaljplan då ett så stort antal samstämmiga 
synpunkter inkommit. Vad krävs egentligen för att medborgare ska kunna påverka en detaljplan? 

I samrådsredogörelsen svarar stadsbyggnadsförvaltningen att ”Planförslaget medger att tennisbanan 
kan vara kvar”. Med det svaret vill man ge sken av att tennisbanan inte är hotad. Samtidigt står det i 
plan- och genomförandebeskrivningen att ”Planen skapar en flexibilitet som kan hantera ett förändrat 
parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs.” Den formuleringen visar tydligt att 
kommunen genom den nya detaljplanen vill få en möjlighet att omvandla tennisbanan till parkering om 
en brist på parkeringsplatser uppstår i centrala Vaxholm. Vi i Vänsterpartiet anser att marken där 
tennisbanan ligger är direkt olämplig att anlägga parkeringsplatser på, just för att tennisbanan har ett 
stort kultur- och rekreationsvärde. Vi förordar därför att detaljplanen justeras så att det område som 
idag hyser en tennisbana markeras endast som PARK på plankartan. 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen för Lägret handläggs med utökat förfarande vilket innebär att en bredare 
krets än den ordinarie samrådskretsen bedöms ha intresse av planförslaget.  
 
De synpunkter som har kommit in under samråd och granskning samt de kommentarer 
och förslag som kommunen haft med anledning av synpunkterna ska redovisas. 
Kommunen har däremot inget lagkrav att anpassa detaljplanen efter de synpunkter som 
kommer in utan behöver väga motstående intressen.  
 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 
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14. Vaxholms Tennisklubb 
 
Yttrande 17 (från samrådsskedet) 
 

 
 
Ordförande Vaxholms tennisklubb 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 

 

Fastighetsägare 

15. Yttrande 1 

Att föreslå något så befängt som att bygga parkeringar i dessa tider är för mig och många andra helt 
obegripligt, vi ska självklart jobba för att få bort bilarna i stan, nu har äntligen båttransporterna kommit 
igång till stan i med att SL har skrivit avtal med Waxholmsbolaget, bussarna går också väldigt ofta, tycker 
att besökarna kan använda dessa medel för att komma hit och besöka staden. Det står att området ska 
användas för parkering och bollplan (vad syftar ni på för typ av bollplan?) Lägret är ett fantastiskt bra 
område för rekreation, det finns redan, minigolf, boulebana, lekpark för små barn samt en tennisbana, 
varför inte då fortsätta med att bygga ut fler attraktiva friluftsaktiviteter så som t.ex. en tennisbana till 
och två Padelbanor, Padel är en sport som alla åldersgrupper kan spela och ha roligt, det är otroligt 
populärt och kommer att förbli så på grund att alla kan spela, det är dessutom en fantastisk 
motionsform. Parkering! hur dumt, fult och omodernt är inte det, hur kan någon ens tänka tanken. 
Dessutom så står de befintliga parkeringarna nästan helt tomma 90% av året i varje fall den ena sidan. 
Nej, detta får ni tänka om på, bygg upp Vaxholms stad till något vi alla kan vara stolta över inte till en 
parkeringsplats. 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 
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16. Yttrande 5 

Jag vill framföra min åsikt om det planerade borttagandet av tennisbanan till förmån för mer 
parkeringsutrymme. Jag önskar att tennisbanan får vara kvar som den enda utebanan i Vaxholm. 
Den utgör ett vackert inslag i miljön och ytterligare parkering på lägret är måhända något som 
gynnar besökande på sommaren men inte oss i staden redan boende. 
Jag vill alltså motsätta mig det nu liggande förslaget som inkluderar att tennisbanan skall tas 
bort. 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen är generellt formulerad för att vara flexibel i sin användning. Användningen 
som föreslås är allmän plats i form av park och/eller parkering. Hur platsen sedan 
disponeras är ett senare beslut. 

 
17. Yttrande 9 

Nedan synpunkter på förslaget till Dp 422; 
Underlaget för detaljplanen vad gäller den ”Antikvarisk undersökning” uppfyller inte en seriös eller 
fullständig beskrivning över hur Lägret blev kommunal egendom. När Kronan/Staten genomförde 
1925 års försvarsreduceringar skulle staden få kompensation och 
ersättningar för förlusterna därav. Här lyckades stadens representanter efter långvariga och 
mödosamma förhandlingar även inrymma Lägret i uppgörelsen. Det Kronans representanter 
krävde var att Lägret mm.skulle bli område för idrotts- och fritidsändamål och gagna 
stadens innevånare. 
Med löfte från stadens representanter att så skulle ske godkändes och skänktes området till 
staden. 
Lägret, från Kungsgatan till Storstugan har ett kulturhistoriskt och visuellt samband med Vaxholms 
historia som militärstad. 
Bristerna i den Antikvariska beskrivningen ger inte beslutande och statliga remissinstanser en saklig 
information om bakgrund och vilka beslut som tidigare fattats om Lägrets tillkomst i kommunalt ägo. 
Med de löften och beslut som tidigare kommunala beslutsfattare tagit är det ej möjligt att ens föra fram 
detaljplaneärendet Dp 422 med fordonsparkering med tillhörande bilväg till beslut i fullmäktige.  
PS. Pådrivande politiker, Lindgren och Wessberg, bör naturligtvis reagera och hörsamma opinionen i 
ärendet men framförallt stå upp för tidigare fattade kommunala beslut. 
 

SBF:s kommentar: 
Enligt nämnda överlåtelse av området från försvaret till kommunen står följande: 
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Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning av villkoret för överlåtelsen är att det spelat ut 
sin rätt i och med att kustartilleriet har flyttat från Vaxholms kastell. 

 
18. Yttrande 10 

Med hänvisning till Förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, och nuvarande granskningsprocess, 
vill jag anföra följande: 
Lägret är ett viktigt rekreations- och grönområde, inte minst för boende på östra halvan av Vaxön. 
Därför borde området reserveras helt och hållet för sådana aktiviteter, parkeringsplatserna på denna 
sida av väg 274 tas bort och ytorna frigöras för t ex padelbanor, återställande av den tidigare andra 
tennisbanan eller användas/upplåtas för liknande aktiviteter. Det bör i vilket fall ABSOLUT INTE lämnas 
utrymme för ytterligare parkeringsplatser i detaljplanen! Det finns redan ett övermått av dessa på östra 
Vaxön i allmänhet och runt Lägret i synnerhet. Kapacitetsanalysen visar ju exempelvis att kringliggande 
parkeringar inte är fyllda till mer än max 74% trots mätning under högsäsong, så behovet av 
ifrågavarande parkeringar är tveksamt. Om, som ni svarar upprepat i samrådsredogörelsen, tennisbanan 
får vara kvar, innebär ju det att den trafikfarliga utfarten från parkeringen mellan kyrkogården och 
tennisbanan också blir kvar. 
 
Med anledning av ovanstående hemställes härmed att 

• i första hand ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är 
tennisbanan samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där 
andra tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• i andra hand bara ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den 
åtminstone garanterat blir fredad, 

• i tredje hand ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa 
sätt. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 
19. Yttrande 11  

Samma som Yttrande 10. 
 
Med hänvisning till Förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, och aktuell granskningsprocess, vill 
jag 
anföra följande: 
Lägret är ett viktigt rekreations- och grönområde, inte minst för boende på östra halvan av Vaxön. 
Därför 
borde området reserveras helt och hållet för sådana aktiviteter, parkeringsplatserna på denna sida av 
väg 274 tas bort och ytorna frigöras för t ex padelbanor, återställande av den tidigare andra tennisbanan 
eller användas/upplåtas för liknande aktiviteter. Det bör i vilket fall ABSOLUT INTE lämnas utrymme för 
ytterligare parkeringsplatser i detaljplanen! Det finns redan ett övermått av dessa på östra Vaxön i 
allmänhet och runt Lägret i synnerhet. Kapacitetsanalysen visar ju exempelvis att kringliggande 
parkeringar inte är fyllda till mer än max 74% trots mätning under högsäsong, så behovet av 
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ifrågavarande parkeringar är tveksamt. Om, som ni svarar upprepat i samrådsredogörelsen, tennisbanan 
får vara kvar, innebär ju det att den trafikfarliga utfarten från parkeringen mellan kyrkogården och 
tennisbanan också blir kvar. 
 
Med anledning av ovanstående hemställes härmed att 

• i första hand ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är 
tennisbanan samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där 
andra tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• i andra hand bara ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den 
åtminstone garanterat blir fredad, 

• i tredje hand ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa 
sätt. 

 
SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 
20. Yttrande 12 

Samma som Yttrande 10. 
 
Med hänvisning till Förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, och aktuell granskningsprocess, vill 
jag anföra följande: 
Lägret är ett viktigt rekreations- och grönområde, inte minst för boende på östra halvan av Vaxön. 
Därför borde området reserveras helt och hållet för sådana aktiviteter, parkeringsplatserna på denna 
sida av väg 274 tas bort och ytorna frigöras för t ex padelbanor, återställande av den tidigare andra 
tennisbanan eller användas/upplåtas för liknande aktiviteter. Det bör i vilket fall ABSOLUT INTE lämnas 
utrymme för ytterligare parkeringsplatser i detaljplanen! Det finns redan ett övermått av dessa på östra 
Vaxön i allmänhet och runt Lägret i synnerhet. Kapacitetsanalysen visar ju exempelvis att kringliggande 
parkeringar inte är fyllda till mer än max 74% trots mätning under högsäsong, så behovet av 
ifrågavarande parkeringar är tveksamt. Om, som ni svarar upprepat i samrådsredogörelsen, tennisbanan 
får vara kvar, innebär ju det att den trafikfarliga utfarten från parkeringen mellan kyrkogården och 
tennisbanan också blir kvar. 
 
Med anledning av ovanstående hemställes härmed att 

• i första hand ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är 
tennisbanan samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där 
andra tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• i andra hand bara ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den 
åtminstone garanterat blir fredad, 

• i tredje hand ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa 
sätt. 

 
SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
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utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

21. Yttrande 13 

Samma som Yttrande 10. 
 
Med hänvisning till Förslag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422, och aktuell granskningsprocess, vill 
jag anföra följande: 
Lägret är ett viktigt rekreations- och grönområde, inte minst för boende på östra halvan av Vaxön. 
Därför borde området reserveras helt och hållet för sådana aktiviteter, parkeringsplatserna på denna 
sida av väg 274 tas bort och ytorna frigöras för t ex padelbanor, återställande av den tidigare andra 
tennisbanan eller användas/upplåtas för liknande aktiviteter. Det bör i vilket fall ABSOLUT INTE lämnas 
utrymme för ytterligare parkeringsplatser i detaljplanen! Det finns redan ett övermått av dessa på östra 
Vaxön i allmänhet och runt Lägret i synnerhet. Kapacitetsanalysen visar ju exempelvis att kringliggande 
parkeringar inte är fyllda till mer än max 74% trots mätning under högsäsong, så behovet av 
ifrågavarande parkeringar är tveksamt. Om, som ni svarar upprepat i samrådsredogörelsen, tennisbanan 
får vara kvar, innebär ju det att den trafikfarliga utfarten från parkeringen mellan kyrkogården och 
tennisbanan också blir kvar. 
 
Med anledning av ovanstående hemställes härmed att 

• i första hand ta bort planbestämmelsen för P-plats för hela Dp 422, dvs det som idag är 
tennisbanan samt parkeringarna på båda sidor därom, alltså både den mot kyrkan och den där 
andra tennisbanan låg (idag i strid med nu gällande detaljplan), 

• i andra hand bara ta bort planbestämmelsen för P-plats för det som idag är tennisbanan så den 
åtminstone garanterat blir fredad, 

• i tredje hand ta bort tennisbanan ur planen, återigen för att säkra dess framtid på näst bästa 
sätt. 

 
SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

22. Yttrande 14 

Samma som Yttrande 10. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

23. Yttrande 15 
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Samma som Yttrande 10. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

24. Yttrande 16 

Samma som Yttrande 10. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut. In- och 
utfart från 274 hindras genom planbestämmelse att körbar förbindelse inte får anordnas 
här. Ett avtal om återställande av utfarten kommer tecknas med Trafikverket.  

 

25. Yttrande 18 
 

Till Vaxholms stad 
Planområdet innefattar en tennisbana från 1936 samt parkering som idag inte är planenlig. Enligt 
er egen parkeringsutredning är det en låg belastning på den parkering som inte är planenlig, Den 
icke-planenliga parkeringen tillkom genom att en andra tennisbana togs bort. Låt det stanna 
därvid! 
Nu vill staden få OK att i en framtid även kunna omvandla den enda kvarvarande tennisbanan till 
parkering. Det är olyckligt. Nej tack! 
Önskvärt om ni varit tydligare i er detaljplan för området. Ni vill helt enkelt få OK på att 
omvandla den enda kvarvarande tennisbanan till parkering. Kalla helst en spade för en spade. 
Det må vara att det finns parkeringsproblem i staden ff a sommartid, men så här löser vi inte det. 
Ni skriver citat ”Tennisbanan tillkom 1936 och knyter an till den sommarmiljö och rekreationsliv 
som är en viktig del av Vaxholms historia. Tennisbanan har använts kontinuerligt sedan dess 
bildande” Vill Vaxholm fortsätta vara den sommaridyll dit många söker sig? Om svaret är ja, är 
tennisbanan ett mycket välkommet attribut. Tennisbanan är uppskattad av såväl boende som 
gästande och turister. Det anstår en sommarstad att ha en utomhus tennisbana även för de som 
inte nödvändigtvis är med i Waxholms tennisklubb. Att tennisklubben blivit kompenserad med 
en hall är bra, men av föga intresse för boende, gästande och turister, som gärna vill spela en 
tennismatch utomhus på grus. Tennisbanan från 1936(!!) har ett kulturhistoriskt värde. Låt oss 
vara stolta över den! 
Vi svenskar har dessutom en fantastisk tennishistoria med världsstjärnor som bl a Borg, 
Wilander och Edberg. De hade aldrig blivit så stora om de inte haft möjlighet att träna och spela 
på grus. Det är en speciell känsla att spela på grus. Spelet går långsammare och kan tilltala en 
nybörjare som vill lära sig spela tennis. Det är dessvärre ett faktum att antalet grusbanor minskar 
i landet. Det vore önskvärt om 
Vaxholms stad går emot den olyckliga trenden och bevarar vår fina tennisbana från 1936. 
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Ur skönhetsaspekt fyller tennisbanan också sin funktion. Den förskönar infarten till Vaxholm 
betydligt mer än enda stor parkering, som under vinterhalvåret kommer ha mkt låg (om ens 
någon) beläggning. Tennisbanan är en del av Lägret, som är av stort intresse för allmänheten 
med hänsyn till rekreation och kulturmiljö. 
 

SBF:s kommentar: 
Detaljplanen möjliggör en flexibel användning genom allmän plats i form av park och 
parkering inom planområdet. Hur platsen sedan disponeras är ett senare beslut.   

 

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.  

Förändringar i planhandlingar efter granskning: 

Plankarta 

• Ut- och infartsförbudsgränsen har flyttats in något för att inte ligga i plangräns. 

Planbeskrivning 

• Förtydligande om att avtal med Trafikverket träffas efter detaljplanen vunnit laga kraft. 

Därutöver har planhandlingarna generellt setts över och redaktionella ändringar utförts. 

Sakägare och organisationer/föreningar som lämnat skriftliga synpunkter under 
samrådsskedet (S) och granskningsskedet (G) samt 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: 

 
Organisation, förening Skede 

Föreningen Värna Vaxholm 
 

G 

Naturskyddsföreningen i 
Vaxholm 

G 

 

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) och 
granskningsskedet (G) samt 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 Skede 

Yttrande 1  G 

765



Granskningsutlåtande  
2022-05-10 

Änr 2018/49.214 
20 av 20 

Yttrande 9 G 

Yttrande 10  G 

Yttrande 11  G 

  

Yttrande 12  G 

Yttrande 13  G 

Yttrande 14 G 

Yttrande 15 G 

Yttrande 16   G 

Yttrande 18 G 

Yttrande 25 S 

Yttrande 34 S 

Yttrande 35 S 

Yttrande 36 S 

Yttrande 38 S 

Yttrande 41 S 

Yttrande 42 S 

 

  

 
Organisation, förening Skede 

Vaxholms villaägareförening G 

Vänsterpartiet i Vaxholm G 

Vaxholms tennisklubb S 

  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 10 maj 2022 

 

Anna Rhedin 

Planarkitekt  
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Detaljplan för Del av Lägret Dp 422 

Vaxholms stad, Stockholms län  
 

Samrådsredogörelse 

Detaljplanen har varit ute på samråd.  

Samrådet ägde rum under tiden den 8 september – 6 oktober 2020. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade om samråd den 26 augusti 2020 § 22.  

Samrådshandlingar samt information om samrådet sändes till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning och till remissinstanser enligt sändlista. 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 21 september 2020. Samrådsmötet hölls utomhus på plats på 
planområdet. Inkomna samrådsyttranden är redovisade i denna samrådsredogörelse under 
respektive remissinstans, förening, fastighetsägare, boende och övriga.  
 
Under samrådet inkom 667 yttranden varav 648 från fastighetsägare, boende och övriga som berörs. 
Inkomna samrådsyttranden finns även samlade i planakten, vilken går att ta del av på 
stadsbyggnadsförvaltningen.  
 

Tidigare beslut 

Kommunstyrelsens beslutade om planuppdrag den 3 maj 2018 § 39. Inför plansamrådet utarbetades 
förslaget till detaljplan.  

Sammanställning av inkomna yttranden: 
• Bevara tennisbanan. 
• Bevara tennisbanan och ta bort befintliga parkeringsplatser inom planområdet. 
• Bevara tennisbanan och utöka med ytterligare tennisbana/aktivitetsområde för unga/paddel. 
• Bevara tennisbanan och behåll befintliga parkeringsplatser inom planområdet. 
• Minska planområdet så det inte kommer i konflikt med vägområde för väg 274. 
• Utfartsförbud mot väg 274. 

 

Inkomna yttranden Avstår från 
yttrande 

Yttrande utan 
erinran/med 
tillstyrkan 

Yttrande med 
synpunkter 

Kvarstående 
synpunkter 

Myndigheter     
1.  Länsstyrelsen i Stockholms län   x  
2.  Lantmäteriet   x  
3.  Trafikverket   x  
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4.  Trafikförvaltningen Region 
Stockholm 

  x  

5.  Södra Roslagens miljö och 
hälsoskyddskontor (SRMH) 

  x  

6.  Socialnämnden Inget 
yttrande 

   

7.  Barn- och utbildningsnämnden Inget 
yttrande 

   

8.  Stadsbyggnadsnämnden  X   
9.  Nämnden för teknik, fritid och kultur Inget 

yttrande 
   

10.  Tekniska enheten   x  
Bolag     
11.  Adven energilösningar 

(fjärrvärmeledningar) 
  x  

12.  Telia   x  
13.  E.ON Energidistribution AB  x   
14.  Norrvatten  x   
15.  Roslagsvatten AB  x   
Organisationer, föreningar     
16.  Vaxholms Tennisklubb   x  
17.  Storstockholms brandförsvar (SSBF)   x  
18.  Föreningen Bevara Norrberget i 

Vaxholm 
  x  

19.  Vaxholms villaägareförening   x  
20.  Naturskyddsföreningen i Vaxholm   x  
Fastighetsägare/Boende     
21.  1 person   x  
22.  1 person   x  
23.  2 personer   x  
24.  1 person    x  
25.  1 person   x  
26.  1 person   x  
27.  1 person   x  
28.  1 person   x  
29.  1 person   x  
30.  1 person   x  
31.  1 person   x  
32.  1 person   x  
33.  1 person    x  
34.  1 person   x  
35.  1 person   x  
36.  1 person    x  
37.  2 personer   x  
38.  2 person   x  
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39.  4 personer    x  
40.  1 person    x  
41.  1 person    x  
42.  5 personer    x  
43.  626 personer   x  
44.       

 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanställning och kommentarer till inkomna 
synpunkter 
Nedan följer alla inkomna skrivelser i sin helhet med stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer i 
ljusgrått. 

Nedan följer en redovisning av synpunkter i inkomna skrivelser. Dessa bemöts avsnittsvis i form av 
stadsbyggnadsförvaltningens (SBF:s) kommentarer. Skrivelserna i sin helhet finns att tillgå i 
stadsbyggnadsförvaltningens arkiv. Privatpersoners uppgifter hanteras enligt GDPR och detta 
dokument kan publiceras på kommunens webbplats. För att ta del av vilka privatpersoner som har 
inkommit med yttranden kontakta kansliet. 

Myndigheter  

1. Länsstyrelsen i Stockholms län 
Länsstyrelsen har mottagit rubricerad detaljplan för samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, utökat förfarande. Planens syfte är kombinera användningen för allmänplats med 
både park och parkering.   

För närvarande har Länsstyrelsen inga synpunkter på planförslaget enligt 5 kap. 14 § PBL. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Rådgivande synpunkter 

En detaljplan ska fungera självständigt och det bör inte krävas en dispens från 
biotopkyddsbestämmelserna för att genomföra en detaljplan (se MÖD dom i mål P 2285-17 
respektive P 6691-18). Om dispens från biotopkyddsbestämmelserna inte meddelas gäller skyddet 
för biotopen oberoende av vad en detaljplan medger för markanvändning. Biotopskyddsområdets 
naturvärden och planens eventuella påverkan på dessa naturvärden bör därmed beaktas. 

 

Planhandläggare 
Enheten för bostäder och fysisk planering 
Länsstyrelsen i Stockholms län 

SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar de rådgivande synpunkterna om dispens från 
biotopkyddsbestämmelserna och förtydligar texten i planbeskrivningen. I de hänvisade domarna 
medgavs inte dispensen. Stadsbyggnadsförvaltningen har fått dispens för biotopskydd hos 
Länsstyrelsen, Enheten för natur- och viltärenden. ”Länsstyrelsen bedömer att det finns särskilt skäl 
att avverka de utpekade träden i allén, eftersom befintlig infart utgör en säkerhetsrisk för 
allmänheten varför infarten behöver flyttas. Avverkningen bedöms heller inte motverka syftet med 
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biotopskyddsbestämmelserna då det enbart är ett träd som avverkas varför naturmiljön kommer att 
finnas kvar. Länsstyrelsen bedömer att det enskilda intresset av att kunna anlägga en ny säker infart 
väger tyngre än det allmänna intresset av att bevara aktuellt alléträd.” Som kompensation för 
dispensen ska ett nytt träd av arten skogslind med en stamdiameter om minst 5 cm planteras i allén 
längs med Hamngatan.  

2. Lantmäteriet  
YTTRANDE I ÄRENDE LM2020/020635  

DATUM: 2020-10-01 KOMMUN: VAXHOLM SKEDE: SAMRÅD  

ERT ÄRENDE:  2018/49.214 LÄN:   STOCKHOLMS LÄN   

Detaljplan för del av lägret, Dp 422 Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-09-
08) har följande noterats:  Delar av planen som bör förbättras  

VÄGPLAN Lantmäteriet uppmärksammade att utökat nybyggnadsförbud enligt väglagen: 
Byggnadsförbud utmed allmänna vägar (akt 0188-P2017/13) berör större delen av planområdet men 
går inte att återfinna som nämnd i planbeskrivningen.  

 

 

SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar synpunkterna och för in de i planhandlingarna. Planarbetet har 
skett i dialog med Trafikverket. Planförslaget möjliggör att området kan användas som parkering och 
medger inte någon utökad byggrätt. Den planerade användningen bedöms inte ha någon påverkan 
på byggnadsförbudet och inte heller medföra en försämrad trafiksäkerhet för väg 274, tvärtom 
bedöms planförslaget medföra en ökad trafiksäkerhet. 
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3. Trafikverket  
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende gällande planförslag att möjliggöra parkering och park 
för del av fastigheten Vaxön 1:81. Planområdet är beläget intill allmän väg 274 som Trafikverket är 
väghållare för. Väg 274 är primär transportled för farligt gods, omledningsväg för Essingeleden och 
trafikeras av ca 8100 fordon under ett genomsnittligt dygn på berörd sträcka (ÅDT 2018). 
Trafikverket vill framföra följande synpunkter.  

Trafikpåverkan  
Trafikverket har tagit del av de utredningar som genomförts i form av kapacitetsbedömning och 
trafikutredning. Utredningarna visar att trafikökningen kommer bli marginell från området och 
Trafikverket anser att ökad belastning inte kommer påverka Lägergatans eller Kungsgatans 
anslutning till väg 274 i någon större utsträckning.  

Anslutning och planbestämmelser 
Enligt planbeskrivningen ska anslutning till området anordnas till den kommunala Lägergatan. 
Lägergatan, som idag ansluter till väg 274, ska fortsatt vara enkelriktad i norrgående riktning. 
Trafikverket har i tidigare dialog framfört detta förslag och delar således planförslaget. Det framgår 
dock inte att den befintliga anslutningen till området ska stängas, som Trafikverket tidigare påpekat. 
Därmed bör det förtydligas att nuvarande anslutning ska stängas i samband med att ny anslutning 
via Lägergatan anläggs. Därtill kan tilläggas att planbeskrivningen innehåller flertalet alternativa 
lösningar, där befintlig anslutning illustreras. Trafikverket anser att endast en lösning bör 
presenteras som tydligt visar att befintlig anslutning till väg 274 stängs. Därutöver anser Trafikverket 
att planbestämmelserna i plankartan ska justeras. I första hand bör vägområde för allmän väg inte 
planläggas om det inte är nödvändigt. På aktuell sträcka går vägområdesgräns vid bakre 
beläggningskant av den statliga gång- och cykelvägen. Vid eventuell planläggning av allmän väg ska 
dock markanvändning anges som ”VÄG” istället för ”GATA”. Trafikverket vill påpeka att vägområdet 
inte ska planläggas för annat ändamål än ”VÄG”.  Planbestämmelserna ”P-PLATS” och/eller ”PARK” 
omfattar del av vägområde och behöver därför justeras. Plankartan ska även ange ett utfartsförbud 
mot väg 274, eftersom befintlig anslutning ska stängas. Trafikverket anser att innan detaljplanen 
antas ska det ha klargjorts hur stängning av befintlig anslutning och återställning av vägområde ska 
hanteras. Trafikverket och Vaxholms stad bör i den fortsatta planeringsprocessen samråda och 
komma överens om hur och i vilken omfattning som detaljplanen ska omfatta väg 274. Denna dialog 
ska sedan ligga till grund för hur befintlig anslutning ska återställas och bekostas. Detta ska således 
regleras i ett avtal innan detaljplanen antas.  

Risk  
Trafikverket hänvisar till Länsstyrelsens riktlinjer och bedömning om hantering av risk med anledning 
av transporter av farligt gods på väg 274.  

 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna beaktas och texten angående nuvarande anslutning förtydligats. På plankartan har 
GATA ändrats till VÄG och P-plats och PARK har också justerats. Utfartsförbud anges för hela sträckan 
mot väg 274. Ansvaret för kostnaden angående återställande av befintlig anslutning förtydligas i 
genomförandedelen av planbeskrivningen. Det kommer att säkerhetsställas med ett avtal innan 
antagande av planen. 
Planbeskrivningen justerades så att det endast presenteras en lösning som tydliggör att befintlig 
anslutning till väg 274 stängs samt ändrar planområdet så det inte inkräktar på vägområdet. Gräns 
mot vägområde förses med utfartsförbud. 
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4. Trafikförvaltningen Region Stockholm 
Trafikförvaltningens synpunkter på förslaget  

Planbeskrivningen redogör att syftet med planen är att justera markanvändningen för att den 
befintliga användningen inte ska vara planstridig. Det saknas dock en beskrivning av syftet med en 
eventuell utökning av parkeringsplatser i detta läge och hur kommunen arbetar med allmänna 
parkeringsplatser på en övergripande nivå i kommunen. Trafikförvaltningen ser därför gärna att 
Vaxholms stad tydliggör syftet med möjligheten till utökning av parkeringsplatser i detta läge i 
planbeskrivningen.   

I nuläget finns en utfart från en av de befintliga parkeringarna vid busshållplatsen Vaxholms kyrka, 
utfarten är olämplig och hindra framkomligheten för busstrafiken. Trafikförvaltningen anser att 
denna utfart bör tas bort i samband med att parkeringen utökas och att plankartan därför ska förses 
med utfartsförbud mot Kungsgatan. Utfart bör ske från parkeringen till Lägergatan. Plankartan bör 
även justeras så att hållplatsläget och gång- och cykelbanan inte ligger inom planbestämmelsen för 
parkeringsplats och park.  

Region Stockholm Trafikförvaltningen  

 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten beaktas. Plankartan ändras så att hållplatsläget och gång- och cykelbanan inte ligger 
inom planområdet samt att befintlig anslutning till väg 274 (Kungsgatan) förses med utfartsförbud. 
Det finns parkering på fastigheter i centrala lägen som kan komma att bebyggas. Planen tar höjd för 
att hantera detta och skapar en planreserv för framtiden. Texten i planbeskrivningen förtydligas. 
 

5. SRMH – Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor 
Efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutar Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Lägret, DP 422, samt att anta 
kontorets tjänsteutlåtande som sitt eget yttrande. 
Sammanfattning 
Planområdet ligger på Vaxöns östra del, på en del av fastighet Vaxön 1: 81, i parken Lägret. 
Planområdet har en storlek på ca 6000 m2 och består av en grusad parkeringsyta samt en 
tennisbana. Nuvarande parkering är planstridig varför det är nödvändigt att anpassa 
markanvändningen. Syftet med planen är att kombinera användningen park med parkering. 
Kontoret har följande synpunkter: 
Enligt detaljplaneförslaget föreslås en kombination av åtgärder för att hantera dagvattnet. Kontorets 
bedömning är att åtgärderna kommer att innebära att föroreningshalterna i dagvattnet minskar. 
Kontoret förutsätter att de åtgärder som föreslås kommer att genomföras inom planområdet. Vid 
eventuell uppkomst av länshållningsvatten ska ett förslag på kontrollprogram för hantering av 
länshållningsvatten skickas In till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor minst sex veckor 
innan utsläpp sker. 

I ärendet föreligger kontorets tjänsteutlåtande daterat 2020-10-09. 
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SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar synpunkterna. Hantering av dagvatten förs in i syftet. I nuläget 
bedöms inte länshållning bli aktuellt. 
 

6. Socialnämnden 
Inget yttrande 

 

7. Barn- och utbildningsnämnden 
Inget yttrande 

 

8. Stadsbyggnadsnämnden 
 
§ 70 Förslag till detaljplan för Del av lägret, Dp 422 (inom Vaxön 1:81), samrådsyttrande  
 
Stadsbyggnadsnämndens beslut  
Som samrådsyttrande meddelar nämnden att förslaget till detaljplan för Del av lägret, Dp 422 
tillstyrks utan erinran.  

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran 
 

9. Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Inget yttrande 

10. Tekniska enheten 
Tekniska enheten som är ansvarig för driften av allmän plats, trafik samt idrottsfrågor har följande 
synpunkter: 

• Planen är flexibel men gäller endast ett begränsat antal parkeringsplatser som inte 
återspeglar den efterfrågan som finns i stadskärnan. Området bedöms även vara för långt 
bort för att kunna vara en naturlig avlastning för parkering i centrum. 

• Befintlig tennisbana är ett positivt inslag för folkhälsan. 
• Om in- och utfart behöver flyttas till följd av plan bör plangränsen ses över så att berörda 

områden ingår. Det nya läget är dock olämpligt ur trafiksynpunkt då gatan är enkelriktad, 
vilket innebär att det är helt olika vägar att köra in respektive ut från parkeringen. 

• Området är inte lämpligt att vara mottagare av ytterligare dagvatten då det saknas möjlighet 
att leda bort vatten från området i någon större skala. I området finns lera som är helt 
ogenomsläpplig, detta skulle behöva grävas bort och ersättas av annat material för att kunna 
hantera det befintliga dagvattnet. 

• Häckarna försvårar vinterdriften och detta område skulle behövas för snöupplag 
• Den utformning som finns bifogad är dyrare att sköta än normal parkeringsyta då grus/sand 

kräver dammbindning på sommaren och slits mer vid vinterväghållning. 
 

SBF:s kommentar:  
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Synpunkterna beaktas. Gällande Dp 1 från 1926 har en prickad användningsgräns mellan gata och 
park. Det innebär att den gränsen inte är fast utan kan anpassas efter behov av gata respektive park. 
Den gamla planen gäller utanför föreslaget planområde. Se även yttrande och svar till yttrande nr 3 
och nr 4. 
 
 
Bolag 

11. ADVEN Energilösningar AB: 
Hej! 

Vi fick ert utskick av planförslaget över området Dp422. Vi vill att ni tar i beaktning våran 
fjärrvärmekulvert som ligger igenom parken enligt bild nedan. 

Om parkering ska byggas över kulverten måste kulverten skyddas ordentligt med rätt överbyggnad 
och skyddsfyllning. Vi har även betäckningar i parken som vi även i framtiden måste ha tillgång till.  

 

SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar frågor om kulverten i parken i det fortsatta planarbetet.  
Detaljplanen kan inte styra över det som ligger utanför planområdet. Kulvert ligger utanför 
planområdet och kommer inte påverkas av detta planförslag.  
 

12. Telia Company 
Hej! 
 
Telia/Skanova har inga ledningar inom planområdet och har därför inget att erinra. Vi har däremot 
ledningar i gatan så ifall det tillkommer nya infarter så kommer vi att beröras.  

Telia Company 
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SBF:s kommentar: 
Vaxholms stad kommer ha dialog med Telia angående eventuell flytt av ledningar. 
 

13. E.ON Energidistribution AB 
E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra. 

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 
 

14. Norrvatten 
Norrvatten har erhållit rubricerat förslag för samråd daterat 2020-09-01 med dnr 
2018/49.214. Norrvatten har inga och planerar inga anläggningar inom planområdet. Vi har 
därför inga synpunkter på detta planförslag. 
Om ingen ändring görs i ärendet som påverkar Norrvatten skickas inga ytterligare svar. 
Norrvattens ledningsanvisningar finns på länken: 
https:/ /www.norrvatten.se/Tjanster-och-service/Ledningsanvisningar/ 

SBF:s kommentar: 
Ingen erinran. 
 

15. Roslagsvatten: 
Hej 

Vi har inga synpunkter på planen. 

Med vänliga hälsningar 

 

Kommunansvarig VA Vaxholm och Knivsta  
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SBF:s kommentar: 
Ingen erinran 
 
Organisationer, föreningar 

16. Vaxholms Tennisklubb 
Synpunkter att beakta angående kommunens detaljplan på Lägret. 
Utomhustennisbanan på Lägret är parkmark och ska behandlas därefter. 
Den fyller ett väldigt stort behov ur rekreationssynpunkt och används flitigt av både turister 
och invånare. 
Banan utgör ett fint parkinslag och bör bevaras som ett kulturarv för lokalbefolkningen. 
Att "förstöra" banan och bygga en stor bilparkering är helt oacceptabelt när dessutom 
befintlig parkering inte nyttjas helt och fullt. 
Vaxholmarna behöver en tennisbana för att kunna spela utomhus. Man spelar inte inorri'hus 
på sommaren. 
"Förstör" man utomhusbanan går det inte att "ångra sig". Banan är unik då man generellt 
sett inte anlägger nya grusbanor i svenska kommuner då dessa kräver mycket underhåll. 
Att överhuvudtaget anlägga en tennisbana kostar rätt mycket pengar, och var ska den ligga? 
Vår bana finns ju där redan och kostar kommunen inga pengar. 
Banan är tillgänglig för alla och är således ingen klassfråga som tennisen är i normalfall. 
Att blanda in utomhusbanan i någon slags "överenskommelse" för att få till en extra bana 
inomhus är inte okej. Den kunde man fått ändå. 
Slutord: Vaxholmarna vill ha tennisbanan kvar och inte en stor bilparkering. Den kan man 
bygga någon annanstans. Gör invånarna glada och genomför i värsta fall nollalternativet som 
innebär ny infart till befintlig parkering. 

 
SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig synpunkterna. Planförslaget medger att tennisbanan kan 
vara kvar, samt att den befintliga parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Det är också 
möjligt att helt ta bort parkeringen och bara ha park med bollplan. Tennisklubbens lokalbrist är inget 
som varit en del i projektet för Lägret. Ni kan kontakta kommunen för ytterligare tennisbana i separat 
ärande. 
 

17. Storstockholms brandförsvar 
Yttrande i samråd för detaljplan Lägret, Vaxön 1:81, Vaxholm stad (ert dnr 2018/49.214)  

Storstockholms brandförsvar (SSBF) har av stadsbyggnadsförvaltningen 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.  
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Följande typer av olycksrisker har SSBF beaktat vid denna riskidentifiering:  
• Transport av farligt gods (väg/järnväg)  
• Riskfylld verksamhet³ 
• Spårbunden trafik och urspårningsrisk  
• Suicidrisk  

Utifrån riskidentifieringen har SSBF funnit att aktuellt planområde ligger i närheten av Kungsgatan 
(274) som utgör primär transportled för farligt gods.  I övrigt har SSBF ingen kännedom om några 
ytterligare riskkällor i närheten till aktuellt planområde som bedöms kunna påverka planområdet i 
sådan omfattning att de behöver utredas vidare.   

Transport av farligt gods  
Enligt Länsstyrelsens⁴ riktlinjer ska riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner 
inom 150 meters avstånd från farligt gods-leder. Länsstyrelsen har även angivna rekommendationer 
avseende skyddsavstånd som riskreducerande åtgärd vilket kan vara vägledande i 
stadsbyggnadsförvaltningens riskbedömning. Enligt Länsstyrelsens rekommendationer kan aktuell 
typ av bebyggelse (parkering och park) utföras utan restriktioner på avstånd från vägkant.   

SSBF:s kommentar gällande befarad risknivå  
Med hänsyn till aktuell typ av planerad bebyggelse (parkering och park) samt avståndet mellan 
riskkällan och planområde bedömer SSBF att risknivån inom planområdet sannolikt inte är förhöjd. 
SSBF anser därför att stadsbyggnadsförvaltningen själva bör kunna utföra en enklare riskbedömning, 
utan att anlita konsultstöd av sakkunnig. SSBF kan vid behov hjälpa SBK med denna typ av enklare 
riskbedömningar.  

Möjlighet till räddningsinsatser  
Utifrån tillgängligt underlag har SSBF i detta skede inga anmärkningar på planerad bebyggelse ur ett 
räddningsinsatsperspektiv.   

Övrigt  
SSBF rekommenderar fortsatt samverkan kring frågorna om det finns osäkerhet i hur ovanstående 
yttrande ska beaktas i resterande del av planprocessen.  

Underlag för yttrande Som underlag för yttrandet har SSBF tagit del av följande handlingar: 

• Plan- och genomförandebeskrivning-  
Del av Lägret Dp 422. Vaxholms stad, Stockholms län. 2020-08-13.     

• Plankarta-  
Del av lägret Vaxön 1:81. Vaxholms stad, Stockholms län. 2020-08-05.   

Intern kvalitetssäkring Detta yttrande har granskats internt av annan handläggare inom SSBF.  

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 2020-09-25. 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). 4 Riktlinjer för 
planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4, Länsstyrelsen i Stockholms län.  

 

Storstockholms brandförsvar  
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SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen beaktar synpunkterna om riskbedömning för planerad bebyggelse och 
avstånd till riskkälla. Texten i planbeskrivningen förtydligas. Planförslaget medger parkering och park. 
Länsstyrelsen i Stockholms län anser att riskerna ska beaktas vid framtagande av detaljplaner inom 
150 meter från väg och järnväg där det transporteras farligt gods. Planområdet ligger inom 150 
meter från väg 274 som är primär transportled för farligt gods. Enligt Länsstyrelsen riktlinjer 2016:4 
är parkering en lämplig markanvändning inom en zon på 0-40 meter från en primär transportled för 
farligt gods. Med hänsyn till aktuell typ av planerad markanvändning (parkering och park) samt 
avståndet mellan riskkällan och planområde bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen att riskerna i 
planförslaget beaktats och att föreslagen användning är lämplig i detta läge. 
 

18. Föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm 
Yttrande i samrådet för förslaget till detaljplan Dpr 422, del av Lägret i Vaxholm  

Sammanfattning:  

1 • Lägret är ett lokalt minnesmärke  
2 • Skolbarnens säkerhet måste värnas  
3 • Tennisbanan är direkt olämplig för bilparkering  
4 • Det finns en stark folkopinion emot p-planerna  

1. Lägret är ett lokalt minnesmärke.  
I en färsk utredning (beteckning 4321-4255-2018) konstaterar Länsstyrelsen att ”Lägret och 
Storstugan har ett kulturhistoriskt och visuellt samband med betydelse för förståelsen av Vaxholms 
historia som militärstad. Lägret som öppen plats kan berätta om den tidigare stadsgränsen som 
anslöt mot stadens odlingsmarker, och namnet och de öppna ytorna kan kopplas samman med 1800-
talets militära övningsfält.”  I yttrandet framhålls således som särskilt viktigt för Vaxholms identitet 
som kulturstad att ytorna på Lägret förblir öppna. Länsstyrelsen gör till och med bedömningen att 
platsen är att betrakta som ett lokalt minnesmärke med kulturhistoriska värden. Endast senare 
tillkomna inslag förhindrar myndigheten att förklara Lägret som nationellt byggnadsminne – desto 
angelägnare då att inte ytterligare förminska platsens betydelse med en stor bilparkering.    

2. Skolbarnens säkerhet måste värnas. Vaxö skola ligger endast ett fåtal meter från den planerade 
parkeringen. Skolan har kapacitet för 324 barn i åldrarna 6–11 år, ett stort antal små barn, som har 
för vana att gå över Lägergatan på rasterna för att leka och spela bollspel på Lägret. I hörnan 
Kungsgatan/Lägergatan finns också en öppen förskola.  Skol- och förskolebarnens säkerhet måste 
sättas i första rummet, så som Barnkonventionen stipulerar. Därför kan en stor parkeringsplats inte 
placeras i skolans absoluta närhet.  

3. Tennisbanan är direkt olämplig för bilparkering – eftersom den är anlagd på ett sviktande underlag 
som i så fall måste avlägsnas. Omfattande markarbeten krävs för att tåla tyngden av ett stort antal 
bilar. Tidigare erfarenheter i Vaxholm visar att sådana markarbeten kan bli ofantligt dyra; kostnaden 
för markarbetena på Vitsippantomten är på tvåsiffriga miljonbelopp. Det är oskäligt att spendera så 
stora summor på en parkeringsplats.  

4. Det finns en stark folkopinion mot p-planerna. Vaxholmsstyret har under lång tid visat bristande 
lyhördhet mot invånarnas engagemang för att värna sin stad. Planerna på att göra en stor parkering 
på Lägret, ta bort den historiska utomhustennisbanan och dessutom fälla ett biotopskyddat träd är 
okänsliga, ja, direkt provocerande.  Lägret är en helig plats för väldigt många. Här firar man 
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midsommar, här leker barnen, här har man picknick, här promenerar man med hunden och här 
spelar man tennis. Här kan alla njuta av en stor öppen gräsyta som inramas av lummiga gamla träd. 
Det är en vacker plats med rik historia. Här vill vi se så lite bilar som möjligt så långt ögat når.  

Ordförande i föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm 

SBF:s kommentar:  
Stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig synpunkterna. 
1 • Lägret är ett lokalt minnesmärke  
Planförslaget medger att tennisbanan kan vara kvar, samt att den befintliga parkeringen kan vara 
kvar efter ansökan om bygglov. Planen medger också att hela området kan återställas till park med 
bollplan. Eftersom planen möjliggör både park och parkering så kan användningen ändras om ett 
förändrat parkeringsbehov uppstår i framtiden. 
Platsen som park, mötesplats och rekreationsområde är en viktig del av Vaxholms stad. 
Länsstyrelsens bedömning av Lägret är att parken inte har de kulturhistoriska värden som krävs för 
en byggnadsminnesförklaring, men det betyder inte att den saknar kulturhistoriska värden.  Den 
stora öppna böljande ytan med plats för sammankomster och firanden, samt det visuella sambandet 
med Storstugan kommer inte förändras från dagens situation.   
2 • Skolbarnens säkerhet måste värnas  
Enligt den parkeringsutredning som tagits fram är det idag en låg belastning på befintlig parkering. 
Det innebär att det också skulle bli en relativt låg ökad belastning på Lägergatan om in/utfarten till 
parkeringen flyttas dit. Lägergatan har byggts om med skarpare farthinder och Vaxholms stad har 
förbjudit all avtalad byggtrafik att köra Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken ytterligare. 
3 • Tennisbanan är direkt olämplig för bilparkering 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra hanteringen 
av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Planen medger att dagvattenhanteringen 
kommer kunna genomföras på ett långsiktigt och hållbart sätt, både med tanke på miljön och på drift 
och underhåll.    
4 • Det finns en stark folkopinion emot p-planerna 
Utfarten till väg 274 är inte lämplig ur ett riskhänseende, då den korsar en gång- och cykelväg, ligger 
intill en busshållplats, samt att sikten är skymd vid utfart. Stadsbyggnadsförvaltningen har i samråd 
med Trafikverket tagit fram en mer trafiksäker lösning mot Lägergatan. För att möjliggöra befintlig 
parkering måste infarten flyttas. 
För att flytta in/utfarten till Lägergatan måste ett träd i allén tas ner. Stadsbyggnadsförvaltningen har 
ansökt och fått dispens för biotopskydd hos Länsstyrelsen. Avverkningen bedöms inte motverka 
syftet med biotopskyddsbestämmelserna då det enbart är ett träd som avverkas varför naturmiljön 
kommer att finnas kvar. 
  
 
 

19. Vaxholms villaägareförening  
Yttrande över förlag till detaljplan för Del av Lägret, Dp 422 

 

Vaxholms Villaägareförening har mottagit informationsbrev om samråd om detaljplanen, tagit del av 
plan- och genomförandebeskrivningen, delgivit våra medlemmar plan och svar, och ber att få avge 
följande yttrande. 

779



 Samrådsredogörelse  
2021-09-30 

Änr 2018/49.214 
14 av 30 

Villaägareföreningen har till uppgift att verka för goda villkor för kommunens villaägare. Planområdet 
ligger på gränsen till villabebyggelsen, varför vi anser det berättigat att bevaka villaägares intressen i 
frågan. 

Förutom det faktum, att nuvarande parkeringsplatser i området är planstridiga, tycks bakgrunden till 
förslaget vara dels behovet att förbättra till/utfarten för nuvarande parkeringar (nu direkt ut i tungt 
trafikerade väg 274), dels ett intresse att utöka stadens parkeringskapacitet. 

Till detta ber vi få anföra följande:  

Föreslagen till/utfart från Lägergatan kan möjligen vara bättre än från väg 274. Den innebär dock 
betydligt ökad trafik på Lägergatan, som skulle fortsätta vara enkelriktad åt norr – knappast så ”liten 
ökning av trafiken på Lägergatan”, som planerarna hoppas. Bilarna skall då fram bland alla barn på 
väg till/från skolan, till/från Lägret och busshållplatsen. Någon substans bakom skrivningen under 
Sociala värden / Barnperspektivet om ”en gestaltning som anpassats till att barn och vuxna kan röra 
sig mer trafiksäkert” är svår att upptäcka. Enkelriktningen på Lägergatan innebär för många en 
betydande omväg med åtföljande luftförorening. Åtminstone något skyddat alléträd skulle behöva 
fällas.  

Behovet av ytterligare parkeringsplatser förefaller inte särskilt stort, när de nuvarande platserna 
mestadels är mer eller mindre tomma. Turisterna på sommaren söker sig nog i första hand till 
centralare delar. För dem vore det bättre med utökade parkeringsplatser vid Engarn och på Kullö. 
Eventuellt kunde turister erbjudas fri bussresa in till centrum. Parkeringsdäck i Officersparken har 
också diskuterats. Möjligen tänker man på den ökade mängd bilar, som kommer med bebyggelsen av 
Norrberget, men det behovet bör dock rimligen täckas på berget.  

Parkeringsplatser utgör det i stort sett fulaste och tråkigaste inslaget i en stadsbild. De är farliga 
genom bilarnas backande, här särskilt med tanke på alla barn i området. De medför förorening av luft 
och dagvatten. Förslaget om permeabel markbeläggning är positivt med tanke på dagvattenflöde 
men hindrar inte föroreningarna. 

Sett i ett större perspektiv är det klart, att bilismen måste minska och ersättas av andra, 
miljövänligare kommunikationssätt. Andra kommuner planerar för det – Vaxholm borde vara i 
framkant snarare än att gå baklänges. Kanske skulle man i stället avveckla parkeringen intill kyrkan 
och ersätta den med en aktivitetsyta intill tennisbanan. 

Mycket talar för bibehållande av tennisbanan. Den har varit mönstergillt skött av ideella krafter. Den 
användes av Vaxholms Tennisklubb för både klubbmästerskap och träning och av många fler. Även 
turister lär efterfråga tillgång – vilket attraktionsvärde! Spelet passar in i all friluftsaktivitet på Lägret, 
och utgör trivsam sevärdhet för allmänhet, ett kulturvärde. Behovet för folkhälsan av ökad motion 
har uppmärksammats mycket. Dessutom ingår ett löfte i uppgörelsen med Försvarsmakten för snart 
hundra år sedan, att Lägret och Lägerhöjden skulle bli område för idrotts- och fritidsändamål och 
gagna stadens innevånare.  

Sammanfattningsvis ber vi att å det bestämdaste förorda, att tennisbanan bibehålles, och att 
markanvändningen i detaljplanen anges som park, idrottsaktiviteter och parkering.  

 

Vaxholms Villaägareförening 
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SBF:s kommentar: 
Stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig synpunkterna. Planförslaget medger att tennisbanan kan 
vara kvar, samt att den befintliga parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Planen 
medger också att hela området kan återställas till park med bollplan. Enligt den parkeringsutredning 
som tagits fram är det idag en låg belastning på befintlig parkering. Det innebär att det också skulle 
bli en relativt låg ökad belastning på Lägergatan om in/utfarten till parkeringen flyttas dit. Parkering 
för Norrberget är omhändertagen inom planområdet för Norrberget. 
Lägergatan har byggts om med skarpare farthinder och Vaxholms stad har förbjudit all avtalad 
byggtrafik att köra Lägergatan. Det kan bli aktuellt att reglera trafiken ytterligare. 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra hanteringen 
av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Genom de åtgärder som föreslås i 
dagvattenutredningen uppnås den erforderliga fördröjningsvolymen och föroreningshalterna från 
planområdet blir lägre än de är idag. 
 

20. Naturskyddsföreningen i Vaxholm 
Yttrande Detaljplan för del av Lägret, Dp 422, samråd  

Naturskyddsföreningen i Vaxholm har tagit del av ovanstående förslag till detaljplan och lämnar 
härmed sina synpunkter.  

Lägret är Vaxholms viktigaste park på grund av lättillgänglighet och närhet till de centrala delarna. 
Dess betydelse har också ökat på grund av exploatering av andra grönområden på Vaxön, t ex 
Skutvikshagen och den kommande bebyggelsen på Norrberget. Vaxholms stad säger sig ha en 
ambitiös klimatagenda och ”ska ligga i framkant i klimatarbetet” (Mittsamverkans program för 
Vaxholm 2019-2022). Att planera för fler parkeringsplatser på Lägret på bekostnad av ytor för 
rekreation står i direkt strid med dessa ambitioner. På grund av planområdets topografi krävs 
komplicerade och kostsamma dagvattenlösningar som också kommer att kräva återkommande 
underhåll. Naturskyddsföreningen anser att dessa resurser borde användas till mer miljösmarta 
satsningar. Istället för att göra Vaxholm mer tillgängligt för biltrafik bör kommunen arbeta för att 
minska behovet av transporter med bil. Områden som kommun istället borde arbeta för är t ex: - 
Förbättra kollektivtrafiken inom kommunen - Förbättra för cykel- och gångtrafikanter - Minska 
behovet av bilägande genom att stödja bilpooler - Upphandla cykellånesystem i stil med Citybikes i 
Sundbyberg.  

Naturskyddsföreningen anser därför att arbetet med planen bör avbrytas, och området återställas till 
planenlig användning. Alternativt kan planen göras om så att nuvarande omfattning av 
parkeringsytorna blir planenlig, men utan att tillåta utökning av parkeringsplatserna.  

Naturskyddsföreningen i Vaxholm  

 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Planförslaget medger att tennisbanan kan vara kvar, samt att den befintliga 
parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Planen medger också att hela området kan 
återställas till park med bollplan. Eftersom planen möjliggör både park och parkering så kan 
användningen ändras om ett förändrat parkeringsbehov uppstår i framtiden. Vaxholms stad har 
kontinuerlig dialog om kollektivtrafiken med Trafikförvaltningen och regionen, samt arbetar med att 
förbättra för cykel-och gångtrafikanter, bland annat med säkra skolvägar och nya cykelparkeringar. 
Planområdet ligger i en lågpunkt och förändring av marken kan bidra med att förbättra hanteringen 
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av dagvatten och skyfall även för intilliggande områden. Planen medger att dagvattenhanteringen 
kommer kunna genomföras på ett långsiktigt och hållbart sätt, både med tanke på miljön och på drift 
och underhåll.    
 
 

Fastighetsägare/boende/övriga 

 

21. 1 person 
”Hej  

jag anser att det är ett stort misstag att ta bort Vaxholms utetennisbana, den är unik och 
passar in i miljön. Under sommaren har det aldrig varit fullt på parkeringen.  

Tennisbanor gjorda på detta vis är unika och borde K märkas. Att en ort som Vaxholm inte 
har en utebana är en skandal och pinsamt!!! 

Tennisbanan används av både barn och vuxna under sommarhalvåret och är ett fint inslag i 
miljön när man kommer in i Vaxholm.  

Vill ni hellre se bilar än hälsosamma medborgare?  

Det finns mark på andra ställen skolan ni har rivit, Kulla vägskäl, Kullön...... 

  

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Planförslaget medger att tennisbanan kan vara kvar, samt att den befintliga 
parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Planen medger också att hela området kan 
återställas till park med bollplan. Den parkeringsutredning som tagits fram visar att det idag är en låg 
belastning på befintlig parkering.  
Se även svar till yttrande nr 18. 

 

22. 1 person 
 
Hej, 
familjen spelade över 30 gånger i sommar på grusbanan, som dessutom är en viktig länk till det 
förgångna Vaxholm för många vaxholmare. Calle Schröder invigde grusbanan 1936. 
 
 
Bilagor: 
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SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Tack för fina artiklar.  
Se svar till yttrande nr 18. 

23. 2 personer 
 
Hej!  

Det har framkommit att det finns planer på att tennisgrusbanan ska göras om till parkeringsplats. Vi v
ill ha kvar vår fina grusplan. Vi vill inte ha ytterligare en parkeringsplats.  Vilka vill ni gynna? Era invån
are/väljare eller folk som kommer hit utifrån?  Hur attraktivt blir Vaxholm om det bara blir en stor pa
rkeringsplats?  Vi värnar grusbanan och har under alla år vi bott här använt den, inte minst har våra b
arn lärt sig spela tennis där bl a.  Vi ber er vänligen se över detta dåliga och ogenomtänkta förslag och
 bevara den fina grusbanan (som snart fyller 100 år!).  Ser fram emot ert svar! 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 

 

24. 1 person 
Hej, 

Det får absolut inte bli någon parkering vid Lägret istället för tennisbana. Jag blir både upprörd och 
bedrövad när kommunen väljer att ens fundera på att ta bort grusbanan vid lägret. Den har funnits 
där i 100 år och är en del av vårt kulturarv. Banan gör parken levande.  

- Kommuninvånarna i Vaxholm behöver fler möjligheter till aktivitet och motion utomhus. Bygg en 
paddel bana eller utomhusbassäng på lägret istället för parkeringar. Vaxholms kommun kan inte bara 
bygga boenden och parkeringar. Människor måste stimuleras och ha saker att göra.  

- Rådande pandemi gör ju att många Vaxholmare inte kan motionera inomhus vilket gör tennisbanan 
vid lägret otroligt viktig. 

- Vaxholms kommun kan inte gå emot tidens anda och anlägga parkeringar på centrala delar där folk 
ska mötas och få möjlighet till utomhusaktiviteter. Vaxholms kommun agerar föråldrat och tvärtemot 
andra kommuners visioner och strategier. Moderna kommuner i Sverige idag planerar bort 
parkeringar på centra platser, samhället måste ställas om och anpassas för självkörande bilar som 
parkeras utanför stadskärnor.  
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- Dessutom är parkeringen bredvid tennisbanan tom året runt. Det finns ingen som har behov av mer 
parkeringar i centrala Vaxholm! Har kommunens representanter varit och tittat och mätt hur många 
som nyttjar nuvarande parkeringar?  

-Kommunen har inga kostnader för utomhusbanan den drivs helt ideellt.  

-Kommunens invånare kan spela tennis för en väldigt låg kostnad vilket gynnar de familjer som inte 
har råd att lägga pengar på dyra aktiviteter för sina barn. Man behöver inte ens vara medlem i 
Vaxholms tennisklubb för att spela tennis på Lägret. 

- Turister kan boka tid på banan och spela. Alla är välkomna att spela på tennisbanan på Lägret!  

- Banan har varit fullbokad hela säsongen. Det anordnas KM för barn, ungdomar, vuxna och 
pensionärer. Människor möts över generationer och tränar tillsammans.  

Detta är endast några anledningar till att behålla grusbanan det finns säkert fler.  

Jag ber våra kommunala politiker att agera ansvarsfullt och låta tennisbanan vara kvar. Planera och 
bygg för färre bilar i centrala Vaxholm och skapa istället fler platser för möten och aktiviteter för 
besökare och kommuninvånare! 

Tack för ordet! 

Med vänlig hälsning 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 

 

25. 1 person 
Hej,  

jag besökte samrådet i måndags den 21 september och personerna där bad mig att skicka in 
synpunkter.  

Jag tycker inte att planändringen är en bra idé att omvandla parkmarken till andra ändamål. Mina 
argument är att: 

Lägret som park har funnits åtminstone sedan 30 talet och grustennisbanan sedan 1935. Den är 
synnerligen viktig för miljön i Vaxholm och lägret är en oas för rekreation och fritid. Kortsynt att 
ändra på det.  

Jag passerar dagligen lägret och de nuvarande parkeringsplatserna är 11 av årets månader tomma. 
Har kommunen gjort en mätning för att undersöka beläggningen för att se parkeringsläget? Även i 
högsäsongen används inte platserna så mycket.  

Det befintliga förslaget över p-platser när grustennisbanan försvinner ger ca +30 platser. Det är för 
lite för att lösa parkeringsfrågan under högsäsongen och ingen smart lösning.  

Jag tycker att man kan undersöka alternativa platser för parkeringar. Tex gamla macktomten vid 
systemet där en 3 våningar phus skulle kunna bidra med fler platser och parkeringsintäkter. Det är 
nere vid stan som folk vill parkera.  
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För att lösa parkering under högsäsongsdagar så bör man ha tillfälliga parkeringar under sommaren. 
Stora parkeringar permanenta kommer att stå tomma huvuddelen av året och det är tråkigt.  

Jag tycker även att man bör använda den gamla asfalttennisbanan till något annan än parkering. 
Basketplan, fotboll eller något annat trevlig som kan sysselsätta ungdomar.  

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
Se även svar till yttrande nr 18. 
 

26. 1 person 
Hej, 

Det har kommit till min kännedom att man planerar ta bort grusbanan vid kyrkan. Det verkar var ett 
mycket naivt beslut. För det första är det en väldigt bra bana som sällan har varit så fullbokad som i 
år. Sedan vore det väldigt tråkigt att ta bort den och förfula då den dels skapar karaktär och 
signalerar friskvård. Det vore som att ta bort grusbanorna i Norrtälje (för övrigt en kommun att 
inspireras av gällande stadsplanering, utförande och formspråk). Jag hoppas verkligen ni kommer på 
andra tankar och inte anlägger något så dumt som en parkering. Hur många platser skulle det ge? För 
några få veckor och några helger får faktiskt turisterna parkera längre bort, det är ju inte brist på 
parkeringsplatser i kommunen sommartid. 

Ser fram emot återkoppling 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Se svar till yttrande nr 18. 
 

27. 1 person 
Hej på er! 

Som nyinflyttad på Vaxholm så tyckte jag det var väldigt tråkigt att höra om planer på att ta bort den 
fina grusbanan till förmån för parkeringsplatser. 

Grusbanan är ju ett naturligt inslag i den fina parkmiljön och används väldigt flitigt under säsongen 
eftersom den är så välskött. 

Jag hoppas kommunen hittar alternativa lösningar för parkering. 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
Se svar till yttrande nr 18. 

28. 1 person  
Yttrande  
Synpunkter på planen på utökad parkeringsplats på Lägret 
 
Enligt gåvobrevet från staten, militären till Vaxholms stad ska marken användas till kultur och 
naturområde. Kan inte se att parkeringsplatser hör dit. 
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Tennisbanan som finns kvar är oftast upptagen medan parkeringsplatserna har minst 1/3 tomma 
platser mest varje dag. 
 
Miljöpåverkan. Närmaste grannfastighet på Lägergatan har en förskola med gård mot Lägret och 
Lägergatan. Ingen bra miljö för barnen. 
 
Lägergatan som gjort smalare för att skona skolbarnen från Vaxö skola sägs planeras breddas och ha 
trafik i båda riktningarna. Miljöförstörande och trafikfarligt. 
 
De vackra träden längs Lägergatan planeras avverkas för parkeringens skull.  Ingrepp på naturmiljön 
och luftrening. 
 
Lägergatan ska ju vara tillfart till de nya husen på Norrberget. Ytterligare mer trafik på gatan, som då 
också ska bli trafikerad i båda riktningarna. Ännu farligare för skolbarnen. Ingrepp i naturen i gåvan! 
 
Upprörande! 
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

29. 1 person 
Yttrande  
Hej! 
Jag var på lägret igår på detta möte som ni hade ordnat (saknar länken som ni tydligen skickat till 
alla)  
Som jag sa när jag var där så förstår jag inte hur man kan besluta över något så förlegat och 
omodernt som att bygga parkering på ett Parkområde, framför allt i dessa tider där man ska tänka på 
miljön och människor hälsa i första hand. Fixa till området runt om banan istället med finare staket 
och en fin häck. Bygg till två paddel banor som är otroligt attraktivt där både ungdomar och äldre 
personer kan spela, familjer en massa andra konstellationer. 
Ni kan omöjligt låta Vaxholm inte äga minst två ute banor, måste till varje pris använda lägret till 
parkering så bygg banorna någon annan stans på ön, Vaxholm kan inte vara utan ute tennisbanor och 
paddelbanor, det hoppas jag ni förstå. Vaxholm tennisklubb kan säkert vara intresserade att driva 
både tennis och paddel.     
 
SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

30. 1 person 
Yttrande  

Hej,  

Vill med detta mejl sälla mig till det bedömt mycket stora antal Vaxholmsbor som anser att 
utomhusbanan absolut ska vara kvar. Att ersätta den med en parkeringsplats är otidsenligt och dumt 
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ur betydande perspektiv. Banan är en viktig del av stadsbilden och att ersätta den med parkering, för 
att täcka ett behov som uppstår ett par veckor om året är direkt medborgarfrånvänt. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Se svar till yttrande nr 18. 
 

31. 1 person 
Yttrande Hejsan, 
Jag har läst att tennisbanan i Vaxholm ska försvinna. Jag vill bara skriva till er och försöka få er att 
ändra åsikt om detta. Banan är en av Sveriges finaste och tennisen i Vaxholm har fått ett lyft sedan 
nya inomhusbanan kom till. Flera generationer samlas i hallen och Vaxholm som stad har fått bättre 
attraktionskraft. Att nu ta bort utomhusbanan vore riktigt illa! 
Att jag sedan hör att banan skall tas bort till förmån för en parkeringsplats hoppas jag bara är ett 
rykte. Allt annat vore, givet dagens hälsoproblem och miljödebatt, väldigt ogenomtänkt. 
 
Hoppas att ni kan ändra er åsikt! 
 
Fd tennisproffs  
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
Se svar till yttrande nr 18. 
 

32. 1 person 
Yttrande  
Rör inte den kvarvarande tennisbanan. Den används flitigt å är en del av parken vid Lägret. Kliar det i 
fingrarna att göra ngt där, återbygg parkeringen närmast Lägergatan till tennisplan.  
Vänligen 
🐻 
 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. Planförslaget medger att tennisbanan kan vara kvar, samt att den befintliga 
parkeringen kan vara kvar efter ansökan om bygglov. Planen medger också att hela området kan 
återställas till park med bollplan. 
Se även svar till yttrande nr 18. 
 

33. Fastighetsägare 1 person   
Samma som yttrande nr 16, Föreningen Vaxholms Tennisklubb  
 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras. . 
Se svar till yttrande nr 16. 
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34. Fastighetsägare 1 person 
Härmed meddelar jag staden mina synpunkter. 

Tennisbanan skall inte tas bort. Att staden har ingått ett avtal med tennisklubben VTK saknar 
all relevans då tennisbanan berör ett långt större skara än bara tennisklubben. Med anor 
från -30 talet är tennisbanan ett viktigt kulturinslag i stadsbilden.  

Jag är starkt emot förslaget att permanentera parkeringsplatserna på ömse sidor 
tennisbanan. Dessa parkeringar är olagliga då de strider mot gällande detaljplan. 
Sommarparkering kan planeras på lämpligare ställen i Vaxholm, förslagsvis vid Blynäsvikens 
båtklubb med sina stora ytor sommartid då båtarna ligger i sjön.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

35. 1 person  
Yttrande Synpunkt på förslag till detaljplan-Dp 422, del av Lägret 

Lägret, med dess centrala läge och parkliknande utformning, är betydelsefullt för Vaxholmsboendes 
möjlighet till rekreation t ex sportaktiviteter. Jag vill att lägret även fortsättningsvis i huvudsak ska 
användas för rekreation och vill därför att ytan för nuvarande tennisplan och parkeringsplatsen 
väster om denna endast ska få användas som Allmän plats PARK, dvs inte i kombination med 
användning P-plats. Utvecklingen av Vaxholm bör göras med fokus på de boende och inte behovet av 
parkeringsplatser för besökare under en begränsad del av året.  

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

36. Fastighetsägare 1 person  
 
Synpunkt 
Ang. DP422 vill jag lämna följande synpunkter. 
Tennisbanan skall lämnas orörd! 
Ingen ytterligare parkering skall byggas! 
Om den nuvarande parkeringen mellan grusbanan och kyrkogården inte kan användas p.g.a. dess 
utfart på Stockholmsvägen/Kungsgatan bör parkeringen återföras till det ursprungliga utförandet! 
 
SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

37. 2 personer  
 
Samma som yttrande nr 18, Föreningen Bevara Norrberget i Vaxholm 
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SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

38. Fastighetsägare 2 personer 
  

Hej 

Bevara tennisbanan.  

Den utgör en vacker fortsättning på Lägret, gräsytorna och parken. Rätt tänkt både ur idrotts- & 
hälsosynpunkt och inte minst ur klimat- och miljöaspekt.  

Tennisbanan har också ett signalvärde. Den visar att kommunen bryr sig om invånarnas hälsa och 
rekreation. Och det är en kär del sedan länge för oss boende i Vaxholm. 

Det smärtar oss att ni har för avsikt att ta bort den till förmån för en parkering. Vi hoppas innerligt att 
ni skrinlägger detaljplanen. 

Ni skriver ”Syftet med detaljplanen är att området kan användas till park och parkering. Planen 
innebär inte betydande miljöpåverkan.”  

Enl ert eget Miljöprogram ska ni verka för att minska klimatpåverkan. Så hur tänkte ni här? 

Vaxholms styre bör verka för att begränsa biltrafiken. Dra inte in mer trafik än nödvändigt till 
stadskärnan.  

Ni kan ändå aldrig bygga bort parkeringshysterin som varar tre - fyra veckor på sommaren. 

Uppmuntra turister att parkera på infartsparkeringar; Engarn, Blynäsviken (sommar) och på Eriksö. 
Kanske oxå på Kullö? Turister kan enkelt ta sig till centrum med SL buss som vanligtvis går 1g/15min. 

Alternativt gör en grön lösning med en liten eldriven shuttle som tar turisterna från parkeringarna till 
centrum. 

Boende på Rindö skulle mkt väl kunna ställa bilen på Rindösidan om man underlättade för dem att 
Sthlms bussens start- och ändstation låg vid bilfärjan. 

Upplysningsvis har jag under sept/oktober noterat beläggningen på de två nuvarande parkeringarna; 
den närmast kyrkan (1) och den andra (2) som omger den aktuella tennisbanan.  

Vardagar 1) nästan full av parkerade bilar 2) en ENDA bil de senaste två veckorna.  

Lördag 1) ett tiotal bilar 2) en ENDA bil  

Söndag 1) tre bilar 2) NOLL 

 

Låt tennisutövare, gammal som ung, få känna glädjen att spela utomhus på en grusplan. En känsla 
och en teknik som är väsensskild mot spel på en inomhusbana.   

Ska vi få ungdomar att bli duktiga tennisspelare måste de ges möjlighet att få spela på grus jfr t ex 
tenniscuperna i Båstad = grus. För att inte nämna Franska Öppna mästerskapen! 
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Med hopp om ett bevarande av vår fina tennisbana 

SBF:s kommentar:  
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

39. Fastighetsägare 4 personer 
Angående ute-tennisbanans bevarande 
Det har kommit till vår kännedom att det finns planer på att förstöra Lägret med flera 
parkeringsplatser, 
trots att de som redan finns sällan är fyllda ens till hälften. 
Vi har få parker i Vaxholm och Lägret har alltid varit "helig" plats. Vi bör värna om vår historia: 
Regementsstaden, Sommarstaden samt fiskestaden. 
Från tiden med det militära har vi några byggnader t.ex. Kronudden, Storstugan och Lägret. 
Från tiden som sommarstaden har vi "grosshandlarvillor" och grustennisbanan. 
Fiskets historia finns på Hembygdsgården. 
Allt detta hör till Vaxholms kulturhistoria och bör bevaras. Dvs av riksintresse. 
Vaxholm får inte bli en förort till Stockholm med bara tätbebyggelse och parkeringsplatser. 
Det måste få finnas parker och rekreationsmöjligheter. Tennisbanan är väl frekventerad och alla 
som vill får spela där. Vi har noterat att det bli fler och fler som nyttjar banan. Dessutom ger den 
ett pittoreskt intryck av staden. 
Vi ska uppmuntra alla till att motionera och röra sig mer och inte mindre. 
Kronan har tillfört Lägrets mark till Staden med uttalat mål att användas som parkändamål. 
I detta platsar tennisbanan men inte parkeringsplatser. 
Vi vill behålla den fina grustennisbanan i Vaxholm. Vi tycker den hör till en liten småstad 
tillika sommarstad som Vaxholm ännu är. 
Resarö har egen bana! 
Skarpö har egen bana! 
Ska inte också Vaxholm då få behålla sin bana? 
Även om det för flera år sedan gjordes en uppgörelse med tennisklubben om utomhusbanan, 
(vad har dom med utomhusbanan att göra??) 
så hoppas vi att dagens politiker kan tänka om och lyssna på sina medborgare och ändra förslaget. 
Vi förutsätter att grustennisspel kan fortsätta att spelas på vår lilla ö. 
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

 

40. Fastighetsägare 1 person 
 
 
Jag tycker att den enda tennisbanan på lägret ska vara kvar och inte ersättas med en parkering för att: 
 

• det är viktigt att ha möjlighet att idrotta utomhus från ett hälsoperspektiv. Vi spendera mestadels av våra 
liv inomhus på jobbet, på skolan, i bilen eller bussen fram och till hemmet. VI måste skapa flera 
möjligheter att kunna vara ute och idrott. Vi ska ha ett levande stad där mycket olika aktiviteter kan pågår 
på lägret. Vi ska inte minska vad lägret ha att erbjuda senare utöka och vidare utveckla lägret. Satsa 
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pengar för parkering på en roligt Jan Lööf inspirerande lekplats som kan locka besökande barnfamiljer till 
Vaxholm. Vaxholm ska fylls aktiviteter och inte bilparkering.  

 
• extra parkering behövs inte. Parkering står nästan tomma under hela året nästan helt tömma - jag går 

förbi parkeringar nästan varje dag på morgon, innan middag och på natten. Endast under midsommars 
har jag sett parkering full. Se bifogade bilder som jag tog den 26 sept. Dag in och dag ut står parkering 
tömma. I bifogade bilden kan ni ser att flera tennismatcher är bokade än bilar som finns i parkering 
denna dag! 

 
• vi ska inte locka flera med parkeringsplatser till att använda bilen när de kommer till Vaxholm. Trafiken 

på Vaxholms huvudgator är redan mycket.  Behöver vi mera bilar nära en skola? Det skapar otrygghet. 
Det går helt emot miljötänket - C02 utsläpp måste sänkas. Istället ska vi satsa att locka flera besökare 
som ta båten eller buss. 

 
• varför drar extra kostnader för att bygga parkering, göra om parkering istället till ett område som kan 

nyttjas för kultur eller idrott istället för både unga och gamla 
 
Snälla tänk om. Att ta bort en tennisbana för extra parkering ett behov av parkering under några sommarveckor är 
inte en kreativ eller positiv lösning. Vi behöver mer liv i Vaxholm, inte tomma parkeringar. 
 

   
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

41. Fastighetsägare 1 person 
Hej, 

I förslaget till ändrad detaljplan 422, del av lägret vill kommunen möjliggöra parkering på befintlig 
parkmark som idag dels används till parkering och dels till tennisbana. Ett gammalt förslag som med 
hänsyn till hållbarhetsmålen inte bör genomföras. Enligt de genomförda utredningarna tycks inte 
behovet av nya p-platser på denna del av Vaxön vara skriande och jag som passerar de befintliga 
parkeringarna flera gånger dagligen, året om, kan inte annat än bekräfta utredningarnas resultat. 
Parkeringarna står öde och sprider en bister känsla av övergiven död yta dag ut och dag in året runt. 
Det är endast på midsommarafton som de kommit till sin fulla rätt. Och blir då istället en ful bilfylld 
fond till det traditionella och stolta firandet på lägret.  

Har det gjorts en samhällsekonomisk analys av detta förslag jämfört med andra alternativ? Efter 
kreativ inventering finns det säkerligen möjlighet att med enkla medel utöka med tillfälliga 
parkeringar på andra delar av Vaxön än just vid lägret de få veckor på året som det handlar om, tex i 
området vid nya kyrkogården/ bussdepån/ Frodés marina. Och med lite kreativitet kan även helt 
andra åtgärder bidra till att lösa parkeringsfrågan utan permanent förstörande och förfulande i 
Vaxholms hjärta. Förse infartsparkeringen med lånecyklar och promenadkartor till exempel. Och 
varför inte köra ett gratis traktortåg mellan Engarns infartsparkering/ Blynäsvikens långtidsparkering 
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och lägret/torget/hotellet när det är som högst besökstryck? Det skulle dessutom bidra till mindre 
trafik på Vaxön med positiva effekter på trygghet, miljö och hälsa.  

Lägret borde istället prioriteras och reserveras som en yta som ska bidra till hållbarhetsmålen genom 
att öka möjligheten till aktiv rekreation och hälsofrämjande rörelse inte minst för barn, unga och 
äldre i kommunen. Satsa på mer ytor för spontansport, utomhusgym, sinnesträdgård, skapa ett 
attraktivt besöksmål för barnfamiljer med en lekplats med historiskt skärgårdstema typ Anders 
Franzéns park i Stockholm. 
( https://parker.stockholm/hitta-lekplatser-parklekar-plaskdammar/lekplats/anders-franzens-park/ )  

Dessutom är påverkan på trafiksäkerheten runt Vaxö skola och längst skolvägen knapphändigt 
beskrivna i underlagen. Redan idag är trafiksituationen rörig vid hämtning och lämning till skolan. 
Och det utan den planerade in och utfarten till parkeringen från lägergatan. Att Trafikverket vill ha 
bort infarten från Kungsgatan visar att de bedömer att infarten kommer skapa störningar i 
trafikflödet. I förslaget flyttar man istället in infarten och därmed störningarna på barnens skolväg, 
mitt mellan busshållplatsen, cykelbanan och infarten från Kungsgatan på Lägergatan. Där samtidigt 
skoltaxi och alla föräldrar som ska lämna/hämta svänger in.   

Nej vet ni vad, sätt hållbarhetsmålen och agenda 2030 före gamla otidsenliga förslag om att göra om 
parker till parkeringar, så kan vi vara stolta över vår fina lilla stad och se våra barn i ögonen utan att 
skämmas. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

42. Fastighetsägare 5 personer 

Synpunkter på planförslag (Lägret, Dp 422, del av fastighet Vaxön 1:81, Vaxholms 
stad). 

Rädda tennisbanan! 
Vi är ett tennisgäng som spelat ihop i mer än trettio år på olika grusbanor. Senast för några veckor 
sedan, i september 2020, spelade vi på tennisbanan i Lägret; och blev då varse att Vaxholms fina och 
enda en-tous-cas bana är hotad. Vi anser att banan absolut måste räddas, och att det framlagda 
detaljplaneförslaget måste förkastas. Behåll nuvarande detaljplan! 
Vi vill anföra fem argument: 

1) Grustennisbanan i Vaxholm är fantastiskt fin 
Tennisbanan är vackert belägen i park. Alltid i perfekt skick. Inte en felstuds. Väl omhändertagen av 
Vaxholms tennisklubb. Öppen för allmänheten. Bra priser. Enkelt att boka. I jämförelse med andra 
grusbanor håller vi den som den allra bästa: klart bättre än Kungliga, bättre än SALK och bättre än 
Haga. När man jämför olika typer av underlag så anser vi liksom alla riktiga tennisentusiaster att det 
röda gruset (en-tout-cas) är underbart, men nu tyvärr ”utrotningshotat”.  Och den som inte spelar 
själv men är lite äldre kan säkert minnas Borg och Wilander på det röda gruset i Franska 
Mästerskapen. 
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2) Det förvånar oss att detaljplaneförslaget är så ensidigt 
Vi har tagit del av samrådshandlingen.1  Inte med ett enda ord omnämns tennisbanans positiva 
kvaliteter, som ju ska vägas mot värdet av en tråkig bilparkering. Däremot finns det gott om siffror 
och resonemang i planeringsunderlaget som belyser trafiksituationen i Vaxholm, som defacto visar 
att det inte finns behov av fler p-platser vid Lägret. I samrådshandlingen sägs heller inget om det 
estetiska värdet av den fina röda grustennisbanan. Tennisbanan är som ett vackert smycke i 
parken!  En bilparkering i parken är en styggelse! 

3) Tennisbanan är en tillgång för hela Vaxholm och dess invånare 

Tennisklubben i Vaxholm har 500 medlemmar och en aktiv ungdomsverksamhet. Det betyder att en 
tiondel av dem som bor i det egentliga Vaxholm (på Vaxön) är att betrakta som tennisspelare, bland 
ungdomarna är andelen ännu högre. Tennisbanan i Lägret är dessutom öppen för allmänheten, vilket 
gör det möjligt för barn och ungdom att prova på, och för sommarturister att koppla av med lite 
tennis. Tennisbanan är en tillgång för hela Vaxholm och dess invånare och besökare. 

4)  Vaxholms egen Grönplan 
Förutom att tennisbanan är en yta där man spelar tennis är den, som vi påpekat, ett trevligt inslag i 
parken. I kommunens egen grönplan finns beskrivningar och analyser som är av betydelse i detta 
samråd. Det gäller en av stadens viktigaste parker (Lägret). Vi citerar: 

”Även om parkerna varierar i både form och läge är den sammanlagda värderingen att de är slitna samt 
variationslösa till både vegetation och funktion. De flesta parkerna har endast träd, ett fåtal buskar och 
en välklippt gräsmatta och inte en enda park kan erbjuda variation av växter i form, färg och doft. 
Många av parkerna har möjlighet för lek för yngre barn, men endast Lägret erbjuder aktiviteter för äldre 
barn och vuxna.” 

Den sista kursiverade meningen syftar på tennisbanan och minigolfbanan, och det är tydligt att 
grönplanen värderar tennisbanan högt. Den bör alltså bevaras. På ett annat ställe i ”grönplanen” kan 
man läsa om hot mot stadens parker. Det är en mycket träffande beskrivning. Vi citerar: 

”Det största hotet mot parkerna är att de, på grund av exploatering, styckas upp och successivt blir 
mindre och mindre tills det inte finns så mycket av dem kvar. ” 

5) Kulturhistoriska värden: tennis på sommaren, tennis på grus 
Sedan 1936 har kommunen upplåtit tennisbanan åt Vaxholms tennisklubb, vilket visar att Vaxholms 
stad/kommun genom åren haft en positiv inställning till tennisen som sport. Man har förstått att det 
ligger i kommunens och samhällets intresse att uppmuntra och stödja motionsidrotten. Kommunen 
har även byggt en hall där man kan spela tennis vintertid. Det är bra. Men det nu aktuella 
detaljplaneförslaget är inte alls bra.  I samrådshandlingen står att ”Planförslaget bedöms inte påverka 
de kulturhistoriska värdena i området.”  Detta är naturligtvis ett helt felaktigt påstående. Tyvärr 
tvingas vi notera att Vaxholms kommun nu är på väg att överge stödet till sommartennisen och på 
väg att offra den kulturhistoriskt fina en-tous-cas banan och att ersätta den med en onödig och tråkig 
parkeringsyta.  
Vi uppmanar kommunen:  Slå vakt om den vackra tennisbanan, parkmiljön och Vaxholms anseende 
som sommarstad! 

Ovanstående synpunkter lämnas av: 

 
1 Samrådshandling 2020-08-13 Änr 2018/49.214 
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Källor: 

https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-planarbeten/dp-422-del-av-lagret 

httkp://www.vaxholmstennisklubb.se/usr/vax/Verksamhetsplan/Verksamhetsberattelse_2020.pdf 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
 

43. 626 personer 
Ta inte bort vår grusbana/utomhus-tennisbana! 

To: kommunpolitikerna i Vaxholm 

Kära kommunpolitiker Vi är många som värnar om Vaxholms grusbana vid lägret. Åsikterna är många 
om varför den en viktig men helt klart står det att ytterligare en parkering där det idag står en 
MYCKET väl använd tennisbana som drivs ideellt vore en katastrof! 

Varför är det viktigt? Grusbanan måste få stå kvar i Vaxholm. För mig personligen handlar det om att 
mina 10-åriga barn cyklar dit var och varannan dag för att spela tennis. Ofta kommer deras farmor 
och farfar dit med mellis och tittar på medan de spelar, dvs en viktig mötespunkt i Vaxholmares liv. 
Varje gång jag kommer dit ser jag olika konstellationer av människor som spelar där...  familjer med 
tonårsbarn, Vaxholms bästa ungdomsspelare som representerar Vaxholm ute i Sverige på olika 
turneringar som tränar, pensionärer som spelar dubbel på lunchen, män/kvinnor/ungdomar av alla 
åldrar som spelar i utomhus KM, m.m. Inte minst nu i Coronatider har den här tennisbanan varit en 
viktig plats för tennisspelare av alla åldrar. Där finns en puls, glädje, en möjlighet för utomhusträning. 
Att ersätta det med en ny parkering eller parkeringshus skulle vara omodernt och helt enkelt 
oacceptabelt! Vi måste värna om våra värdefulla kultur- och rekreationsmiljöer i Vaxholm. Den här 
platsen främjar ju lek, hälsa och sociala aktiviteter och bör därför värderas mycket högt, får att inte 
tala om det historiska värdet iom att banan funnits i snart 100 år. 

Undertecknat av 626 personer: 
 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
Se svar till yttrande nr 18. 
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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.  

Förändringar i planhandlingar efter samråd: 

Plankarta 

• Planområdet minskas för att inte komma i konflikt med vägområdet. Områden med 
betäckningen GATA. 

• Plankartan har fått ett utfartsförbud mot väg 274. 
• Dagvattenhantering har förts in i syftet i planbeskrivningen. 

Planbeskrivning 

• Syftet har kompletterats med en skrivning om att planen skapar en flexibilitet som kan 
hantera ett förändrat parkeringsbehov om parkeringar i centrala Vaxholm bebyggs, samt att 
planen ska hantera dagvatten Sid 4.  

• Vägplan har lagts till. Sid 7. 

Därutöver har planhandlingarna generellt setts över och redaktionella ändringar utförts. 

Sakägare och organisationer/föreningar som lämnat skriftliga synpunkter under 
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 Skede 

 
Myndigheter Skede 

 
Bolag Skede 

 
Organisation, förening Skede 

Naturskyddsföreningen S 

 

Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under 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 Skede 

Yttrande 25 S 

Yttrande 34 S 

795



 Samrådsredogörelse  
2021-09-30 

Änr 2018/49.214 
30 av 30 

Yttrande 35 S 

Yttrande 36 S 

Yttrande 38 S 

Yttrande 41 S 

Yttrande 42 S 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 30 september 2021 

Anna Rhedin 

Planarkitekt  
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Stadsbyggnadsförvaltningen  
 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Detaljplan för del av Lägret, Dp 422 
 
Inledning 
Detta verktyg är framtaget för att genomföra en undersökning om beskrivet planförslag kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. För att undersöka om den beskrivna detaljplanen nedan har 
betydande miljöpåverkan har sju checklistor använts.  
 
Den första checklistan behandlar särskilda bestämmelser, vilket omfattar om det gäller undantag eller 
krav gäller på att genomföra miljöbedömning/behovsbedömning. De efterföljande fem checklistorna är 
tematiskt indelade i miljöaspekterna: 
   

• Kulturvärden, 
• Naturvärden, 
• Sociala värden, 
• Materiella värden och  
• Risker för människors hälsa eller för miljön. 

 
I dessa checklistor beskrivs först platsens känslighet och nuvarande förhållanden, och sedan hur planen 
påverkar dessa förhållanden och hur stor störningen sannolikt kommer att bli. För att öka läsvänligheten 
tas de värden och risker som bedömts att inte beröra detaljplanen bort. Samtliga värden och risker som 
kan beskriva en miljöaspekt finns istället listade i bilaga 1. I bilaga 2 redovisas bedömningsskalorna.  
 
I en Sammanfattad bedömning, sammanställs ställningstagandena från de tidigare ifyllda checklistorna. 
Den senare delen av denna checklista hanterar omfattningen av påverkan och fylls inte i om det redan 
har fastslagits att planen medför betydande miljöpåverkan. Om det fanns oklarheter om planens 
påverkan var betydande efter de första sex checklistorna används denna del som ett stöd för 
ställningstagandet. Detta ställningstagande motiveras avslutningsvis. 
 
Planområdets nuvarande markanvändning och area: 
En del av planområdet används idag som parkering, som enligt gällande detaljplan beskriver området 
som Allmänna platser, planterade. Området innehar även en tennisbana. Arean på planområdet är ca 
6000 m2.  
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Planområdets läge vid park Lägret. Planområdet är markerat med rött.  
 
Planens syfte:  
Syftet med planförslaget är att kombinera användningen för Allmän plats PARK med användningen P-
PLATS för del av fastighet Vaxön 1:81. Planförslaget möjliggör att området kan fortsätta användas som 
park och parkering. Detta för att skapa en större flexibilitet över tid. Planändringen ska ge 
förutsättningar för en väl gestaltad miljö som tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. Användningen PARK medger även 
bollplan. 
 
Hantering/bakgrund  
Kompetens inom samhällsplanering: kommunekolog och planarkitekt har medverkat i arbetet.  
 
Om bedömningen är att genomförandet av en detaljplan inte medför betydande miljöpåverkan  
ska kommunen samråda i frågan om betydande miljöpåverkan med de kommuner, länsstyrelser  
eller andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av  
planen eller programmet i enlighet med 6 kap. 6 § 2 MB. Om en strategisk miljöbedömning ska  
göras, ska kommunen samråda om omfattningen och detaljeringsgraden i en  
miljökonsekvensbeskrivning (avgränsningssamråd) i enlighet med 6 kap. 9 § MB.  
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Särskilda bestämmelser 
 

Undantag 4 kap. 35 § 
PBL 
 

Undantag från miljöbedömning: En särskild MKB för detaljplaner 
med standardförfarande behöver inte upprättas om planen 
enbart gäller något av nedan nämnda ärenden, och MKB:n i 
detta ärende 

Ja Nej 

Gäller detaljplanen enbart en verksamhet som tillståndsprövas 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § MB 
(A- eller B-verksamhet), och är MKB:n i detta ärende aktuell och 
tillräcklig?  

 X 

5 kap. 7 a § 
PBL Gäller detaljplanen enbart en åtgärd som prövas genom 

fastställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en 
järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, 
och är MKB:n i detta ärende aktuell och tillräcklig för 
detaljplanen?  

 X 

Undantag 6 kap. 3§ MB  
 

Undantag från miljöbedömning: Skyldigheten att göra en   
strategisk miljöbedömning gäller inte för detaljplaner som 
endast syftar till att tjäna totalförsvaret eller räddningstjänsten.  

Ja Nej 

Syftar detaljplanen endast till att tjäna totalförsvaret?  X  Syftar detaljplanen endast till att tjäna räddningstjänsten?   X 
Krav 2 § miljö-  

bedömnings-  
förordningen  
 

Krav på strategisk miljöbedömning: En detaljplan ska antas  
medföra betydande miljöpåverkan om genomförandet kan 
komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver 
tillstånd enligt  

Ja Nej 

Kan genomförandet antas omfatta en verksamhet eller åtgärd 
som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område som förtecknats enligt fågeldirektivet (2009/147/EG) och 
därmed kräver tillstånd (Skyddad natur)?  

 X 
7 kap. 27 & 
28 a §§ MB  
 Kan genomförandet antas innefatta en verksamhet eller åtgärd 

som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-
område som förtecknats enligt art- och habitatdirektivet 
(92/43/EEG) och därmed kräver tillstånd (Skyddad natur)?  

 X 
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Kulturvärden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn  
till kulturvärden.  

Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen. 
 
Biologiskt kulturarv (Information)  
  ☒   Karaktärsdrag i landskap och bebyggelse  

Beskrivning 

En antikvarisk förstudie har tagits fram. Den fann att allén i anslutning till planområdet 
är viktiga att bevara i förhållande till den kulturhistoriska landskapsbilden. Vaxholm 
kyrka med kyrkogård ligger i närheten av planområdet men dess kulturvärden bedöms 
inte påverkas.  

För att motverka förändring av karaktäristisk landskapsbild kommer hänsyn tas till 
helhetsbilden av träd samt alléer kring planområdet.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att  
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet. 
 

☒  Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB (Skyddad natur) 
Världsarv (Information) 
 

Beskrivning 
Parken Lägret med tillhörande plan ligger inom riksintresse för kulturmiljövård 
tillsammans med delar av Vaxholms kommun som ingår i riksintresset för bland annat 
farledsmiljö, kommunikationsmiljö och militärmiljö.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de beskrivna kulturvärdena efter genomförandet. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Landskapsbild/stads
bild 

Liten Varaktig Låg 

Riksintresse Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen kommer inte att förändra den kulturella landskapsbilden, då hänsyn 
kommer tas till nuvarande landskapsbild och platsen kommer behålla sin öppna 
karaktär.  

Under genomförande av planen 
Under genomförandet av planen förväntas ingen större påverkan på kulturvärdena. 
Begränsad framkomlighet kan uppstå i samband med närheten till väg 274, 
Kungsgatan.  
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Bedömning av påverkan/totala effekten på objekt/aspekter d.v.s. kulturmiljövärden efter 
genomförandet 
 
Sekundära effekter JA NEJ 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 
Samverkande effekter JA NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) +1 -2 
Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Detaljplanen medför ingen betydande påverkan på kulturhistoriska värden och 
landskapsbilden behåller sin nuvarande karaktär.  

I förhållande till att detaljplanen utvecklas och planområdet blir en park kan de 
kulturhistoriska värdena förstärkas.  

 

 

Naturvärden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn  
till naturvärden.  

Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.  
 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa:  
   ☒ Naturtyper enligt habitatdirektivet (Lista över naturtyper i habitatdirektivets bilaga 1; Arter &  

naturtyper i habitatdirektivet; Skyddad natur)   

Beskrivning 
Inom planområdet finns en allé som är skyddad av biotopskyddet. Den utgör en 
inramning av planområdet samt park som är önskvärt ur biologiskt och kulturhistoriskt 
perspektiv. Träden är planterade och utgörs främst av parklindar.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet.  

 
☒   Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 S MB; övrigt och skogligt biotopskydd i Skyddad natur)  
☒   Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 S MB (Skyddad natur)  

 

Beskrivning 

Allén som inkluderas planområdet är skyddad enligt biotopskyddsområde, 7 kap. 11 § 
MB. Den utgör en gräns mellan väg och park och kommer att påverkas av detaljplanen. 
Utav de åtta träd inom planområdet behöver ett träd avverkas i samband med planens 
utförande. Dispens från Länsstyrelsen Stockholm har sökts.  
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Parken Lägret med tillhörande plan ligger inom riksintresse för kulturmiljövård 
tillsammans med delar av Vaxholms kommun som ingår i riksintresset för bland annat 
farledsmiljö, kommunikationsmiljö och militärmiljö. 

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna naturvärdena. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Växt- och djurliv Sannolik Varaktig Låg 
Ekosystem Liten Kort Låg 
Ekosystemtjänster Liten Kort Låg 
Biologisk mångfald Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Enligt kap. 7, 11 § MB skyddas biotopskyddsområden för naturvärden i sin helhet och 
att de inte får skadas. Nuvarande detaljplan föreslår att ett träd (skogslind) skall 
avverkas. Det anses inte påverka allén i sin helhet eller dess naturvärde.  

Som kompensation för avverkningen planteras en skogslind norr om parken Lägret i en 
befintlig allé.  

Om planområdet skulle utvecklas till en park skulle sannolikheten för områdets växt- 
och djurliv kunna öka positivt.  

Under genomförande av planen 
Utöver avverkningen av ett träd beräknas inte detaljplanen påverka naturvärdena mer 
under genomförandet. Hänsyn kommer tas till omkringliggande träd och rötter i 
förhållande till körning av tunga fordon.  

 
Bedömning av påverkan 
 
Sekundära effekter JA NEJ 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 
Samverkande effekter JA NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) +2 -1 
Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Planen kommer att påverka naturvärden samt biotopskyddet inom området. 
Kompensation i förhållande till skada i biotopskydd har föreslagits och dispens sökts. 

Vid utveckling av park inom planområdet kan sekundära effekter påverka naturvärden 
positivt.  

Oavsett om planområdet utvecklas till en park i senare skede kommer genomförandet 
innebära bättre dagvattenhantering, vilket kan leda till en bättre dagvattenrening än i 
dagsläget. 
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Sociala värden 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till 
sociala värden. 

Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen 

☒ Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen  
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 S PBL)  
☒ Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 S PBL), t.ex. badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstigar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, jakt och fiske, 
orientering, skogsmulle, scouting och klättring.  
 

Beskrivning 

Planområdet är en del av parken Lägret. Planförslaget möjliggör att området både kan 
användas som parkering och park. Parken Lägret som ligger i anslutning till 
planområdet förblir densamma i storlek och öppenhet.  

Inom planområdet finns idag en tennisplan. Grusbanan tillkom 1939 i samband med 
Vaxholms tennisklubbs bildande. Det är en lång tradition av tennis och ett trevligt 
inslag i parken.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet  

☒ Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 S MB (Skyddad natur) 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 S MB (Skyddad natur)  
 

Beskrivning 

Detaljplanen ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövården 3 kap. 6 § MB.  

Om planområdet skulle komma att utvecklas till en park bidrar den till ett större 
grönområde än vad som finns idag och kan då höja områdets sociala värde.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna sociala värdena 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Mötesplatser Liten Varaktig Låg 
Människors hälsa Liten Varaktig Låg 
Rekreationskvantitet Liten Varaktig Låg 
Rekreationskvalitet Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen kan komma att påverka de sociala värdena inom planområdet. Den nya 
planen medger både park och parkering och därmed även bollplan. En tennisbana är 
ett trevligt inslag i parken men inte en allmänt tillgänglig yta. Tennisbanan 
kompenserades 2018 med ny inomhusbana i den utbyggda tennishallen vid Campus 
Vaxholm.   
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Möjligheten till rekreation minskar eller försvagas inte av planens genomförande. 
Rekreationsmöjligheterna kan i framtiden stärkas om planområdet skulle utvecklas till 
park.  

Under genomförande av planen 
Detaljplanen kan försvåra framkomligheten för att nå anliggande park under 
genomförandet men kommer inte skapa en större barriär. Parkens grönområde 
kommer hållas intakt och ligger vid sidan av. Buller som uppstår under genomförandet 
kan påverka rekreationsmöjligheterna. 

 
Bedömning av påverkan 
 
Sekundära effekter JA NEJ 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 
Samverkande effekter JA NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) +1 -1 
Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan 
gällande sociala värden då ytan redan idag används som en parkeringsplats.  

Om planområdet utvecklas till park kan de sociala värdena höjas, samtidigt har 
tillgängligheten en parkering medför också ett socialt värde. 
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Materiella värden/naturresurser 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till 
materiella värden. 

Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen.  
Naturresurser med högre förnyelseförmåga:  Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga_  

Inga naturresurser påverkas.   Inga naturresurser påverkas.   
 

Övriga materiella värden:  
☒   Transporter (t.ex. bil-, järn-, gång- och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen,  

hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 
 

Beskrivning Inga naturresurser kommer att påverkas av detaljplanen. Nuvarande parkeringsplatser 
kommer att begränsas under en tid.  

Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet  
Beskrivning Det finns inga skyddade eller utpekade områden för materiella värden.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna materiella värdena. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Transporter/ 
parkering 

Sannolik Kort/Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen medför kort påverkan på transporter men varaktig gällande parkering då 
parkeringsmöjligheterna kan utvecklas och förbättras. Planområdets nuvarande 
användning bevaras.  

Under genomförande av planen 
Viss påverkan kan uppstå i och med att nuvarande parkering tas i anspråk och 
parkering får ske på annan plats. Arbetet planeras genomföras under lågsäsong vilket 
bör minimera påverkan.  

 
Bedömning av påverkan 
 
Sekundära effekter JA NEJ 
Kumulativa effekter (Additiva, Synergiska, Motverkande) JA NEJ 
Samverkande effekter JA NEJ 
Varaktighet  Varaktig 
Storlek/geografisk omfattning Liten 
Totaleffekt (se skala samlad bedömning av alla värden) 0 
Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? JA KANSKE NEJ 
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Beskrivning 

Detaljplanen medför en mindre positiv påverkan eftersom tillgängligheten av 
parkeringsplatser ökar. Möjligheten att använda parkeringen förhindras under 
genomförandet.  

Om detaljplanen senare utvecklas till park kommer det materiella värdet i form av 
parkeringsplatser att minska och bli negativt.  
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Risker för människors hälsa eller för miljön 
 

I bedömningen ska särskilt platsens betydelse och känslighet beaktas, med särskild hänsyn till risker 
för människors hälsa eller för miljön. 

Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön I de områden som kan antas komma att påverkas  
av planen.  
☒ Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka)  
☒ Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, 
damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, markföroreningar)  

Beskrivning 

Planområdet ligger i direkt anslutning till den primära transportleden för farligt gods, 
väg 274. Detaljplanen bidrar inte till en ökad olycksrisk men bidrar med högre aktivitet. 
Detaljplanens förslag om förflyttning av infart från väg 274 mot Lägergatan kommer 
trafiken att öka på den enkelriktade gatan.  

Redogör för de miljökvalitetsnormer som inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 
antas påverkas av planen.  
 ☒ Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)  
 ☒ Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten (SFS 2004:660; VISS, se statusklassning)   
 

Beskrivning 

Planområdet har en sluttande karaktär intill högre liggande vägar. Detta ger en god 
förutsättning för ansamling av dagvatten. Detaljplanen kommer ge en bättre 
dagvattenhantering av området men försumbar i det stora hela.  

Miljökvalitetsnormerna för ekologisk status är klassade som måttlig och uppnår ej god 
status för den kemiska normen. Planen förväntas inte påverka MKN ytterligare under 
eller efter genomförandet i förhållande till dess omfattning.  

Planens påverkan  

Beskriv planens påverkan på de ovan beskrivna riskerna för människors hälsa och för miljön. 
Objekt/aspekt  Sannolikhet Varaktighet Frekvens 
Klimatanpassning Högt Varaktig Frekvent 
Olyckor Liten Varaktig Låg 
Störande 
verksamheter 

Liten Varaktig Låg 

Beskrivning 

Detaljplanen kommer minska hårdgjord yta inom planområdet och ge bättre 
förhållande för filtrering enligt förslag. Genomförandet av detaljplanen bör förbättra 
dagvattenhanteringen och minska chansen till föroreningar. Enligt rapport har 
planområdet större möjlighet till klimatanpassning efter genomförande.  
Omdirigering av trafik mot den enkelriktade Lägergatan kan innebära större risk för 
olyckor i och med större belastning och närheten till Vaxö skola.  
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Om detaljplanen utvecklas till parkområde kommer det bli en naturlig rening av 
dagvatten och än mindre hårdgjord yta.  
 
Genomförandet av detaljplanen uppfyller tydligt miljökvalitetsnormer och nationella 
rikt- och gränsvärden, men kan på ett icke betydelsefullt sätt motverka aspekter av 
dessa alternativt bidra obetydligt till att uppfylla dessa.  
 
Under genomförande av planen 
Det finns en risk att störningar i form av buller och ökad trafik uppstår under 
byggnationen.  

 
Bedömning av påverkan 
 
Kan planen antas medföra risker för människors hälsa eller för miljön?  JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 
miljön? JA KANSKE NEJ 

Beskrivning 

Detaljplanen antas inte medföra betydande eller långtgående risker för människors 
hälsa eller miljön.  

Om vidare utveckling av planområdet innebär att det blir en park kan den 
uppskattningsvis ha en lokal positiv påverkan då mer grönyta kommer skapas.  
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Sammanfattande bedömning 

 
 
Särskilda bestämmelser 
 
Gäller undantag från att genomföra miljöbedömning? JA KANSKE NEJ 
Gäller krav på att genomföra miljöbedömning? JA KANSKE NEJ 
 
Betydande miljöpåverkan 
 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på kulturvärden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på naturvärden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på sociala värden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande påverkan på materiella värden? JA KANSKE NEJ 
Kan planen antas medföra betydande risker för människors hälsa eller för 
miljön? JA KANSKE NEJ 

Bedömning Detaljplanen bedöms inte ha betydande miljöpåverkan.   
 
Påverkans totaleffekt  
 
Kan planen antas medföra påverkan på kulturvärden? +1 -2 
Kan planen antas medföra påverkan på naturvärden? +2 -1 
Kan planen antas medföra påverkan på sociala värden? +1 -1 
Kan planen antas medföra påverkan på materiella värden/naturresurser? 0 
Kan planen antas medföra påverkan på risker för människors hälsa eller för 
miljön?  +2 

Samlad bedömning av alla ingående värden (riks/regional, kommunal och 
lokal nivå) +2 

 Bedömning 
Utifrån förväntade och möjlig miljöpåverkan bedöms detaljplanen inte medföra 
betydande miljöpåverkan. De negativa aspekter som kan uppstå under genomförandet 
vägs upp av det slutgiltiga resultatet och föreslagna anpassningar.  

Är det fortfarande oklart om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan bör omfattningen 
av planens påverkan fastställas som stöd för det slutliga ställningstagandet.  
Kan möjliga effekter till följd av planen föranleda att allmänhetens behov av information är 
betydande? 

Bedömning Utifrån planens möjliga effekter, samt betydelsen avseende begränsad 
parkeringsmöjlighet och störande aktivitet bör allmänheten informeras.  

Planens karaktäristiska egenskaper måste beaktas, särskilt planens omfattning 

Bedömning Planen blir mer flexibel och möjliggör både park och parkering i anslutning till parken 
Lägret. Visuellt kommer platsen behålla sin storlek samt öppna profil.  

Planens karaktäristiska egenskaper ska beaktas, särskilt planens förening med andra planer? 

Bedömning Planen följer översiktsplanens syfte att utveckla stadskärnan på huvudön Vaxön.  

I vilken utsträckning har planen betydelse för andra planers miljöpåverkan? 

Bedömning Detaljplanen har ingen betydelse för andra planers miljöpåverkan.  
I vilken utsträckning har planen betydelse för genomförande av gemenskapens miljölagstiftning? 
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Bedömning Liten betydelse. Detaljplanen avser förbättra dagvattenhanteringen och kan då öka 
möjligheterna till att uppnå en miljökvalitetsnorm.  

Har planen gränsöverskridande påverkan (indirekt/direkt/internationellt) 
Bedömning Nej. 
Motiverat ställningstagande 
Ställningstagandet utgår från nuvarande planförslag som både medger parkering och park. Att ha en 
flexibel detaljplan möjliggör en hållbar utveckling över tid där användningen kan anpassas om 
förhållanden och behoven i kommunen ändras. Detaljplanen bedöms inte behöva en miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning.  

Detaljplanen har:  

• Liten negativ påverkan på kulturvärden och landskapsbilden i omkringliggande parken Lägret. 
Åtgärder tas genom hänsyn till helheten och bevarandet av den öppna landskapsbilden.  

• Större negativ påverkan på naturvärde, då ett träd inom en allé (biotopsskyddad) behöver tas 
ned. Detta kompenseras på lämpligt sätt med att återinplantera nytt träd i en befintlig allé 
norr om planområdet.  

• Neutral påverkan på sociala värden, då området idag nyttjas som parkering och kommer 
fortsätta som sådan.  

• Begränsad negativ påverkan på materiella/naturresurser, då planområdet utgörs av en 
parkeringsplats och kommer vara otillgänglig. Kompensation för ockuperad parkering sker ej 
under byggnation, utan anpassas till lågsäsong för att minimera negativ påverkan.  

• Liten positiv påverkan för människor hälsa och miljö då dagvattenhanteringen kommer att 
förbättras än i nuläget. Det kan i sin tur påverka möjligheten att lättare uppnå MKN. 

Detaljplanen innebär både positiva och negativa effekter. Planområdet utgörs idag av en mark som 
inte har optimal dagvattenhantering eller underlag. Genomförandet av planen kan bidra till bättre 
filtrering av dagvatten och ett mer hållbart underlag. Med nuvarande användning av planområdet tros 
ingen större ökning av bullernivå uppstå och trafikflödet i anslutning kommer fortfarande ligga inom 
godkänd belastning enligt rapport, trots mer belastning på enkelriktad gata.  

De kultur- och naturvärden som finns inom planområdet tas hänsyn till och kompensation planeras 
utföras för skada inom biotopskydd. Planen inkluderar även möjligheten till ytterligare utveckling av 
planområdet till grönområde om behovet av parkering minskar. Den totala effekten av planförslaget 
bedöms vara positivt, under förutsättning att föreslagna åtgärder utförs. I förhållande till detta är den 
samlade bedömningen att de lokala miljöeffekterna döms positiva.   
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Bilaga 1 
 
Kulturvärden 
Beskriv förekomsten av kulturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 

Biologiskt kulturarv 
Karaktärsdrag landskap och bebyggelse 
Värdefulla landskapsavsnitt och bebyggelsemiljöer 
Arkitektoniskt värdefulla kulturmiljöer och byggnader 
Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) 
Immateriella företeelser (till exempel ortnamn eller berättelser som är knutna till platsen) 
Kulturvärden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade objekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade kulturvärdet: 
 

Statliga byggnadsminnen enligt 3 kap. KML 
Kyrkliga kulturminnen enligt 4 kap. KML 
Arkeologiska kulturmiljöer och lämningar (fornlämningar och fornlämningsområden) enligt 2 kap. 
KML 
Nationalpark enligt 7 kap. 2S MB 
Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
Kulturreservat enligt 7 kap. 9 § MB 
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
Landskapsbildskyddsområde 
Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 
Världsarv (Information) 

 
Naturvärden 
 
Beskriv förekomsten av naturvärden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 
Värdefulla naturtyper eller spridningssamband mellan dessa: 

Naturtyper enligt habitatdirektivet 
Områden enligt Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering eller objekt med högt naturvärde 
Områden enligt Naturvårdsverkets myrskyddsplan eller nationalparksplan 
Områden enligt ängs- och betesmarksinventeringen 
Värdefulla vatten enlighet med Levande Slöar och vattendrag 
Viktiga spridningssamband mellan de naturtyper som förekommer 

 
Värdefulla arter eller spridningssamband för dessa: 
 

Värdefulla fågelarter (I Sverige regelbundet förekommande fågelarter [från bilaga 1 i 
Fågeldirektivet för vilka särskilda skyddsområden skall avsättas) 
Värdefulla växt-, djur-, eller svamparter (Lista över arter i habitatdirektivets bilaga 2 som 
förekommer i Sverige; Arter & naturtyper i habitatdirektivet — Bevarandestatus Sverige) 
Fridlysta växt-, djur-, eller svamparter (4–9 §§) 
Fortplantningsområden eller viloplatser för fridlysta djur (4 § Artskyddsförordningen) 
Rödlistade växt-, djur-, eller svamparter 
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Viktiga spridningssamband för de arter som förekommer 
 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade oblekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade naturvärdet: 
 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB 
Naturreservat/Naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
Kulturreservat enligt 7 kap. g § MB 
Naturminne enligt 7 kap. 10 § MB 
Natura 2000 enligt 7 kap. 27 § Ma 
Biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 S MB 
Generellt biotopskydd enligt 7 kap. 11 § MB, 
Djur- och växtskyddsområde enligt 7 kap. 12 § MB 
Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13–18 §§ MB 
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
Ekologiskt känsliga områden enligt 3 kap 3 § MB 
Landskapsbildskyddsområde 
Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 
Världsarv 
Biosfärsområden 
Våtmarksområden enligt Ramsarkonventionen 
Skyddade marina områden enligt OSPAR 
Skyddade marina områden enligt HELCOM 

 
Sociala värden 
 
Beskriv förekomsten av sociala värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 

Parker och andra grönområden inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse (tätorts- eller bostadsnära natur) (2 kap. 7 § PBL) 
Lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse (2 kap. 7 § PBL), tex. badplatser, 
skidbackar, lekplatser, ridstjgar, cykelleder, skidspår, motionsspår, vandringsleder, Jakt och fiske, 
orientering, skogsmulle, scouting och klättring. 
Tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och annan utevistelse (8 kap. 9 § PBL) 
Tysta områden 
Turistdestinationer 
Mötesplatser 
Sociala värden som uppmärksammats av brukare eller allmänhet 

 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade oblekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade sociala värdet: 
 

Nationalpark enligt 7 kap. 2 § MB 
Naturreservat/naturvårdsområde enligt 7 kap. 4 § MB 
Kulturreservat enligt 7 kap. 9 S MB 
Strandskyddsområde enligt 7 kap. 13–18 §§ MB 
Naturvårdsavtal enligt 7 kap. 3 § JB 
Stora opåverkade områden enligt 3 kap 2 § MB 
Landskapsbildskyddsområde 
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Riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv enligt 3 kap. 6 § MB 
Riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden enligt 4 kap. 2 § MB 
Världsarv 
Biosfärsområden 

 
Materiella värden 
 
Beskriv förekomsten av materiella värden i de områden som kan antas komma att påverkas av planen: 
 
Naturresurser med högre förnyelseförmåga: 

Skog (skogsbruk) 
Fiske (vilt och odling) 
Mark till rennäring 
Ängs- och betesmark (jordbruk) 
Vilda växter och djur (tex. bär och fisk) 
Energiresurser (t.ex. vattendrag, vind, sol) 
Färskvatten (ytvattenförekomster) 

 
Naturresurser med ingen/låg förnyelseförmåga: 

Åkermark (även plöjbar betesmark, jordbruk) 
Mineraler, bergarter, jordarter 
Energiresurser (t.ex. torv, kol) 
Färskvatten (grundvattenförekomster) 
övriga geologiska resurser (tex. landformer och fossil) 

 
Övriga materiella värden: 

Rekreation, idrott, friluftsliv och turism (större anläggningar) 
Energiförsörjning (tex. anläggningar för energiproduktion, elnät [stamnät, regionnät, lokalt elnät, 
transformator- och kopplingsstationer, utlandskopplingar, ledningsnät för fjärrvärme och 
fjärrkyla, gasledningsnät, drivmedelstationer för båt och bil) 
Hälso- och sjukvård (tex. sjukvård, apotek, omsorg om barn, funktionshindrade och äldre) 
Information och kommunikation (t.ex. telefoni, internet, radiokommunikation) 
Vatten och avlopp (t.ex. reningsverk och ledningsnät för vatten- och avloppsvatten, reservoar, 
brandpost, tryckstegrings- och pumpstationer, tömningsstationer för båt) 
Renhållning (t.ex. deponier, återvinningscentraler och återvinningsstationer) 
Skydd och säkerhet (tex. domstolsväsendet, åklagarverksamhet, militärt försvar, kriminalvård, 
kustbevakning, polis, räddningstjänst, tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll) 
Transporter (.tex._ bil-, Järn-, gång och cykelväg, flygplats, hållplatser och stationer, färjelägen, 
hamn, bro, omlastningspunkter, parkering för bil och cykel) 

 
Beskriv förekomsten av skyddade och utpekade oblekt eller områden som kan antas komma att 
påverkas av planen med avseende på det skyddade eller utpekade materiella värdet: 
 

Miljöskyddsområde (7 kap. 19—20 §§ MB; Okänt om miljöskyddsområden förekommer) 
VattenskB3dsområde (7 kap. 21—22 §§ MB) 
Jord- och skogsbruk (3 kap 4 § MB) 
Riksintresse för rennäring, yrkesfiske eller odling av akvatiska djur och växter (3 kap 5 § MB) 
Riksintresse för fyndigheter av ämnen eller material (3 kap 7 § MB) 
Riksintresse för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, 
kommunikationer, 
vattenförsörjning eller avfallshantering (3 kap 8 § MB) 
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Riksintresse för totalförsvaret (3 kap 8 § MB) 
 
Risker tör människors hälsa eller för miljön 
 
Beskriv risker för människors hälsa eller för miljön i de områden som kan antas komma att påverkas av 
planen: 
 

Extrema naturhändelser (t.ex. stormar, höga vattenstånd, översvämning, ras och skred, torka, 
värmebölja, lavin, erosion, jordbävning, epidemier, extrem kyla) 
Olyckor (t.ex. farliga anläggningar, farligt gods, brand, trafikolycka inkl. tåg- och flygolycka) 
Verksamheter eller störningar som medför risk för omgivningen (t.ex. buller, vibrationer, ljus, lukt, 
damm, sot, luftföroreningar inklusive allergiframkallande ämnen, utsläpp till vatten, 
markföroreningar) 
Inomhusmiljö (tex. ljus, buller, fukt, temperatur, radon, strålning, elektromagnetiska fält) 
Vattenbrist, tele- eller elavbrott, fjärrvärmebortfall, IT-bortfall, transportstörning, drivmedelsbrist 
Klimatfaktorer (t.ex. lokalklimat, skuggning) 

 
Redogör för de miljökvalitetsnormer som Inte följs eller riskerar att inte följas i de områden som kan 
antas påverkas av planen: 
 

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Miljökvalitetsnorm för buller 
Miljökvalitetsnorm för kvantitativ status för grundvatten 
Miljökvalitetsnorm för kemisk status för grundvatten 
Miljökvalitetsnorm för ekologisk status för ytvatten 
Miljökvalitetsnorm för kemisk status för ytvatten 
Miljökvalitetsnormer för havsmiljö 

 
 

Bilaga 2 
 
Bedömningsskala:  
 

Konsekvenser Positiva Negativa 

+/- 4 Mycket stora konsekvenser 
 

Betydande positiv påverkan på 
riksobjekt eller regionalt värdefulla 
objekt.  
Bidrar tydligt till att förbättra 
nuvarande överskridna 
miljökvalitetsnormer, rikt- och 
gränsvärden för miljö. 

Betydande negativ påverkan på riksobjekt 
eller regionalt värdefulla objekt.  
Överskrider tydligt miljökvalitetsnormer, 
eller överskrider tydligt nationella rikt- eller 
gränsvärden för miljö. 

+/- 3 Stora konsekvenser 
 

Begränsad positiv påverkan på 
riksobjekt eller värden av regionalt 
intresse, eller betydande påverkan på 
värden av kommunalt intresse. 
Bidrar tydligt med åtgärder i 
miljömålets riktning. 
 

Begränsad negativ påverkan på riksobjekt 
eller värden av regionalt intresse, eller 
betydande påverkan på värden av 
kommunalt intresse. 
Riskerar att överskrida miljökvalitetsnormer, 
nationella riktvärden eller gränsvärden för 
miljö, eller motverkar tydligt nationella 
miljömål. 
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+/- 2 Märkbara konsekvenser Liten positiv påverkan på värden av 
riksintresse eller regionalt intresse, 
eller begränsad påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller omfattande 
påverkan på större lokala värden. 
Uppfyller delvis miljökvalitetsnormer, 
uppfyller huvudsakligen nationella rikt- 
eller gränsvärden, alternativt bidrar på 
ett tydligt sätt till lokala miljömål. 

Liten negativ påverkan på värden av 
riksintresse eller regionalt intresse, eller 
begränsad påverkan på värden av 
kommunalt intresse, eller omfattande 
påverkan på större lokala värden. 
Motverkar delvis nationella miljömål, eller 
motverkar på ett tydligt sätt lokala miljömål. 

+/- 1 Små konsekvenser 
 

Liten påverkan på värden av 
kommunalt intresse. Uppfyller tydligt 
miljökvalitetsnormer och nationella 
rikt- och gränsvärden, men kan på ett 
icke betydelsefullt sätt motverka 
aspekter av dessa alternativt bidrar 
obetydligt till att uppfylla dessa. 

Mindre konsekvenser för lokala värden. 
Motverkar endast i mindre omfattning lokala 
miljömål. 

+/- 0 Inga eller obetydliga 
konsekvenser 

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar betydelse för 
de kända värdena. 

Inga påvisbara effekter eller konsekvenser 
som saknar betydelse för de kända värdena. 

 
Vid samlad bedömning indikerar totaleffekten -3 och -4 i någon av checklistorna behov att ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning. Detsamma gäller om den sammanlagda bedömningen för alla ingående 
värden är negativ. 
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Stadsbyggnadsförvaltningen 
Helene Brunnström 
Bygglovsantikvarie 

Del av parken Lägret, detaljplan 422 

Platsbesök: 2018-06-15 
  

1. Förutsättningar 
Denna antikvariska undersökning syftar till att i tidigt skede uppmärksamma kulturhistoriska värden i 
området inför aktuellt detaljplanearbete för fastigheten 1:81, del av parken Lägret. Den befintliga 
tennisbanan planeras tas bort och en ny parkeringsplats anläggas, alternativt parkeringshus uppföras. 
Då träden kring parkeringen och tennisbanorna har en inramande karaktär som berör hela parken 
diskuteras i den här utredningen utifrån ett större perspektiv som innefattar hela parken och 
närområdet.   
 
Enligt plan- och bygglagen får kommunen bestämma hur allmänna platser som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas 4:8 § PBL. Byggnader som är 
särskilt värdefulla får inte förvanskas enligt 8:13 § PBL och ändringar av en byggnad ska utföras varsamt 
enligt 8:17 § PBL.  
 
Enligt 2 kap. 6 § PBL vid planläggning i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som 
inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till  

1. stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan… 

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder av seende byggnader som inte ingår i ett ärende 
enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska och kulturhistoriska, miljömässiga, och 
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
 
Frågor som förstudien ska svara på   

1. Vilka är de kulturhistoriska värdena?  
2. Hur kan kulturvärdena påverkas, finns risker? Hur kan påverkan på kulturvärdena minimeras? 
3. Behov av ytterligare inventeringar som fördjupar kunskaperna om området, miljön och dess 

byggnader? 
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Översiktsplan 
I riktlinjer för planering nämns att natur- och rekreationsområden ska främst nås med kollektivtrafik och 
via cykelstråk. Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer ska värnas och utvecklas. (Sid 58). 
 
Parker och offentliga platser bidrar till att göra stadsmiljön attraktiv. I Vaxholm finns tillgång till parker 
inom tätbebyggda områden men de behöver utvecklas. Vaxholms parkmiljöer och stadsrum ska locka 
möten och aktiviteter och ge möjlighet till lek och rekreation som kan främja hälsa och social aktivitet 
samt en plats för undervisning. De ska utformas med olika typer av karaktär och funktioner som gör dem 
tillgängliga och erbjuder lek och aktiviteter för olika grupper. (Sid 60). 
 
I översiktsplanen förklaras att skalan i stadsmiljön är väsentlig och varje tillägg ska noga värderas i 
förhållande till helheten. För helhetsintrycket är hela Vaxön av intresse. Även parkmark och orörd 
terräng har betydelse för helheten. Hela stadskärnan omfattas av riksintresse för kulturmiljövården 
vilket innebär att fortsatt utveckling måste beakta de kulturhistoriska värdena (sid 90). 
 
Grönplan för Vaxön, Kullön och Tenöområdet i Vaxholms stad. 
Grönplanens syftar till att fungera som ett underlag för framtida planering. Den baseras på tre 
grundutredningar som redovisar grönområdenas ekologiska, rekreativa och kulturhistoriska värden.  
Slutsatserna är att de historiska spåren behöver förstärkas med en strategi för bevarande genom 
information, bevarande- och skötselinsatser. Lägret är en kulturhistoriskt värdefull park med ett centralt 
läge och är mångfunktionell.   
 
Gällande detaljplan 
Parken Lägret omfattas av detaljplan 1. Lägret står i detaljplanen som ”allmän plats, planterade”. Det 
finns inga skyddsbestämmelser för parken.  
 
Bevarandeplan 
Bevarandeplanen från 1979 anger Lägret som den självklara samlingspunkten vid fest. Funktionen som 
park med lekplats, fotbollsplan, skridskobana och med gångstråk. Den tidigare användningen som 
militärt övningsfält belyses också.  
 
Riksintresse 
Parken Lägret ligger inom riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § Miljöbalken. Delar av 
Vaxholms kommun ingår i riksintresset för bland annat farledsmiljö, kommunikationsmiljö och 
militärmiljö. Det motiveras, utmed inloppet till Stockholm via Vaxholm, som visar skärgårdens betydelse 
för huvudstadens sjöfart, livsmedelsförsörjning och rekreationsliv, som speglar levnadsbetingelserna för 
innerskärgårdens befolkning och dess behov av färdstråk till staden alltsedan medeltiden 
Lägret nämns i intressebeskrivningarna och uttryck som militär miljö och småstadsmiljö, ”parkmiljöer 
och det s.k. Lägret, militär övningsplats på stadens tidigare ängs- och åkermarker som omvandlats till 
stadspark.”  
 
Byggnadsminnesförfrågan för Lägret 
Länsstyrelsen utförde en undersökning efter att en fråga om byggnadsminne väckts. Länsstyrelsens 
undersökning visade att Lägret har ett kulturhistoriskt och visuellt samband med tex Storstugan, med 
betydelse för förståelsen av Vaxholms historia som militärstad. Lägret som öppen plats kan berätta om 

817



 Antikvarisk undersökning 
2018-11-12 

Rubrik 
3 av 7 

 
 
 

den tidigare stadsgränsen som anslöt mot stadens odlingsmarker, och namnet och de öppna ytorna kan 
kopplas samman med 1800-talets militära övningsfält. Den militära historien är dock svårläsbar i parken 
som sedan länge har karaktären av en stadspark.   
 
Stadsparken kan inte ensamt uppfylla kraven för en byggnadsminnesförklaring med sitt konventionellt 
gestaltade parkrum och senare tillkomna inslag. Trots detta poängterar Länsstyrelsen att det finns 
kulturhistoriska värden ut ett lokalt perspektiv. 
 
Fornlämningar och kulturmiljölagen 
Det finns inga kända fornlämningar på platsen för aktuell detaljplan. 
 
Parken ligger i anslutning till kyrkan och begravningsplatsen, vilken omfattas av Kulturmiljölagens 4:e 
kapitel. Påverkan på eller fynd relaterade till kyrkans anläggning anmäls till Länsstyrelsen. 

2. Beskrivning av parken Lägret 
Parken lägret ligger på Vaxön i Vaxholms stad. Den har sin plats i utkanten av den äldre stadskärnan 
mellan kyrkan, Vaxö skola och skolan Storstugan. Storstugan uppfördes ursprungligen som soldathem 
för kustartillerister och används idag för skolverksamhet.  
  
Ursprungligen var här åker och ängsmark och under 1800-talet användes det som ett militärt exercis- 
och övningsfält. Under den militära användningsperioden hölls skjut- och gymnastikövningar och 
paraduppvisningar. Platsen användes också under andra världskriget för potatisodling. 
 
Efter att kommunen övertog marken 1930 utvecklades den till en stadspark med trädplanteringar och 
möjlighet till rekreation och lek.  
 
Växtligheten och framför allt träden är viktiga och karaktärsbärare för området. Träden ramar in parken, 
parkeringen, tennisbanorna och kyrkogården. Markförhållandena där hela parken böljar, med en 
variation i höjder och berg i dagen. Denna helhet ger platsen en viktig karaktär av natur- och 
kulturvärden.  

3. Bedömning 
Platsen som park, mötesplats och rekreationsområde är en viktig del av Vaxholms stad. Platsen är också 
som tidigare militärt övningsfält, en kulturhistorisk värdefull miljö och viktig för Vaxholms kommuns 
historia, tillsammans med övriga militära komponenter i kommunen.  
 
Länsstyrelsens bedömning av Lägret är att parken inte har de kulturhistoriska värden som krävs för en 
byggnadsminnesförklaring, men det betyder inte att den saknar kulturhistoriska värden.   
 
I projektet med den nya detaljplanen har diskuterats möjligheten att uppföra ett parkeringshus. Det kan 
skada kulturvärdena och rekommenderas inte. Parkeringshusets utformning är i sådana fall den 
viktigaste frågan med tanke på platsens värden och i direkt anslutning till kyrkan, parken som 
rekreationsområde och utkanten av ett kvarter med flerfamiljshus och villor. De karaktärsbärande 
träden kommer påverkas och kanske till och med fällas, vilket omvandlar platsen. 
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Sammantaget är miljön och karaktären i parken och kring kyrkan viktiga. Fälls flera träd går denna 
inramning förlorad. Fälls en större mängd träd påverkas både natur- och kulturvärdena negativt. Natur- 
och kulturhistoriska värdena är för platsen påtaglig och därför föreslås att hela parken införlivas i 
detaljplanen. Innefattas hela parken i planen underlättas möjligheterna att skydda och underhålla den 
som en helhet. Skyddsbestämmelser för natur- och kulturvärdena i detaljplanen behöver utformas. 
 

 
Flygbild över parken och kvarteret. 
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Sammanfattning 

ÅF Infrastructure AB har fått i uppdrag att utföra en dagvattenutredning för detaljplan på 
Kvarteret Lägret på Vaxön i Vaxholm stad. Utredningen gäller ett område på ca 6000m2 

som i dag är grustennisbana och tillfälliga grusparkeringar men som skall göras om till en 
större parkering. Utredningen innefattar beräkningar på flöden före och efter 
ombyggnation samt förslag på hanteringsåtgärder.  

Planområdet ligger centralt på Vaxön, i korsningen Lägergatan/Kungsgatan. Planområdet 
angränsar till en park i norr och till en kyrka i öst. Recipient för dagvattnet är Södra 
Vaxholmsfjärden som i dag klassas med ”Otillfredsställande” ekologisk status och ”Ej god” 
kemisk status. Detta baseras på höga halter näringsämnen och kvicksilver. 

Vaxholms stads dagvattenstrategi betonar att en hållbar dagvattenhantering tar hänsyn 
till såväl kvantitet, kvalitet som gestaltning. För att uppnå detta har ett antal riktlinjer 
tagits fram. Dessa innebär i korthet att ett naturligt avrinningsförlopp skall eftersträvas, 
att dagvattnet inte ska belasta recipienter så att det hotar fauna, flora och 
badvattenkvalitet samt att dagvattenlösningarna ska vara ett positivt tillskott i den urbana 
miljön. 

Flödesberäkningar har utförts för 5- 20-, och 100-årsregn. För planerad situation har en 
klimatfaktor på 1,25 använts. Den planerade situationen medför ett ökat dagvattenflöde 
orsakat  av klimatfaktorn. Mängden föroreningar ökar också jämfört med dagens situation.  

För att hantera dagvattnet föreslås en kombination av åtgärder. Dessa är genomsläpplig 
beläggning, träd i skelettjord samt ränndalar. Dräneringsledningar bör implementeras då 
jordmånen har begränsade perkolationsmöjligheter.  

Med de föreslagna lösningarna uppnås den erforderliga fördröjningsvolymen och 
föroreningshalterna blir mindre än innan ombyggnaden. Med föreslagen höjdsättning 
undviks instängda områden och även dagvatten vid extremregn avleds därför utan att ge 
skador på planområdet.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Utredningsområdet är en del av Lägret på Vaxholm som idag främst är parkmark. 
Vaxholms stad vill göra om utredningsområdet till parkeringsplats för att utöka antalet 
parkeringsplatser centralt på Vaxholm. För att söka permanent bygglov för parkering 
krävs en ny detaljplan och i samband med detta skall en dagvattenutredning utföras. 
Detaljplanen är i samrådsfasen. Utredningsområdet är markerat med svart fyrkant i 
Figur 1.  

 
Figur 1. Översiktskarta över planområdet, markerad med en svartstreckad linje (hitta.se, 2018). 

1.2 Uppdragsbeskrivning 

I denna rapport kommer ÅF enligt uppdrag att redovisa för:  

• Beskrivning av recipienternas status med resonemang om hur planen kan 
påverka recipienterna.  

• Beräkning av dagvattenflöden inom aktuellt område innan och efter 
exploatering.  

• Beräknad förändring i föroreningsbelastning från dagvatten från området före 
och efter exploatering. 

• Identifiering av ytor (storlek och placering) som krävs för fördröjning.  
• Förslag på principiell dagvattenhantering inom planområdet.  
• En grov kostnadsuppskattning för anläggning och drift baserat på förslag. 

2 Förutsättningar 

2.1 Underlag 

Följande underlag från beställaren har använts i denna utredning: 
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Underlag Datum 

Uppdragsbeskrivning och offert 2018-10-08 
Primärkarta dwg med extra höjdpunkter och planområde 2018-10-08 

”180918 Del av Lägret Dp 422_presentation” som pdf (inkl tidigare 
gestaltningsförslag) 2018-10-08 

”Checklista för utredningar i detaljplaneskede” Roslagsvatten 2018-10-08 
Underlag befintliga dagvattenledningar Roslagsvatten 2018-09-24 
”Vaxön - översvämningsanalys-2013” Tyrens 2018-10-08 
VA-plan för Vaxholms stad (inkl Dagvattenstrategi) (2014-09-30) 2018-10-15 

  

  

Följande dokument och villkor har använts i denna utredning: 

Underlag Utgivare Publikationsår 

P83 Svenskt Vatten 2001 
P104 Svenskt Vatten 2011 

P105 Svenskt Vatten 2016 

P110 Svenskt Vatten 2016 
Skyfallskartering Länsstyrelsen 2018 
VISS, Vatteninformationssystem Sverige Länsstyrelsen 2018 
WebbGIS Länsstyrelsen 2018 

Genomsläpplighetskarta SGU 2018 

Jordartskarta SGU 2018 
Vaxön - Översvämningsanalys Tyréns 2013 

2.2 Dagvattenstrategi 

Vaxholms stad utgår ifrån två huvudprinciper gällande dagvatten i sin VA-plan: 

”En klimatanpassad långsiktig hållbar dagvattenhantering ska eftersträvas vid all 

planering för ny och befintlig bebyggelse  

”Dagvattnet som når Vaxholms vattenförekomster ska i största mån hålla sådana 

föroreningsnivåer att det inte försvårar arbetet med att uppnå god status enligt gällande 

miljökvalitetsnormer.”  

Strategin betonar att en hållbar dagvattenhantering tar hänsyn till såväl kvantitet, 
kvalitet och gestaltning. För att uppnå detta har ett antal riktlinjer tagits fram. Dessa 
innebär i korthet att ett naturligt avrinningsförlopp skall eftersträvas, att dagvattnet inte 
ska belasta recipienter så att det hotar fauna, flora och badvattenkvalitet samt att 
dagvattenlösningana ska vara ett positivt tillskott i den urbana miljön. Exempel på 
hanteringsåtgärder strategin tar upp för att nå målen är: 

- Lokalt omhändertagande på enskilda fastigheter 
- Fördröjning nära källan 
- Säkerställa sekundära avrinningsvägar vid extrema regn 
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- Rening vid källan som förstahandsval 
- Kraftigt förorenat dagvatten ska inte blandas med mindre förorenat dagvatten 
- Vid utformning av dagvattenåtgärder skall närheten till vägar där transport av farligt gods 

sker tas i beaktning.  
- Öppna dagvattenlösningar skall prioriteras och utformas så att de blir ett positivt inslag i 

bebyggelsen.  

2.3 Hydrologiska beräkningsmetoder 

Flödesberäkningar görs för 5-, 20- och 100-årsregn med varaktighet på 10 minuter. 
Hänsyn tas till ökade flöden  till följd av klimatförändringarna. För olika återkomsttider 
förväntas ökningen bli cirka 5 – 30 % vilket ger ett spann på klimatfaktorn för det 
beräknade regnet på 1,05 – 1,30. (Svenskt Vatten AB) 

2.3.1 Flöden 

För beräkning av regnintensitet har nedanstående ekvation enligt Svenskt Vatten P110 
kap 10.1 använts. Formeln gäller för regnvaraktigheter upp till ett dygn. 

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 + 2 

Där: 
𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑇𝑅 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑣𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟] 

Å = å𝑡𝑒𝑟𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑 [𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟] 

Vid beräkning av dagvattenflöden före och efter exploatering används rationella metoden 
med regnintensitet enligt Dahlströms formel ovan. Dagvattenflödena beräknas med 
följande formel. (Svenskt Vatten AB) 

𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝐴 ∗ 𝜑 ∗ 𝑖𝐴 ∗ 𝑘 

Där: 
𝑞𝑑𝑖𝑚 = 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑙/𝑠] 

𝐴 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 

𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 

𝑖Å = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑙/𝑠, ℎ𝑎] 

𝑘 = 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

2.3.2 Magasinsvolym 

Enligt instruktioner från beställaren skall  20mm nederbörd på utredningsområdet 
fördröjas. Den erforderliga fördröjningsvolymen tas därmed fram genom att den 
anslutna reducerade arean multipliceras med önskat regndjup enligt formeln nedan: 

𝑈𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ 𝐴𝑖 ∗ 𝜑𝑖 = 𝑑𝑟 ∗ (𝐴𝑟𝑒𝑑 ∗ 10000) 

Där: 
𝑈𝑖 = 𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓ö𝑟𝑑𝑟ö𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] 
𝑑𝑟 = 𝑟𝑒𝑔𝑛𝑑𝑗𝑢𝑝 [𝑚] 
𝐴𝑖 = 𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 
𝜑 = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [−] 
𝐴red = 𝑎𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡𝑠 reducerade 𝑎𝑟𝑒𝑎 [ℎ𝑎] 
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2.4 Miljökrav på recipient för dagvatten 

Recipient för dagvattnet från utredningsområdet är Södra Vaxholmsfjärden. Den är på 
den södra sidan av Vaxön och dess utbredning visas med ljusblå linjering i figur 2.  

2.4.1 Miljökvalitetsnormer för dagvatten 

EU:s vattendirektiv, ramdirektivet för vatten, införlivades i svensk lagstiftning år 2004 som 
Vattenförvaltningen. Arbetet med Vattenförvaltningen utförs med hjälp av så kallade 
miljökvalitetsnormer, normerna fungerar som ett juridiskt styrmedel som införts i svensk 
lag för att komma tillrätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. Normerna för 
vatten beskriver vilken vattenkvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. 
Varje vattenförekomst statusklassificeras sedan i syfte att beskriva vattenförekomstens 
vattenkvalitet i dagsläget. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status 
eller potential innan år 2021 samt att ingen vattenförekomsts status får försämras, den 
ska istället förbättras eller bevaras. Miljökvalitetsnormer klassas inom två områden för 
vattenförekomster, ekologisk status och kemisk status. (HaV, 2016; VISS) 

Efter att EU-domstolen meddelade den så kallade Weserdomen har kraven skärpts på att 
vattenkvaliteten inte får försämras samt att målen gällande kemisk och ekologisk status 
ska uppnås. Det innebär att statusen för en enskild kvalitetsfaktor, som används för 
statusklassificering av vattenförekomsten, inte får försämras. Projekt eller verksamheter 
som orsakar en försämring riskerar således att inte tillåtas. 

2.4.2 Recipienten- Södra Vaxholmsfjärden  

Södra Vaxholmsfjärdens placering och utbredning framgår i figur 2. 

 

Figur 2. Översiktskarta för recipienten Södra Vaxholmsfjärden (VISS, 2018) 

Recipienten är enligt vattendirektivet en vattenförekomst och klassas i VISS enligt tabell 
1. Statusklassificeringen för ekologisk och kemisk status sattes år 2017 i samband med 
den andra förvaltningscykeln.  

 

Tabell 1. VISS statusklassificering av Södra Vaxholmsfjärden från 2017-02-23. 
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Vattenförekomst 

Ekologisk status Kemisk status 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Status 

(dagsläge) 

MKN 

(framtida mål) 

Södra 

Vaxholmsfjärden 

SE SE592420-

182210 

Otillfredsställande 
ekologisk status 

God ekologisk status 
2027 

Ej god kemisk 
ytvattenstatus 

God kemisk 
ytvattenstatus 

 

Södra Vaxholmsfjärden klassificeras med otillfredsställande ekologisk status. Detta 
grundas på ett otillfredsställande klorofyllvärde, måttliga ljusförhållanden och en förhöjd 
halt av näringsämnen. Den kemiska statusen är satt till ”Uppnår ej god” på grund av 
halterna av kvicksilver och PDBE vilket tagits fram genom regionala mätningar respektive 
en nationell extrapolering. 

Planområdet innefattar både parkeringsplatser och väg vilket är markanvändningar som 
ger upphov till relativt höga föroreningshalter. Ifall ingen rening sker innan dagvattnet 
från dessa områden når recipient riskerar det att bidra till att MKN för recipienten inte 
uppfylls. 

3 Områdets förutsättningar 

3.1 Planbeskrivning 

Planområdet ligger på centrala Vaxön, vid korsningen Lägergatan/Kungsgatan. Det är en 
del av Kvarteret Lägret som förr var ett övningsfält för militärer men i dag till största delen 
består av parkmark. Utredningsområdet består idag av en grustennisbana samt två 
parkeringsplatser. De delar av Kungsgatan och Lägergatan som angränsar till parkeringen 
ingår även de i utredningsområdet. Inga förändringar planeras dock för dessa områden 
varför huvudfokus för denna utredning kommer att ligga på området där tennisbanan och 
parkeringsplatserna ligger. Hädanefter kommer detta delområde refereras till 
som ”parkeringsområdet” och det övriga området som ”vägområdet”. När hela området 
åsyftas används termerna”planområdet” eller ”utredningsområdet”. Planområdet är 
markerat med svart linje och parkeringsområdet med gult i ortofotot i figur 3.  

 
Figur 3 Ortofoto över planområdet med parkeringsområdet markerat med gul linje (Google 2018) 
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Utredningsområdet ligger på ca +8 m ö.h. med lägsta punkten i sydöstra delen på +7,31m 
och högstanivån +9,21m i nordväst. Området är terassliknande uppbyggt med 
parkeringen i väst högst, tennisplanen i mitten lite nedanför och den östra parkeringen  
strax nedanför tennisbanan. Vägarna runtom parkeringarna ligger högre. En karta över 
topografin med lågpunkten(röd cirkel) och högpunkten(blå cirkel) redovisas i figur 4. 

 
Figur 4 Topografi på planområdet. Planområdesgräns markerad med blå linje. 

Området ligger inom verksamhetsområde för dagvatten med Roslagsvatten som VA-
huvudman. För mer information om avvattningen se avsnitt 3.3.  

3.2 Geotekniska förhållanden 

3.2.1 Markförhållanden 

Jordmånen på utredningsområdet består av postglacial lera. Detta innebär låg 
infiltrationshastighet(genomsläpplighet) och därmed begränsade möjligheter till lokalt 
omhändertagande, framförallt vid mer intensiva regn. Jorden håller dock vatten bra. Vid 
platsbesöket vittnade en granne om att det i dagsläget väldigt sällan blev stående vatten 
på de befintliga parkeringarna. Detta tyder på att det för nuvarande jordstruktur vid 
majoriteten av regn går att omhänderta vattnet på planområdet så länge 
fyllningsmaterialet ovanpå leran kan hålla en del vatten och vattnet fördröjs till den grad 
att infiltrationshastigheten är tillräcklig. Ett utdrag ur SGUs jordartskarta visas i figur 5 där 
utredningsområdet är markerat med svart fyrkant. Ingen geoteknisk undersökning har 
utförts på området men detta bör övervägas för att få en bättre bild av jordmånen och 
grundvattennivåerna.  
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Figur 5 Jordmån på planområdet 

3.2.2 Grundvattennivåer 

Det finns i underlaget till denna utredning ingen data om grundvattennivån på 
utredningsområdet. SGUs grundvattenkarta ger området den lägsta nivån för 
uttagsmöjligheter, mindre än 0,16 l/s. I länsstyrelsens webbGIS finns grundvattennivåer 
uppmätta strax norr och söder om utredningsområdet. Nivåerna ligger då på 10 
respektive 7 m men även om det kan ge en fingervisning kring hur det kan vara på 
utredningsområdet så är det en stor osäkerhetsfaktor, dels för att mätningarna inte gäller 
planområdet och dels för att grundvattennivåerna skiftar över året. Det är därmed stor 
osäkerhet kring hur grundvattenförhållandena är just på utredningsområdet.  

3.3 Avrinning 

Utredningsområdet är en del av avrinningsområdet som är markerat med gult i figur 6. 
Den svarta fyrkanten markerar planområdets position.  
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Figur 6 Avrinningsområde planområdet befinner sig i 

Figur 7 visar flödesriktningen för ytavrinnande vatten på planområdet baserat på 
topografi. 

 

Figur 7. Nuvarande avrinning inom utredningsområdet. 
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Den 5 oktober 2018 utfördes ett 
platsbesök. Bilderna i figur 8-13 är tagna 
vid detta tillfälle och används här för att 
visa på hur avrinningen begränsas och 
styrs av platsens utformning. Figur 8 är 
tagen från sydväst och visar på den 
terassliknande utformningen på 
parkeringsområdet.  

Lutningen på parkeringarna är blygsam 
och grusunderlaget gör att 
flödeshastigheten ytterligare begränsas. 
Figur 9 visar den västra och östra 
parkeringen. 

 
Figur 9  Västra(vänster) respektive östra(höger)  parkeringen         

Det är en liten grässlänt runt om 
tennisbanan men det finns en kant 
i slutet av denna så inget vatten 
rinner in på banan den vägen (se 
Figur 10). Inget eller marginellt 
med vatten rinner från 
tennisbanan österut mot 
parkeringen då det finns en 
avskärmning och gräsyta som 
stoppar upp även där.  

Figur 11 visar grusvägen i öster som är planområdets lägsta 
punkt. Häcken bredvid kan ha en fördröjande verkan så att 
lite vatten förväntas rinna från parkeringen till grusvägen.   

Begränsad avrinning sker in på parkeringsområdet på grund 
av kantade vägar och en liten gräshöjd norr om 
tennisbanan(se figur 12). Viss avrinning kan dock ske in 
söderifrån via infarten till parkeringarna. Infarten visas i figur 
13. 

Figur 8 Parkeringsområdet från sydväst 

Figur 10 Slänt vid tennisbanan 

Figur 11 Grusväg i den östra den av 
planområdet (bild tagen från norr) 
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Figur 12 Gräshöjden norr om tennisbanan (vänster bild tagen från norr, höger bild tagen från öst) 

 

 
Figur 13 Infart till parkeringsområdet 

Området är del av verksamhetsområde för dagvatten. Dagvattennätet ligger under 
Lägergatan och Kungsgatan och tar därmed hand om dagvattnet från vägarna. Några 
brunnar finns i angränsande områden på parkeringsområdet. En översikt över 
dagvattenledningarnas placering på planområdet redovisas i figur 14. 
Dagvattenledningarna  illustreras med grön färg.  

 
Figur 14 Dagvattenledningar (grönt) på planområdet 
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3.4 Markavvattningsföretag 

Markavvattningsföretag är gemensamhetsförläggningar enligt anläggningslagen och är en 
vanlig företeelse i Sverige där bönder under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal dikade ut 
stora ytor för att odla upp kärr, mosse eller annan vattendränkt mark. Företaget måste 
omprövas eller avvecklas om flöden till företaget avleds eller förändras. (Länsstyrelsen, 
2017) 

Det finns enligt Länsstyrelsen inga registrerade markavvattningsföretag på eller i närheten 
av utredningsområdet.  

3.5 Lågpunktskartering 

Den östra delen av parkeringsområdet markeras som ett instängt område både i 
översvämningsanalysen för Vaxön och i Länsstyrelsens skyfallskartering. Det gäller 
tennisbanan och vidare österut. Området räknas inte till de helt översvämmade i analysen 
men enligt Länsstyrelsen finns det risk för stående vatten på 10-30 cm på tennisbanan och 
den östra parkeringen. Figur 15 och 16 visar urklipp ur Länsstyrelsens respektive Tyréns 
översvämningskarteringar. Utredningsområdet är markerat med svart fyrkant.  

 
Figur 15 Länsstyrelsens översvämningskartering (webbGIS) 
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Figur 16 Översvämningskartering från ”Vaxön - översvämningsanalys-2013” med planområdet markerat med svart fyrkant 

4 Flödesberäkningar 

4.1 Befintlig situation 

Utredningsområdet består i dag av en grustennisbana, parkering, gångväg, gräsyta och 
väg. Parkeringsplatserna på området som ska göras om har grusunderlag. 
Markanvändningen illustreras i bilaga 1 samt i figur 17 nedan. 

  
Figur 17. Befintlig markanvändning för planområdet. 

4.1.1 Markanvändning 

Tabell 2 beskriver den befintliga markanvändningen genom att redovisa de separata 
ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerade yta. 

P110 har använts som utgångspunkt vid valet av avrinningskoefficienter. För 100-
årsregnet har avrinningskoefficienterna höjts på grund av att regnintensiteten är högre 
och att exempelvis gräsytor snabbt mättas vid kraftiga regn.  
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Tabell 2. Areaberäkning för befintlig markanvändning inom planområdet. Avrinningskoefficient för 100-

årsregn inom parantes. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient Reducerad yta [ha] 

Parkeringsområdet Grusparkering 1452 0,4 (0,8) 0,058 
 Grustennisbana 627 0,4 (0,8) 0,025 
 Gräsyta 1370 0,1 (0,5) 0,014 
 Gångväg grus 154 0,2 (0,6) 0,003 
 GC-väg asfalt 304 0,8 (1) 0,024 

Vägområdet Asfaltsparkering 202 0,8 (1) 0,017 
 Väg  960 0,8 (1) 0,077 
 GC-väg asfalt 316 0,8 (1) 0,025 
 Gräsyta 635 0,1 (0,5) 0,006 

Totalt  6019  0,249 

4.1.2 Flöden 

Flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1 samt reducerade ytor enligt 
tabell 2. Regnintensitet har beräknats med specifikt flöde för 5, 20 och 100-årsregn och 
en regnvaraktighet på 10 minuter. 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 181 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 287 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10𝑚𝑖𝑛 = 489 𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎 

Dagvattenflödet har beräknats utan klimatfaktor för befintlig markanvändning. 
Resultaten för planområdet redovisas i tabell 3. Volymerna baseras på ett 10-
minutersregn. För 100-årsregnet har avrinningskoefficienterna enligt kutym höjts pga. 
den höga regnintensiteten och snabbt mättade gräsytor. 

Tabell 3. Beräknade dagvattenflöden för befintlig situation vid ett 5- 20 och 100-årsregn. 

Delområde 

Flöde [l/s]  Volym (m3) 

5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 5-årsregn 
20-

årsregn 

100-

årsregn 

Parkeringsområdet 22,5 36,6 134,1 13,5 21,4 80,5 
Vägområdet 22,6 35,7 87,8 13,5 21,4 52,7 

Totalt 45,1 71,3 221,9 27,0 42,8 133,1 

4.2 Planerad utformning 

Den planerade förändringen innebär att tennisbanan försvinner och det istället för två 
separata parkeringar blir en stor parkering. Den nya markanvändningen illustreras i bilaga 
2 och i urklippet i figur 18 nedan.  
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Figur 18. Planerad markanvändning för planområdet. 

4.2.1 Markanvändning 

Tabell 4 beskriver den planerade markanvändningen genom att redovisa de separata 
ytornas totala area, avrinningskoefficienter samt dess reducerande yta. 

För 100-årsregnet har avrinningskoefficienterna höjts på grund av att regnintensiteten är 
högre och att exempelvis gräsytor snabbt mättas vid kraftiga regn. För de ytor som är 
avsedda för hanteringsåtgärder med skelettjord har avrinningskoefficienten 0,1 valts då 
dessa ytor kommer att vara ytor med växtlighet. 

Tabell 4. Areaberäkning för planerad markanvändning inom planområdet. 

Delområde Markanvändning Yta [m2] Avrinningskoefficient 
Reducerad yta 

[ha] 

Parkeringsområdet Parkering körytor 1218 0,4 (0,8) 0,049 
 Uppställningsytor 1150 0,2 (0,8) 0,023 

 
Träd och grönytor 

hantering 
373 

0,1 (0,5) 0,004 
 Gräsytor  678 0,1 (0,5) 0,007 
 GC-väg (grus) 145 0,2 (0,6) 0,003 
 GC-väg (asfalt) 341 0,8 (1) 0,027 

Vägområdet GC-väg (asfalt) 316 0,8 (1) 0,025 
 Parkering 202 0,8 (1) 0,016 
 Väg 960 0,8 (1) 0,077 
 Gräsytor  635 0,1 (0,5) 0,006 

Totalt  6019  0,237 

4.2.2 Flöden 

Översiktliga flödesberäkningar har utförts enligt ekvationer i avsnitt 2.3.1, reducerade 
ytor enligt tabell 4 samt med en klimatfaktor på 1,25. Regnintensitet har beräknats med 
specifikt flöde vid ett 10 minuters 5-, 20- och 100-årsregn. 

• 𝑖5−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 226 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

• 𝑖20−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 358 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 
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• 𝑖100−å𝑟𝑠𝑟𝑒𝑔𝑛,10 𝑚𝑖𝑛 ∗ 1,25 = 611 [𝑙
𝑠⁄ , ℎ𝑎] 

Resultaten för dagvattenflöden samt volym redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Beräknade dagvattenflöden och dess volym för planerad situation vid ett 5- 20- och 100-årsregn med 

en klimatfaktor på 1,25. 

Delområde 

Flöde [l/s]  Volym (m3) 

5-årsregn 20-årsregn 100-årsregn 5-årsregn 
20-

årsregn 

100-

årsregn 

Parkeringsområdet 24,3 38,4 153,6 14,6 23,0 92,2 
Vägområdet 28,2 44,6 76,1 16,9 26,8 45,7 

Totalt 52,5 83,0 229,7 31,5 49,8 137,8 

 

I och med förändringen på planområdet kommer dagvattenflödet att öka något. Ökningen 
beror främst på klimatfaktorn, utan den skulle dagvattenflödet minska. För att 
förändringen på planområdet inte ska innebära någon försämring av dagsläget krävs 
därför mindre fördröjningsåtgärder. Vid extrema regn ökar flödet extra mycket på grund 
av att det finns rätt stor andel icke hårdgjorda ytor som i samband med de kraftiga regnen 
ger upphov till mer ytavrinning.  

4.3 Magasinsvolym 

Enligt Vaxholms  stad skall 20 mm av nederbörden kunna fördröjas på planområdet. Detta 
innebär att det krävs en magasinsvolym på 48m3 för att uppfylla fördröjningskravet. 
Uppdelat på de två delområdena innebär det 23m3 för Parkeringsområdet och 25m3 för 
Vägområdet. Ifall fördröjningsåtgärder av den storleken anläggs kommer området att 
kunna hantera regn i storleksordningen 20-årsregn utan överbelastning av systemet. 
Beräkningarna har utförts i enlighet med formler och antaganden i avsnitt 2.3.2.  

5 Föroreningsberäkningar 

Översiktliga beräkningar har utförts i databasen StormTac för föroreningskoncentrationer 
och -mängder inom området före och efter exploatering. Koncentrationerna och 
mängderna har summerats för de två delområdena och redovisas i tabell 6 och 7 som 
planområdets totala föroreningsbidrag till recipienten. De markanvändningar som 
använts i beräkningarna återfinns i tabell 2 och 4. 

De ämnen som analyserats är de 13 standardämnena enligt StormTac. 

Tabell 6. Föroreningskoncentrationer (µg/l) för hela planområdet före och efter exploatering. Koncentrationer 

som överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) µg/l 120 120 
Kväve (N) µg/l 1800 1900 

Bly (Pb) µg/l 15 18 
Koppar (Cu) µg/l 27 31 

Zink (Zn) µg/l 75 90 
Kadmium (Cd) µg/l 0,28 0,32 

Krom (Cr) µg/l 7,1 9 
Nickel (Ni) µg/l 6,6 8,5 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,053 0,061 
Suspenderad substans (SS) µg/l 69000 86000 

Oljeindex (Olja) µg/l 480 570 
PAH16 µg/l 1,4 1,8 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,026 0,034 
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*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

Tabell 7 Föroreningsmängder (kg/år) för hela planområdet före och efter exploatering. Mängder som 

överskrider de för befintlig situation är rödmarkerade. 

Förorening Enhet Befintlig situation Planerad situation 

Fosfor (P) kg/år 0,29 0,35 
Kväve (N) kg/år 4,5 5,2 

Bly (Pb) kg/år 0,037 0,051 
Koppar (Cu) kg/år 0,068 0,086 

Zink (Zn) kg/år 0,19 0,25 
Kadmium (Cd) kg/år 0,00071 0,0009 

Krom (Cr) kg/år 0,018 0,025 
Nickel (Ni) kg/år 0,017 0,024 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00013 0,00017 
Suspenderad substans (SS) kg/år 170 230 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,2 1,6 
PAH16 kg/år 0,0037 0,0051 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000066 0,000094 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

I och med förändringen så kommer föroreningarna från planområdet att öka. 
Föroreningshaltens storlek varierar beroende på föroreningstyp men majoriteten av 
ämnena ökar med minst 20 %. Studeras mängdökningen ökar alla utom fosfor med minst 
20 %, och majoriteten med 30 %. Störst ökning har BaP med en 31-procentig ökning av 
halten och en mängdökning på 42 %.  

6 Dagvattenhantering 

6.1 Allmänna rekommendationer 

Dagvattenhanteringen ska följa de riktlinjer som beskrivs i avsnitt 2.2. Ytor med lägre 
avrinningskoefficienter ska därför premieras och åtgärder ska införas för att inte 
föroreningshalterna i dagvattnet blir för höga. Lösningar som bidrar till en trevlig närmiljö 
ska väljas i första hand ifall det är tekniskt möjligt.  

6.1.1 Höjdsättning och översvämningsrisk 

Vid kraftigare regn än de dimensionerande 10-årsregnen kommer vattnet inte kunna 
avledas tillräckligt snabbt via det planerade dagvattensystemet. Då måste området vara 
höjdsatt så att vattnet avrinner mot områden som kan översvämmas utan skador. Svenskt 
Vatten rekommenderar att nybyggda fastigheter dimensioneras så att 
marköversvämningar med skador på byggnader sker mer sällan än vart 100:e år (Svenskt 
Vatten P110, 2016). För att förhindra stående vatten på parkeringen leds dagvattnet 
genom lutning österut mot GC-vägen. Vattnet på vägområdet leds vidare via gatunätet.  

6.1.2 Miljöanpassade materialval 

För att minska miljöpåverkan på dagvattnet bör material som inte innehåller miljöskadliga 
ämnen väljas. Kända material som avger föroreningar är exempelvis takbeläggning, 
belysningsstolpar och räcken som är varmförzinkade eller i övrigt innehåller zink. 
Plastbelagda plåttak avger organiska föroreningar. Planen bör därför inte föreskriva 
material som ger ifrån sig miljöskadliga ämnen som exempelvis zinktak. Byggvaror bör 
klara egenskapskriterier som satts upp av branschorganisationer såsom BASTA eller 
Byggvarubedömningen. För att undvika onödigt tillskott av miljöfarliga ämnen är det 
viktigt att tidigt se över de materialval som ska användas för byggnation. 
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6.2 Dagvattenlösningar 

För att hantera dagvattnet på planområdet föreslås att träd i skelettjord och 
genomsläpplig beläggning implementeras. I de följande två avsnitten presenteras dessa 
tekniker.  

6.2.1 Träd i skelettjord 

Skelettjord är en teknik som har tagits fram för att skapa goda förutsättningar för träd 
som planteras i en hårdgjord statsmiljö. Skelettjord kan även fungera som ett 
underjordiskt magasin för dagvatten och bidra med fördröjning och rening. 

Varje träd ska ges en skelettjordsvolym på minst 15 m3/träd. Trädrötterna ska ges 
möjlighet att växa i princip obegränsat i åtminstone två riktningar. Minimibredden på 
växtbädden bör inte understiga 4 meter för större skogsträd, typ lind, lönn och ek. För 
mindre träd typ rönn, körsbär och prydnadsapel, ska bredden aldrig understiga 2 meter. 
Generösare växtvolymer ger bättre växtförutsättningar. Växtbädden bör ha ett djup på 
0,8-1 meter. Figur 19 visar en schematisk skiss över plantering av träd i skelettjord. Vid tät 
beläggning på skelettjorden krävs regelbunden rensning av brunnar så att vattentillförseln 
kan upprätthållas. Vid hög belastning av föroreningar kan skelettjorden behöva bytas ut 
med jämna mellanrum (Stockholm Vatten och Avfall, 2017b). Fördröjningsvolymen i 
skelettjorden skapas av porvolymen som i den vanliga skelettjorden är omkring 10 % och 
i luftig skelettjord cirka 30 % av den totala volymen. 

 

Figur 19. Schematisk illustration över plantering av träd i skelettjord (Stockholm stad, 2018). 

6.2.1.1 Drift och skötsel  

De första två åren kan etableringsstöd behövas för träden. Ifall skelettjorden ligger under 
tät beläggning krävs regelbunden rensning av brunnarna, vanligtvis ca en gång per år. Med 
hög föroreningsbelastning kan utbyte av skelettjorden bli aktuellt. Partiklar i dagvattnet 
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som sätter igen porer gör att utbyte av jorden beror mycket på hur närområdet ser ut och 
mängden sedimenttransport med dagvattnet. Ingen gödsling eller bevattning krävs då 
dagvattnet står för detta.  

6.2.2 Genomsläppliga beläggningar 

En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och 
bidrar med flödesutjämning och rening av dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten 
minskar även risken för översvämningar vid kraftiga regn. Exempel på en 
genomsläppliga beläggningar kan ses i figurerna 20-22. 

 

Figur 20. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med grusfogar. 

 

 

Figur 21. Exempel på genomsläpplig betongbeläggning med gräs. 
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Figur 22. Exempel på genomsläpplig beläggning med gräs (alltimark.se). 

Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med genomsläppliga fogar och genomsläpplig 
asfalt är några beläggningsexempel. Under den översta beläggningen finns lager av 
makadam i olika grovlekar som släpper igenom och filtrerar dagvattnet nedåt. När vattnet 
rinner genom beläggningen och underlaget renas det i flera steg genom sedimentation, 
filtrering och fastläggning. En genomsläpplig beläggning bidrar till effektiv ytanvändning 
då flödesutjämning skapas direkt under beläggningsytan. För att funktionen på 
genomsläppliga beläggningar ska bibehållas krävs kontinuerligt underhåll så de inte sätter 
igen. 

Beroende på markens infiltrationskapacitet kan genomsläppliga beläggningar anläggas på 
olika sätt. Är infiltrationskapaciteten begränsad kan dräneringsledningar anläggas. Är det 
mindre än en meter till grundvattnet under överbyggnaden bör vattnet inte infiltreras och 
kan då anläggas med exempelvis en tät duk och ledningar som avleder vattnet som 
infiltrerar. Se figur 23 och 24 för exempel på hur system med genomsläppliga beläggningar 
kan utformas. 

En yta med genomsläpplig beläggning upplevs oftast som mjukare och mer trivsam. 

 

Figur 23. Genomsläppliga beläggningar med infiltration och dräneringssystem (CIRIA, 2015). 

847



 

Sida 20 av 30 

 

 

Figur 24. Genomsläppliga beläggningar utan infiltration (CIRIA, 2015). 

6.2.2.1 Drift och skötsel  

Genomsläppliga beläggningar behöver regelbundet underhåll då partiklarna i dagvattnet 
efter ett tag kan sätta igen beläggningen. Detta görs på olika sätt beroende på beläggning 
exempelvis högtrycksspolning, vakuumsugning eller utbyte av igensatt fogmaterial. 
Exempelvis gör 1-2 vakuumsugningar per år att permeabel asfalt är välfungerande. Om 
armerat gräs används är även gräsklippning en del av underhållet.  

6.3 Föreslagen dagvattenhantering 

I detta avsnitt beskrivs ett förslag på dagvattenhantering på planområdet inklusive en 
grov kostnadsuppskattning för anläggning och drift. 

6.3.1 Översikt 

I figur 25 ses en skiss över föreslagen dagvattenhantering för planområdet. Här ges en 
ungefärlig bild av dagvattensystemens storlek och placering i planområdet. En mer 
detaljerad dagvattenplan kan ses i bilaga 3. 

 
Figur 25 Dagvattenåtgärder på planområdet. 
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För att hantera dagvattnet används beläggningar med låg avrinningskoefficient, 
skelettjord samt ränndalar. Höjdsättningen är utförd så att hela området lutar åt öster. 
På detta sätt undviks instängda områden och översvämningar. Uppställningsplatserna 
ytsätts med armerat gräs vilket ger låg avrinning och bidrar med grönska. Skelettjord 
placeras i områden mellan och runt parkeringsplatsen. Där planteras träd och eventuellt 
andra växter. Skelettjorden fördröjer och renar dagvattnet och det leds sedan ut via 
dräneringsledningar till dagvattennätet.  Ränndalar konstrueras på strategiska platser på 
körytorna för att samla upp och leda vattnet mot skelettjorden. Valet av grus till 
parkeringens körytor är positivt för ytavrinningen då detta enligt schablonvärden 
minskar ytavrinningen med mer än hälften jämfört med en normal asfaltsyta. Det finns 
inga åtgärder inplanerade på vägområdet då kraven på fördröjning och rening på 
området uppfylls genom att hanteringsåtgärder implementeras på parkeringsområdet 
där det ändå kommer att byggas om.  

Med 1 m djup skelettjord på alla hanteringsytor krävs en porositet på 0,13 för att uppnå 
den erforderliga magasinsvolymen. Det kan vara fördelaktigt att välja en jord med högre 
porositet så att det finns marginal att ta av ifall jorden med tiden packas ihop och fylls 
på med partiklar från dagvattnet. Skelettjorden anläggs med dräneringsledningar vilka 
leds till dagvattennätet då möjligheterna för lokal infiltration är begränsade på grund av 
jordmånen. Det kan vara bra att komplettera med en geoteknisk undersökning på 
platsen för att konfirmera infiltrationsmöjligheterna, undersöka djup och se hur 
grundvattennivån ligger.  

Gröna lösningar har valts för att de ger en god reningsgrad men även för deras 
rekreationella egenskaper. De passar bra i den tanke som kommunen har med att göra en 
bra övergång mellan park och parkering. Dessutom ligger det i linje med 
dagvattenpolicyns mål om lokalt omhändertagande. 

6.3.2 Kostnadsuppskattning anläggning och drift 

Anläggning av träd i skelettjord för detta sammanhang uppskattas kosta ca 60 000 SEK per 
träd. Området rymmer ca 15 träd vilket innebär en kostnad på 900 000 SEK. Då det inte 
krävs någon bevattning eller gödsling av träd i skelettjord är det rensning av brunnarna 
och eventuellt utbyte av jorden som är den huvudsakliga driftkostnaden. Etableringsstöd 
kan vara aktuellt de första två åren. En grov kostnadsuppskattning är ca 6000/träd de 
första två åren och sedan 500 kronor/träd årligen. Detta innebär en totalkostnad för 15 
träd på 150 000 för en 10-årsperiod.   

Anläggning av genomsläpplig beläggning kostar ca 850 SEK/m2 för armerat gräs. Med 
1150m2 armerat gräs på planområdet innebär detta en anläggningskostnad på 977 500 
SEK. Driftskostnaden för armerat gräs beror på hur ofta materialet sätts igen och vilken 
metod som väljs för rensning. Rensning kan bli aktuellt 1-2 ggr per år.  

6.4 Föroreningsberäkningar efter föreslagen dagvattenlösning 

Detta kapitel redovisar hur dagvattenåtgärderna som rekommenderats i kapitel 6.3 
påverkar planområdets slutgiltiga föroreningsbidrag. 

Tabell 8 och 9 redovisar de totala föroreningskoncentrationerna och 
föroreningsmängderna efter föreslagna åtgärder för dagvattenhanteringen inom 
planområdet. Åtgärderna innefattar anläggningar i form av skelettjord vilken tar hand 
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om ytavrinningen från vissa delar av planområdet. Beräkningarna har utförts i databasen 
StormTac. 

Tabell 10 redovisar den procentuella reningseffekten av föroreningsmängder efter det att 
dagvattnet passerat reningsanläggningarna. 

Tabell 8. Föroreningskoncentrationer (µg/l) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 

dagvattenlösningar.  

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) µg/l 120 89 

Kväve (N) µg/l 1800 985 

Bly (Pb) µg/l 15 5,85 

Koppar (Cu) µg/l 27 14,25 

Zink (Zn) µg/l 75 34 

Kadmium (Cd) µg/l 0,28 0,1595 

Krom (Cr) µg/l 7,1 2,75 

Nickel (Ni) µg/l 6,6 2,35 

Kvicksilver (Hg) µg/l 0,053 0,0395 

Suspenderad substans (SS) µg/l 69000 23700 

Oljeindex (Olja) µg/l 480 300 

PAH16 µg/l 1,4 0,57 

Benso(a)pyren (BaP) µg/l 0,026 0,0125 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

Tabell 9. Föroreningsmängder (kg/år) före exploatering och efter exploatering med föreslagna 

dagvattenlösningar.  

Förorening Enhet Befintlig situation 
Efter föreslagen 

dagvattenlösning 

Fosfor (P) kg/år 0,29 0,243 

Kväve (N) kg/år 4,5 2,68 

Bly (Pb) kg/år 0,037 0,0163 

Koppar (Cu) kg/år 0,068 0,0394 

Zink (Zn) kg/år 0,19 0,094 

Kadmium (Cd) kg/år 0,00071 0,00044 

Krom (Cr) kg/år 0,018 0,0076 

Nickel (Ni) kg/år 0,017 0,0065 

Kvicksilver (Hg) kg/år 0,00013 0,00011 

Suspenderad substans (SS) kg/år 170 64,2 

Oljeindex (Olja) kg/år 1,2 0,83 

PAH16 kg/år 0,0037 0,00155 

Benso(a)pyren (BaP) kg/år 0,000066 0,000034 

*Beräknade med årsmedelnederbörd på 636 mm. 

Tabell 10. Reningseffekten av planerad situation med föreslagna dagvattenlösningar. 
Reningseffekt [%] 

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

26 48 68 54 62 50 69 72 35 72 47 68 63 

Med föreslagna dagvattenhanteringsåtgärderna uppnås reningseffekter på 26 till 72 % 
beroende på ämne (se tabell 10 ovan). Föroreningsreduktionerna innebär att både 
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halter och mängder är mindre för den planerade utformningen med rening än för den 
befintliga utformningen. Därmed uppnås kravet att ingen försämring får ske på 
planområdet i och med detaljplaneändringen. Högst förbättring jämfört med befintlig 
situation uppnås för krom, nickel och lösta föreningar där mängderna minskar med 58, 
59 respektive 62 %.  

7 Slutsats och rekommendationer 

Enligt beräkningarna på den nya markanvändningen på planområdet där hänsyn tagits till 
ett förändrat klimat kommer dagvattenflödet från planområdet att öka med ca 15 %. Även 
mängden föroreningar i dagvattnet kommer att öka. Den nya situationen kräver en 
magasinsvolym på 48 m3 för att uppfylla kravet på omhändertagande av 20 mm.  

Även om det finns begränsade infiltrationsmöjligheter på planområdet på grund av 
jordmånens typ går det bra att implementera gröna lösningar för att hantera dagvattnet. 
Det fördröjda och renade dagvattnet leds vidare till dagvattennätet via 
dräneringsledningar. Träd och annat växtlighet i skelettjord passar bra in på planområdet 
då de både uppfyller kraven på dagvattenhantering men även bidrar till den naturliga 
övergång från den intilliggande parken som efterfrågas.  

I och med den nya höjdsättningen bildas inga instängda områden på planområdet. Genom 
de föreslagna dagvattenhanteringsåtgärderna uppnås den erforderliga 
fördröjningsvolymen och föroreningshalterna från planområdet blir lägre än de är idag. 
Den föreslagna planlösningen innebär således mer grönska, mer fördröjning och mindre 
föroreningar än idag.           
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Bilagor  

Bilaga 1 – Befintlig markanvändning 

Bilaga 2 – Planerad markanvändning 

Bilaga 3 – Översikt föreslagen dagvattenhantering 
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1. Bakgrund

1.1. Befintliga förhållanden 

20m

Kungsgatan
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1.1.1. Parkering

Den befintliga parkeringsplatsen rymmer ca 60 bilar. Parkeringen är 
upplåten för parkering under som mest 12 timmar. Detta begränsar 
användandet av parkeringsplatsen till dagbesökare eller arbetande, 
pendlare och boende eller besökare som parkerar över natten.

En översiktlig parkeringsundersökning visade att det som mest 
stod 19 bilar i den del som ligger närmast kyrkan, medan det på 
delen närmast Lägergatan som mest stod 4 bilar. Av de 18 bilar 
som stod parkerade på morgonen vid kl. 07.30 var 10 stycken kvar 
kl. 16.00. Detta ger en omsättning av de parkerade bilarna på 44 
%, räknat på hela dagen. Detta måste betraktas som lågt. Under 
samma tid körde 5 bilar in till parkeringen. 

Morgonen efter var 3 av de bilar som stod parkerade kvällen innan 
kvar på parkeringen. Högt räknat har 30 bilar parkerat här under 

Vaxholm stad har identifierat behov av fler parkeringsmöjligheter centralt på Vaxön. Den aktuella platsen används redan i dag dels 
som bilparkering, dels som tennisplan och anges som Allmän platsmark, parkmark i gällande detaljplan. För att möjliggöra en annan 
markanvändning, permanent parkeringsplats, krävs en ny detaljplan. Denna trafikutredning utgör ett av underlagen till ändring av detaljplanen 
och möjliggör att en väl gestaltad och trafiksäker miljö skapas. I uppdraget ingår att undersöka alternativa in-/utfarter till parkeringen från 
Kungsgatan.

Figur 1. Översiktskarta som visar den befintliga parkeringsplatsen och tennisplanen som Vaxholms stad ämnar omvandla till ytterligare en 
parkeringsyta. Kartan visar även trafikanternas rörelsemönster i anslutning till området.  

en dag i slutet av september. Dessa ger upphov till högst 60 
fordonsrörelser per dygn. Av dessa fordonsrörelser var cirka hälften 
koncentrerade till högtrafiken.

Som en jämförelse undersöktes den snedställda parkeringen längs 
Lägergatan. Den upptogs som mest av 33 bilar varav 13 stycken 
stod kvar kl. 16.00. Detta ger en omsättning på 61 % räknat på 
hela dagen. Av de 13 bilarna som stod parkerade på kvällen stod 7 
stycken kvar på morgonen dagen efter. 

Omsättningen på de parkerade bilarna längs Lägergatan var 
högre än på parkeringen vid kv. Lägret. Förklaringen är att främst 
lärare på Vaxö skola parkerar på den snedställda parkeringen. Vid 
platsbesöket noterades att föräldrar som skjutsade sina barn till 
skolan parkerade här men de stod aldrig längre än 20 min.

UTREDNINGSOMRÅDE 
PARKERING

Busshållplats
Stig

Gångbana

Cykelbana

Bilväg
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1.1.2. Trafikolyckor

Under en 10-årsperiod, september 2008 – augusti 2018, har 
det inträffat 5 trafikolyckor i närområdet till parkeringen. Det 
var främst oskyddade trafikanter som drabbades. Följande 
personskadeolyckor inträffade under perioden september 2008 – 
augusti 2018:

• I en av de rapporterade trafikolyckorna skadades en 
bilpassagerare lindrigt vid en upphinnande olycka i samband 
med en vänstersväng in på Lägergatan

• En cyklist skadades svårt då denne gick omkull efter att ha 
varit tvungen att bromsa för en bil som korsade cykelbanan vid 
Lägergatans mynning

• En cyklist cyklade av okänd anledning omkull på cykelbanan vid 
busshållplatsen och skadades lindrigt

• En gående blev påkörd på övergångsstället över Kungsgatan av 
en bil och blev lindrigt skadad

• Vid en kollision mellan en mopedist och en person på permobil 
på övergångsstället vid kyrkan skadades båda lindrigt

1.1.3. Trafikflöden

Trafikverket gjorde under 2015 en stickprovsmätning på 
Kungsgatan. Den visade en ÅDT på 8360 fordon. Uppgifter om 
trafikflödesstorleken på Lägergatan saknades. ÅF utförde en studie 
av trafikflöden för bilar som körde in på Lägergatan, gående och 
cyklister i området samt antal bussresenärer under en fredag och 
en lördag i slutet av september 2018.

Under en vardagsförmidags maxtimme, 07.30-08.30, körde 91 bilar 
in på Lägergatan. Av dessa kom 64 västerifrån, och gjorde alltså en 
vänstersväng in på Lägergatan, medan 27 kom österifrån.

Under samma tid gick 42 personer över på övergångsstället 
vid Lägergatans mynning mot Kungsgatan medan 9 cyklister 
färdades över Lägergatan på samma ställe. På det signalreglerade 
övergångsstället över Kungsgatan noterades att 19 personer gick 
över gatan. Alla utom två gick i riktningen från villaområdet söder 
om Kungsgatan och gick mot busshållplatsen eller i riktning mot 
Vaxö skola.

Under samma tid klev 52 bussresenärer på bussar i västlig 
färdriktning, dvs mot Danderyd/Stockholm. I samband med 
skolstarten på morgonen kom ca 45 skolbarn och vuxna gående 
från busshållplatsen och genade över den västra delen av 
parkeringen och gick mot Vaxö skola.

Några mer sällsynta beteenden noterades under platsbesöken. Tre 
cyklister cyklade mot Kungsgatan i grönremsan mellan den västra 
delen av parkeringen och Lägergatan. Anledningen till detta borde 
vara att Lägergatan är enkelriktad så att trafik endast är tillåten i 
nordlig riktning upp mot Vaxö skola. 

Under platsbesöket noterades även en taxi som körde mot 
enkelriktat på Lägergatan.
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Figur 2. Trafikflödesanalys som visar antalet trafikanter under förmiddagens maxtimme. 
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2. Alternativa lösningar till parkeringens 
infart 

2.1. Alternativ 1, som idag

Kungsgatan

Lä
ge

rg
a

ta
n

Befintlig infart 
breddas något

20m

S
a

m
tl

ig
a

 p
a

rk
er

in
g

sp
la

ts
er

 b
ev

a
ra

s

+ Behöver enbart dimensioneras efter personbilar vilket håller 
nere korsningsstorleken vid anslutningen till Kungsgatan.

Låg anläggningskostnad

Den befintliga infarten från Kungsgatan är i dagsläget 
smal men är möjlig att bredda något utan att skada något 
träd. 

Befintlig infart försämrar framkomligheten på Kungsgatan.

Begränsad sikt mot öster (hamnen)

-

En utökning av parkeringen ger ett tillskott av ca 30 platser. Om 
omsättningen på de parkerade bilarna är i samma storleksordning 
som i dagens situation, utanför sommarens intensiva besöksperiod, 
kommer tillskottet av trafik att vara mycket begränsat. Eftersom 
parkeringen inte ens var halvfull när den var som mest belagd, 
bör inte den tillkommande trafiken vara märkbar. För att skapa 
en tydligare bild av hur parkeringen förväntas fungera bör även 
en parkeringsundersökning göras under sommarens intensiva 
besöksperiod.

Vid utfart från parkeringen uppnås inte en god standard för 
siktsträckan österut mot hamnen i Vaxholm. För att god standard på 
siktsträckan ska kunna uppnås måste en bilist stå med bakänden på 
bilen delvis över gång- och cykelbanan. Möjligheterna att åtgärda 
detta är inte enkelt. För att åstadkomma en plats som rymmer en 
bil som väntar på att köra ut  eller in från vägen måste gång- och 
cykelbanan flyttas längre ifrån vägen. Detta innebär i sin tur att 
stora träd som står i en allé behöver tas ned, vilket troligen inte är 
genomförbart.

Figur 3. Illustrationsplan alternativ 1, befintlig infart bevaras. 

862



Sida 7ÅF PROJEKT 2018

2.2. Alternativ 2, infart från 
Lägergatan 
Detta alternativ innebär att Lägergatan dubbelriktas närmast 
korsningen med Kungsgatan för att minska rundkörningen av de 
som parkerar på parkeringen. Uppskattningsvis måste 5 eller 6 
av de tvärställda parkeringsplatserna närmast korsningen med 
Kungsgatan på Lägergatan tas bort för att möjliggöra dubbelriktad 
trafik.

På grund av siktförhållandena i korsningen Kungsgatan – 
Lägergatan behöver gång- och cykelbanan byggas om. För att 
bilar ska få en tillräcklig siktsträcka vid utfarten mot Kungsgatan 
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behöver en bil kunna stå och vänta mellan övergångsstället/
cykelpassagen innan den kör ut. Detta får till följd att om en 
godtagbar standard ska uppnås för gående och cyklister behöver 
gångbanan på den västra sidan av Lägergatan breddas så att även 
en cykelbanedel får plats. Uppskattningsvis behöver gång- och 
cykelbanan vara minst 4 m bred i anslutning till övergångsstället/
cykel-passagen. Det kan finnas en risk för att körningen mot 
enkelriktat kommer att öka. Främst gäller det cyklister men även 
övrig trafik.

Figur 4. Illustrationsplan alternativ 2, infart från lägergatan
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2.2.1. Trafik

Den trafik som körde in på Lägergatan under en maxtimme på morgonen var 91 fordon. Den utökade parkeringsplatsen kommer att få ca 85 
platser. Om ett antagande görs att alla dessa fordon kommer under morgonens maxtimme innebär detta att ca 180 fordon svänger in på 
Lägergatan. Om fördelningen är ungefär överensstämmande med de iakttagelserna vid platsbesöket innebär detta att 70% av 180 fordon, 
dvs. ca 125 fordon utför en vänstersväng. Detta är ett antagande som är i överkant men eftersom det inte finns tillgång till trafikräkningar och 
parkeringsundersökningar från sommarens högtrafikperiod görs detta antagande.

Eftersom Lägergatan endast är dubbelriktad på sträckan mellan utfarten från parkeringen och Kungsgatan dimensioneras korsningen för ett 
möte mellan en utkörande personbil och en sopbil som kör in på Lägergatan. Lägergatan behöver därför vara ca 7 m bred vid övergångsstället 
för att en sopbil som är på väg in ska kunna möta en personbil. 

Trafikverket är väghållare av Kungsgatan. Alla åtgärder som ska utföras på gatan behöver därför godkännas av Trafikverket.  En fråga som kan 
bli aktuell är att avgöra behovet av ett vänstersvängkörfält från Kungsgatan mot Lägergatan.

I VGU, TRV 2015:087 finns ett avsnitt om den uppskattade kölängden vid olika trafikflöden. Se figur 5. 

Qö är det överordnade flödet, dvs trafiken på primärvägen. Denna sätts till 0,10x8360 (ÅDT enligt NVDB)= ca 840 f/h. Antaget är att 
maxtimmestrafiken är 10% av dygnstrafiken.
Qu är enligt ovan 125 fordon/h vilket översatt till figuren ger Qu=150, återigen högt räknat.

Enligt figuren ovan kan en beräknad kölängd på ca 5 m utläsas, vilket innebär en sannolikhet på 90 % att kön inte blir längre. Det innebär att 
endast en bil står i kö i 90 % av de fall då kö uppstår. Observera att tabellen inte finns för de hastigheter som är aktuella på platsen. Under 
dagtid kl. 07-17 är hastigheten 30 km/h och övrig tid 50 km/h. 

Behovet av ett separat vänstersvängkörfält är diskutabelt med anledning av de ovan beräknade trafikflödena. Därför kan alternativa lösningar 
diskuteras.

I VGU redovisas exempel på alternativ till vänstersvängkörfält genom att utföra en lokal vägbreddning på den korsningsfria sidan. Det blir då 
möjligt för genomgående fordon att passera ett vänstersvängande fordon. Breddökningen kan dimensioneras för en passagehastighet på 
mellan 10 och 40 km/h. Se nedanstående principfigur från VGU, TRV 2015:087. Bedömningen är att en passagehastighet på högst 30 km/h är 
lämplig. Detta ger en breddökningssträcka Lb på 42 m enligt figur 6.

Figur 5 . Kölängd vid VR 60. (Källa: VGU TRV 2015:087)

Figur 6. . Lokal breddökning, så kallad fattigmanslösning. (Källa: VGU TRV 
2015:087)
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2.2.2. Alternativ 2a, körfält för vänstersvängande 
med mittrefug 

Detta alternativ med mittrefug skapar en säkrare passage för 
gående och cyklister över Kungsgatan än idag. Vänstersvängande 
bilar kan vänta på vänstersväng utan att blockera den 
bakomvarande trafiken på Kungsgatan.
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+ En anslutning mindre på Kungsgatan än idag vilket ökar 
framkomligheten på Kungsgatan

Mittrefugen har en hastighetsdämpande inverkan.

Mittrefugen skapar en  trafiksäkrare situation för gående 
och cyklister

För att åstadkomma en godtagbar sikt vid utfart från 
Lägergatan måste betydande ingrepp i den befintliga 
gatumiljön göras

Lösningen är utrymmeskrävande

-

Höga anläggningskostnader

Ogynnsam utformning av gång- och cykelbanan med två tvära 
kurvor
Ökade risker för olyckor med gående och cyklister samt olyckor 
mellan gående och cyklister jämfört med idag

Något färre parkeringsplatser än idag, dels de som försvinner på 
Lägergatan samt de som försvinner p.g.a. rampen från Lägergatan

Något ökad risk för trafik mot färdriktningen än idag. Även cyklister 
förväntas cykla mot färdriktningen i högre grad än idag.
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2.2.3. Alternativ 2b, körfält för vänstersvängande 
utan mittrefug 

En något yteffektivare utformning av korsningen kan göras om 
mittrefugen slopas. Detta medför en farlig situation om gående 
inte hinner över hela Kungsgatan innan det blir grönt ljus för 
biltrafiken.

20m

+ En anslutning mindre på Kungsgatan än idag vilket ökar 
framkomligheten på Kungsgatan

Utformningen bedöms ha en viss hastighetsdämpande effekt

För att åstadkomma en godtagbar sikt vid utfart från 
Lägergatan måste betydande ingrepp i den befintliga 
gatumiljön göras

Lösningen är utrymmeskrävande

Höga anläggningskostnader

-

Ogynnsam utformning av gång- och cykelbanan med två tvära 
kurvor

Ökade risker för olyckor med gående och cyklister samt olyckor 
mellan gående och cyklister jämfört med idag

Något färre parkeringsplatser än idag, dels de som försvinner på 
Lägergatan samt de som försvinner p.g.a. rampen från Lägergatan

Något ökad risk för trafik mot färdriktningen än idag. Även cyklister 
förväntas cykla mot färdriktningen i högre grad än idag.

Avsaknad av mittrefug skapar en osäkrare situation för gående och 
cyklister än i alternativ 2a.
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2.2.4. Alternativ 2c, lokal vägbreddning

En ännu något mer yteffektiv utformning av korsningen kan göras 
genom en lokal vägbreddning i anslutning till korsningen. Även 
denna utformning innebär en farlig situation om gående inte hinner 
över hela Kungsgatan innan det blir grönt ljus för biltrafiken.

+ Lägre anläggningskostnader än i alternativ 2a och 2b

För att åstadkomma en godtagbar sikt vid utfart från 
Lägergatan måste betydande ingrepp i den befintliga 
gatumiljön göras

Lösningen är utrymmeskrävande

Höga anläggningskostnader

Ogynnsam utformning av gång- och cykelbanan med två 
tvära kurvor

-

Ökade risker för olyckor med gående och cyklister samt olyckor 
mellan gående och cyklister jämfört med idag

Något färre parkeringsplatser än idag, dels de som försvinner på 
Lägergatan samt de som försvinner p.g.a. rampen från Lägergatan

Något ökad risk för trafik mot färdriktningen än idag. Även cyklister 
förväntas cykla mot färdriktningen i högre grad än idag.

Avsaknad av mittrefug skapar en osäkrare situation för gående och 
cyklister än i alt 2a.
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Bilaga 1. Körspår alternativ 2a.

Vaxholm kv. Lägret, korsningen Kungsgatan - Lägergatan.
Alternativ 2a. Körfält för vänstersvängande med mittrefug.
Körspår för möte mellan personbil och Los. 
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Bilaga 2. Körspår alternativ 2b.

Vaxholm kv. Lägret, korsningen Kungsgatan - Lägergatan.
Alternativ 2b. Körfält för vänstersvängande utan mittrefug.
Körspår för möte mellan personbil och Los. 
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Bilaga 3. Körspår alternativ 2c. 

Körspår för möte mellan personbil och Los. 

Vaxholm kv. Lägret, korsningen Kungsgatan - Lägergatan.
Alternativ 2c. Lokal vägbreddning.
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1 Bakgrund 
Vaxholms stad har sett ett behov av ordna flera parkeringsplatser på Vaxön. Platsen 
för Kv. Lägret används redan idag delvis som parkering med cirka 60 platser. För att 
möjliggöra permanent användning som parkeringsplats med 74 platser behöver en ny 
detaljplan tas fram.  

Detaljplanegränsen går vid Kungsgatan som är en statlig väg. I samband med 
detaljplanearbetet har synpunkter inkommit från väghållaren Trafikverket, där de 
anser att nuvarande in- och utfart mot Kungsgatan ska stängas och ersättas av en in- 
och utfart mot Lägergatan. I samband med detta vill Trafikverket att en kapacitets-
analys med prognosår 2040 genomförs för korsningen väg 274-Kungsgatan-
Parkgatan. 

Lägergatan är enkelriktad med tillåten körriktning norrut mot Hamngatan. Detta 
innebär att om in- och utfarten flyttas till Lägergatan kommer all trafik att köra in till 
parkeringen från korsningen väg 274 (Kungsgatan) – Lägergatan och ut från 
parkeringen norrut på Lägergatan. För att komma ut på huvudvägnätet har sedan 
trafikanterna att välja mellan att köra västerut eller österut på Hamngatan vid 
korsningen Lägergatan-Hamngatan. Detta uppdrag består i att uppskatta den 
trafikalstring som parkeringen i kv. Lägret innebär för korsningen av väg 274 – 
Kungsgatan-Parkgatan och bedöma om denna korsning klarar den tillkommande 
trafiken. 

 

Figur 1. Översikt över parkeringen i kv. Lägret och omkringliggande gator. Bildkälla: Vaxholms 

stad. 

Figur 2 nästa sida visar befintlig parkering med in- och utfart mot väg 274, 
Kungsgatan. 
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Figur 2. Nuvarande parkering och tennisbana. Illustration ÅF. 

Figur 3. Förslag till ombyggd parkering. Illustration ÅF. 

I figur 3 ovan visas det aktuella förslaget till ombyggd parkering i kv. Lägret där in- 
och utfart sker via Lägergatan. 
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2 Trafikalstring från parkeringsplatsen i kv. Lägret 

2.1 Inledning 
För att uppskatta den trafikalstring som parkeringen ger upphov till har en 
parkeringsundersökning utförts under två olika undersökningsperioder. 

2.2 Parkeringsundersökning september 2018 

2.2.1 Parkeringsreglering vid undersökningstillfället 
Den befintliga parkeringsplatsen rymmer ca 60 bilar. Parkeringen är upplåten för 
parkering under som mest 12 timmar under perioden 1 september – 31 maj.  

 

Figur 4. Parkeringsreglering under perioden 1 september – 31 maj. Bild ÅF.  

Detta begränsar användandet av parkeringsplatsen till dagbesökare eller arbetande, 
pendlare och boende eller besökare som parkerar över natten. 

2.2.2 Beläggning september 2018 
Vid 4 tidpunkter under en dag noterades vilka bilar som stod parkerade. Detta 
upprepades följande dag. Undersökningen visade att det som mest stod 19 bilar i den 
del som ligger närmast kyrkan, medan det på delen närmast Lägergatan som mest 
stod 4 bilar. 

Av de 18 bilar som stod parkerade på morgonen vid kl. 07.30 var 10 stycken kvar kl. 
16.00. Detta ger en omsättning av de parkerade bilarna på 44 %, räknat på hela 
dagen. 

Under samma tid körde 5 bilar in till parkeringen. Morgonen efter var 3 av de bilar som 
stod parkerade på kvällen innan kvar på parkeringen. Högt räknat har 30 bilar 
parkerat här under en dag i slutet av september. Dessa ger upphov till högst 60 
fordonsrörelser per dygn. Av dessa fordonsrörelser var cirka hälften koncentrerade till 
högtrafiken. 
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Som en jämförelse undersöktes den snedställda parkeringen längs Lägergatan. Den 
upptogs som mest av 33 bilar. Av dessa stod 13 stycken kvar kl. 16.00. Detta ger en 
omsättning på 61 % räknat på hela dagen. Av de 13 bilarna som stod parkerade på 
kvällen stod 7 stycken kvar på morgonen dagen efter.  

Omsättningen på de parkerade bilarna längs Lägergatan var således högre än på 
parkeringen i kv. Lägret. Förklaringen är att främst att lärare och besökare på Vaxö 
skola parkerar på den snedställda parkeringen. 

2.3 Parkeringsundersökning juli 2019 

2.3.1 Parkeringsreglering vid undersökningstillfället 
Parkeringen i kv. Lägret och intilliggande parkeringar längs Lägergatan och på en 
parkeringsplats söder om väg 274 (Kungsgatan) var under perioden 1 juni – 31 
augusti upplåten för parkering mot erläggande av avgift kl. 8-18 vardagar, kl. 8-15 
dag före helgdag och kl. 8-15 helgdagar. Under dessa tider är det tillåtet att parkera 
som längst 4 timmar. Övrig tid är avgiftsfri och utan tidsbegränsning. Detta begränsar 
användandet av parkeringsplatsen till kortare besök dagtid medan parkering är tillåten 
över natten. 

 

Figur 5. Parkeringsreglering under perioden 1 juni – 31 augusti. Bild ÅF. 

2.3.2 Beläggning juli 2019 
Vid 4 tidpunkter under en dag noterades vilka bilar som stod parkerade. 
Undersökningen visade att det som mest stod 11 bilar i den del som ligger närmast 
kyrkan, medan det på delen närmast Lägergatan som mest stod 5 bilar. Detta innebar 
att det som mest stod 16 bilar på de 60 platser som fanns tillgängliga. Detta gav en 
beläggning på som mest 27 %. Totalt kunde det noteras att 25 bilar parkerade här 
under en dag, vilket ger 50 fordonsrörelser under en dag. Två av de bilar stod 
parkerade på morgonen kl. 07.30 stod kvar under hela den avgiftsbelagda tiden under 
dagen. Detta ger en omsättning på 92 %.  
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Som en jämförelse undersöktes den snedställda parkeringen längs Lägergatan. Den 
upptogs som mest av 27 bilar men kunde inrymma 39 bilar. Detta ger en beläggning 
på som mest ca 69 %. Totalt parkerade 43 bilar på den snedställda parkeringen längs 
Lägergatan, vilket ger 86 fordonsrörelser under en dag. Två av de bilar stod parkerade 
på morgonen stod kvar under hela den avgiftsbelagda tiden under dagen. Detta ger en 
omsättning på 95 %. 

Omsättningen på de parkerade bilarna längs Lägergatan var således betydligt högre än 
på parkeringen vid kv. Lägret. Vid undersökningstillfället noterades att de som 
parkerade längs Lägergatan främst var besökare till parken Lägret med tillhörande 
lekplats. De som parkerade på parkeringsplatsen i kv. Lägret hade målpunkten kyrkan 
eller gick ner mot stadens centrum. 

En parkeringsundersökning gjordes även på en parkeringsplats söder om Kungsgatan 
mitt för kyrkan för en jämförelse. Den bedömdes ha plats för 18 parkerade bilar. Där 
stod som mest 13 bilar parkerade vilket motsvarar en beläggning på 72 %. Totalt 
parkerade 21 bilar på parkeringen söder om Kungsgatan under en hel dag, vilket ger 
42 fordonsrörelser under en dag. 

2.4 Parkeringsplatsens trafikalstring 
Det är vanskligt att göra parkeringsundersökningar under kort tid. Särskilt gäller detta 
under förhållanden som inte är stabila. Undersökningen under september 2018 
genomfördes när turistsäsongen var över och parkeringen främst användes av 
arbetande, boende, kollektivtrafikresenärer och besökare till kyrkan. Detta förhållande 
måste betraktas som stabilt. 

Undersökningen vecka 28 år 2019, genomfördes under semestertider. Vädret hade 
inte varit speciellt gynnsamt för spontanbesök fram till vecka 28, men den dag som 
undersökningen genomfördes var det ca 20 grader varmt och soligt. Detta förhållande 
kan innebära att turisterna inte besökt Vaxholm i den utsträckning som under en 
välbesökt sommardag. 

Om parkeringsplatserna har samma beläggning och omsättning på samma sätt som 
parkeringsundersökningen under hösten visat, innebär detta att totalt 30 fordon 
parkerar på parkeringsplatsen under en dag. Detta innebär 60 fordonsrörelser. 

Om parkeringsplatserna har samma beläggning och omsättning på samma sätt som 
parkeringsundersökningen under sommaren visat, innebär detta totalt 25 fordon under 
en dag. Detta innebär 50 fordonsrörelser. 

Vid båda undersökningstillfällena konstaterades att beläggningen på den aktuella 
parkeringsplatsen i kv. Lägret är låg. Vid inget av undersökningstillfällena har det varit 
någon brist på parkeringsplatser då det som mest, vid undersökningen hösten 2018, 
var en beläggning på ungefär 50 %. 

För att bedöma en trafikalstring av den planerade parkeringsplatsen kan två alternativ 
användas. Dels kan beräkningen göras genom att använda beläggningen vid de 
observerade tillfällena eller göra ett antagande att parkeringen är fullbelagd. Båda 
alternativen är osäkra. Genom att använde den observerade beläggningen under den 
period som kan ett ”normalförhållande” under den period som parkeringen används av 

företrädesvis lokalbefolkningen som arbetspendlar, antingen med kollektivtrafik mot 
Stockholm eller arbetar i centrala Vaxholm, beräknas. Om istället antagandet görs att 
parkeringen är full kan ett sommarscenario med en stor andel besökare beräknas. 
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Om samma omsättning sker för den utökade parkeringsplatsen där antalet 
parkeringsplatser kommer att vara 74 innebär detta som mest ca 150 fordonsrörelser 
under en dag om samma omsättning av parkeringsplatser sker som idag. 

Om et antagande görs att parkeringen är fullbelagd och de som parkerar där lämnar 
parkeringen under två timmar på eftermiddagen innebär detta ett tillskott till 
omgivande gator på ca 35-40 bilar per timme. Om alla bilar lämnar parkeringen under 
en timme innebär detta 74 fordon per timme. 

2.5 Påverkan på omgivande vägnät 
ÅF genomförde en kapacitetsutredning i samband med ny detaljplan för kv. Lägret 
trafikanalys under våren 2019 (PM kapacitetsanalys kv. Lägret 2040, ÅF 2019). Vid 
den trafikräkning som gjordes i korsningen Kungsgatan - Lägergatan konstaterades att 
ca 70 % av de som körde in på Lägergatan under förmiddagens maxtimme kom 
västerifrån medan ca 30 % kom österifrån. Det kan då vara rimligt att anta att 30 % 
av trafiken ska österut på eftermiddagen. 

Detta innebär att om alla 74 fordon lämnar parkeringen under en timme på 
eftermiddagen kommer maximalt 22 fordon per timme (0,3x74=22,2) att belasta väg 
274 i korsningen Kungsgatan-Parkgatan. Det betyder att det kommer en bil ungefär 
var tredje minut från parkeringen i kv. Lägret som ska köra ut på väg 274. Med tanke 
på att ca 10 000 fordon per dygn, dvs. ca 1 000 fordon i maxtimmen, (Källa: PM 
kapacitetsanalys kv. Lägret 2040, ÅF 2019) kommer att trafikera väg 274 i denna 
korsning, är detta ett marginellt tillskott.  

Figur 6. Översikt vägval. Bild ÅF. 
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Antagandet att alla 74 parkerade fordon samtidigt lämnar parkeringen är en mycket 
stor överskattning. Detta antagande, som är en maximal möjlig trafikalstring för 
parkeringen, gjordes för att åskådliggöra hur det kan se ut i ett absolut värsta-fall 
scenario med en helt fullbelagd parkering som töms på en timme.  

Eventuella köer på grund av trafiken från parkeringsplatsen i kv. Lägret kommer att 
uppstå på den del av Kungsgatan som tillhör det kommunala vägnätet och detta 
påverkar inte framkomligheten på den del av Kungsgatan som är väg 274. 
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§ 32 Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 
2022/2023 (T23) 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23) godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Trafikförvaltningen har remitterat rubricerat ärende med förslag på trafikförändringar inför 
tidtabellsskiftet i december 2022 (T23). Remissen avser bland annat förslag på turtäthet, trafikeringstid 
och linjesträckningar.   

I remissen föreslår Trafikförvaltningen trafikförändringar för både buss- och sjötrafiken som trafikerar 
Vaxholm. För busstrafiken föreslås förändringar för stombuss- och direktbusstrafiken, bland annat 
förändrad turtäthet, sittplatskapacitet och ändhållplats. För sjötrafiken föreslås det flera olika 
trafikförändringsalternativ för pendelbåtlinje 83, bland annat olika förslag på förändrad linjesträckning, 
avkortning av linjen samt trafikering av ny brygga.  

I Vaxholms yttrande lyfts kommunens synpunkter och prioriteringar på förslagen till trafikförändringar 
för sjö- och busstrafiken. Därtill har kommunen i sitt yttrande framfört ytterligare synpunkter och 
förbättringsförslag som bidrar till att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik.  

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

Handlingar 
Trafikförändringsremiss T23 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-26 
Yttrande över Trafikförändringar T23, 2022-04-26 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Trafikförvaltningen, registrator.tf@sll.se, uppge diarienummer TN 2021-0988 

samt Vaxholms stad i ärendemeningen (tjänsteutlåtande 2022-04-26 & 
yttrande 2022-04-26, ska expedieras tillsammans med beslutet till 
remissinstansen).   
Adam Hjort, sbf   
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Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 
(T23) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta; 

Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23) godkänns. 

Sammanfattning 
Trafikförvaltningen har remitterat rubricerat ärende med förslag på trafikförändringar inför 
tidtabellsskiftet i december 2022 (T23). Remissen avser bland annat förslag på turtäthet, trafikeringstid 
och linjesträckningar.   

I remissen föreslår Trafikförvaltningen trafikförändringar för både buss- och sjötrafiken som trafikerar 
Vaxholm. För busstrafiken föreslås förändringar för stombuss- och direktbusstrafiken, bland annat 
förändrad turtäthet, sittplatskapacitet och ändhållplats. För sjötrafiken föreslås det flera olika 
trafikförändringsalternativ för pendelbåtlinje 83, bland annat olika förslag på förändrad linjesträckning, 
avkortning av linjen samt trafikering av ny brygga.  

I Vaxholms yttrande lyfts kommunens synpunkter och prioriteringar på förslagen till trafikförändringar 
för sjö- och busstrafiken. Därtill har kommunen i sitt yttrande framfört ytterligare synpunkter och 
förbättringsförslag som bidrar till att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik.  

Bakgrund 
Trafikförvaltningen har remitterat rubricerat ärende med förslag på trafikförändringar inför 
tidtabellsskiftet i december 2022 (T23). Remissen avser bland annat förslag på turtäthet, trafikeringstid 
och linjesträckningar.   

Förslaget på trafikförändringar har Trafikförvaltningen tagit fram i samarbete med trafikutövarna och 
det bygger bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik samt input från kommunerna 
inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog. Trafikförvaltningen gör en ytterligare utredning av 
förslagen innan beslut om eventuellt genomförande tas. Alla förslag kommer inte att kunna genomföras.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Adam Hjort 
Trafikstrateg 
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SL har under pandemin kört med full trafik, trafikförändringsremissen innehåller framför allt 
omfördelningar och justeringar i trafiken, baserat på normala förutsättningar. Remissen innehåller även 
Trafikförvaltningens inriktning för pendel- och regionaltågstrafiken för T24, planeringshorisonten för 
spårtrafiken är längre än för övrig trafik. 

Trafikförändringsprocessen 
Våren år 1 samlar Trafikförvaltningen in statistik från Statistiska Centralbyrån, samtidigt genomför 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen en insamling av kommunala bebyggelseplaner som analyseras. 
Hösten år 1 tar Trafikförvaltningen tillsammans med trafikutövarna fram förslag på förändringar 
baserade på strategiska och genomförande planer, önskemål och statistik. Våren år 2 remitteras förslag 
på förändringar och sedan under sommaren inkommer remissvar. Hösten år 2 beställs trafiken. 

Ärendebeskrivning 
I remissen föreslår Trafikförvaltningen följande trafikförändringar för Vaxholm till tidtabellsskiftet i 
december 2022. 

Busstrafik 

Linje 670 Stockholm (Tekniska högskolan) - Danderyds sjukhus - Vaxholm (Söderhamnsplan)  
Ett nytt upplägg föreslås med linje 670 som går Tekniska högskolan - Danderyds sjukhus - Arninge 
station - Engarn - Vaxholm (4 avgångar i timmen), samt linje 670X som i förslaget går i rusningen (både 
morgon- och eftermiddagsrusningen) mellan Danderyds sjukhus och Vaxholm (ej via Arninge station 
eller Engarn; också 4 avgångar i timmen). Avgångarna på linje 670X går i förslaget således mellan 
Danderyds sjukhus och snabbas upp genom att ej trafikera hållplatserna Arninge station och Engarn. 
Antal avgångar på 670 och 670X minskar enligt förslaget i maxtimmen (kl. 7 till 8) från 11 till 8, men då 
linjen avses köras med dubbeldäckare ökar kapaciteten under denna timme med drygt tio procent fler 
sittplatser. 

Linje 680 Stockholm (Humlegården) – Resarö  
Linjen föreslås sluta trafikera Humlegården och få ny ändhållplats vid Tekniska Högskolan. Med förslaget 
uppnås en bättre samtrafik mellan linjerna 680 och 670 mot Engarn då båda utgår från Tekniska 
högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsakar problem med 
dagens lösning.  
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Figur 1: Förslag på ny ändhållplats vid Tekniska Högskolan - linje 680. 

Sjötrafik 

Linje 4 Vaxholm - Ramsösund  
Norra Tynningö brygga är avstängd för ombyggnation fram till våren/försommaren 2023. Trafiken 
ersätts under denna period av förstärkt trafik till Höganäs brygga (Tynningö) där anslutning till SL-689 
finns.  

Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund  
Försöksperioden för linje 83 avslutas efter sommaren 2023 enligt beslut TN 2019-0680. Vid dags datum 
saknas besked om förlängning, ny upphandling eller eventuellt upphörande av linjen.  

Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås en utredning göras om underlag finns för att området 
Ljusterö (Linanäs) under vår och tidig höst kan trafikförsörjas med en matarlinje som i rusningsriktning 
ansluter till linje 83 i Vaxholm.  

Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås att Kastellet införs som ny brygga mellan Vaxholm och 
Rindö västra. Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt att linjen kortas av till att 
sluta vid Rindö västra. Vid Rindö västra finns anslutande buss 688 som lokalt trafikförsörjer hela Rindö. 
Waxholmsbolagets trafik övertar trafiken mellan bryggorna Vaxholm-Norra Tynningö-Ramsö.  

Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt en förlängning av linje 83 från 
Grenadjärbryggan till Stenslätten (Värmdö). Vid Stenslätten finns buss 439 mot Hemmesta - Slussen, 
samt möjligheter till natthamn under period av ombyggnation av kajen i Vaxholm.  

Rindö Västras trafikbrygga, kan komma att dras in, i och med bristande uppfyllnad av säkerhet och 
tillgänglighet. Dialog pågar med bryggägare och Vaxholms kommun i frågan. 
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Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
När kommunen yttrar sig över förslag till trafikförändringar för buss- och sjötrafiken samt föreslår 
förbättringsåtgärder så ämnar det till att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik till, 
från och inom kommunen. Barn och ungdomar är en viktig resenärsgrupp som är beroende av en 
välfungerande kollektivtrafik. Det är viktigt att trafikförändringar underlättar arbetspendling till 
målpunkter inom regionen men även skol- och fritidsresor till lokala eller mellankommunala målpunkter 
som skolor, idrott- och fritidsplatsområden. En utmaning för kommunen är trafiksituationen vid skolor 
som vid vissa tidpunkter kan uppfattas som problematisk. Det är därför viktigt att arbeta för ett ökat 
antal hållbara resor till och från skolor då det bidrar med positiva effekter som mindre hämtnings- och 
lämningstrafik, vilket i sin tur skapar en bättre trafikmiljö.     

Jämställdhetsperspektivet 
När kommunen yttrar sig över förslag till trafikförändringar för buss- och sjötrafiken samt föreslår 
förbättringsåtgärder så ämnar det till att utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik till, 
från och inom kommunen. En kollektivtrafik som ska vara tillgänglig för alla, oberoende av kön eller 
ålder.  

Måluppfyllelse 
Vaxholms stad arbetar för att öka antal resor med kollektivtrafiken för att minska växthusgasutsläpp och 
främja en hållbar utveckling. För många arbetspendlare i kommunen är en välfungerande kollektivtrafik 
grundläggande för att kunna nå arbetsplatser och andra viktig målpunkter i andra delar av regionen, 
likväl är kollektivtrafiken viktig för att kunna resa till och inom kommunen. I Vaxholm är kollektivtrafiken 
av stor betydelse för barn som ska ta sig till skolan och övriga invånare som behöver nå samhällsservice, 
kultur, natur, idrott- och fritidsaktiviteter. Genom att förbättra kollektivtrafikens tillgänglighet och 
kapacitet, på vatten och på land, bidrar det till möjligheten att kunna bo och verka i skärgården. 
Skärgården i Stockholm är unik med värdefulla natur- och kulturvärden, starka lokalsamhällen och ett 
näringsliv med stor utvecklingspotential. En förbättrad kollektivtrafik bidrar till målen ekonomi, livsmiljö 
och kvalitet.   

Bedömning 
I yttrandet lyfter kommunen sina synpunkter på förslag till trafikförändringar för buss- och sjötrafiken 
samt förbättringsförslag för att utveckla kollektivtrafiken. 

Handlingar i ärendet 
Trafikförändringsremiss T23 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-26 
Yttrande över Trafikförändringar T23, 2022-04-26 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Trafikförvaltningen, registrator.tf@sll.se, uppge diarienummer TN 2021-0988 

samt Vaxholms stad i ärendemeningen (tjänsteutlåtande 2022-04-26 & 
yttrande 2022-04-26, ska expedieras tillsammans med beslutet till 
remissinstansen).   
Adam Hjort, sbf   
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Stadsbyggnadsförvaltningen 
Adam Hjort 
Trafikstrateg 

Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 
(T23) 

Trafikförvaltningen har remitterat rubricerat ärende med förslag på trafikförändringar inför 
tidtabellsskiftet i december 2022 (T23). Remissen avser bland annat förslag på turtäthet, 
linjesträckningar och trafikeringstid. I detta yttrande lämnar Vaxholms stad sina prioriteringar och 
synpunkter på föreslagna trafikförändringarna, samt förbättringsförslag som Trafikförvaltning bör ta i 
beaktande.   

Vaxholm arbetar för att fler ska resa med kollektivtrafiken, på land och på vatten, och minska 
växthusgasutsläpp och trängsel i trafiksystemet. Det finns redan idag ett starkt kollektivtrafikresande i 
kommunen, framför allt när det gäller arbetsresor. Det är därför betydelsefullt att främja åtgärder som 
bidrar till ett ökat resande och en mer attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik.  
 
Vaxholm har utvecklats över åren och har som mål att öka antalet resor med kollektivtrafiken. 
Kommunen har förslagit ett flertal förbättringsåtgärder till Trafikförvaltning som exempelvis förbättrad 
tillgänglighet och restid, vilka inte har genomförts. Kommunen är skeptisk till trafikförändringsprocessen 
som verktyg med dess kortsiktiga planeringshorisont. Det har delvis främjat en osäkerhet och instabilitet 
då kommunen är orolig, var år, vad konsekvenserna blir av föreslagna förändringar som snabbt kan 
förändra förutsättningar för invånare. Därtill har det under flera året uppfattas som en brist på förslag 
på trafikförändringar, framför allt för busstrafiken, i stort sett för hela nordost. För att skapa goda 
planeringsförutsättningar i kommunerna och öka resandet med kollektivtrafiken krävs en mer långsiktig 
planeringsprocess. Vaxholm anser därför att det finns ett behov att ta fram en delregional 
kollektivtrafikplan som bidrar till en bättre långsiktig planering med förutsägbarhet och pålitlighet.  
 

Vaxholms inriktning för buss- och sjötrafiken 
Stombuss- och pendelbåttrafiken ska utgöra ryggraden för kollektivtrafiken i Vaxholm och möjliggöra 
arbetspendling men även gynna vissa lokala resor i kommunen. De kapacitetsstarka 
kollektivtrafikförbindelserna ska karakteriseras av hög komfort och turtäthet, god restid samt bra 
kopplingar till bytespunkterna och viktiga målpunkter i regionen. Direktbusstrafik från Resarö mot 
Stockholm kompletterar stombusstrafiken och bidrar med viktiga nyttor för invånare som ska nå 
målpunkter i regionkärnan utan byten.  
 
Det är viktigt att lokala förbindelser, som matar till de kapacitetsstarka stråken, utvecklas för att öka 
antalet kollektivtrafikresor. En ny lokal förbindelse bör utvecklas som förbättrar kommunikationerna 
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mellan Resarö, Engarn och replipunkten på Vaxön, vilket förbättrar tillgängligheten till samhällsservice 
och handel samt pendelbåts- och stombusstrafiken. Därtill så bidra en lokal förbindelse till att öka 
fritidsresor med kollektivtrafiken som idag domineras av bilen. 
 
Vaxholm arbetar för att besökare och deltidsboende ska i högre grad, enkelt och smidigt, välja båten 
eller bussen för att resa till och från kommunen. Kollektivtrafiken på vatten har stor utvecklingspotential 
och åtgärder som minskar restiden med sjötrafiken mellan kommunen och Stockholm ska prioriteras. 
Det bidrar med stora nyttor till både kommuninvånare och det lokala näringslivet. Goda lokala 
förbindelser mellan kärnöar, omkringliggande öar och replipunkten är otroligt viktig för att folk ska 
kunna bo och verka i skärgården.   

Stockholm Nordost 
Vaxholms stad utgör en del av Stockholm Nordost (STONO) samverkan, bestående av kommunerna 
Österåker, Täby, Vallentuna, Norrtälje, Danderyd och Vaxholm. I Nordostkommunernas vision tas ett 
gemensamt ställningstagande för sektorns framtida transportsystem. Samverkan verkar för:  

• Ökad tillgänglighet i Nordostsektorns transportsystem 
• Ökad kapacitet i Nordostsektorns transportsystem 
• Ökad kollektivtrafikandel och minskad belastning på vägtrafiknätet för att begränsa 

klimatpåverkande utsläpp 

Vaxholms stads prioriteringar  
Busstrafik 
Linje 670/670X 
Kommunen är positiva till att det finns en X-linje med snabbare restid till Danderyds sjukhus där 
resenärer kan byta till andra busslinjer eller tunnelbana. Kommunen är däremot negativa till försämrad 
turtäthet i rusningen.  Ökad sittplatskapacitet är bra men det väger inte upp en försämrad turtäthet för 
resenärerna. Det är viktigt med bra turtäthet för att öka kollektivtrafiken attraktivitet och 
konkurrenskraft gentemot bilen.  

Linje 680 
Kommunen är negativa till att ändra ändhållplatsen från Humlegården till Tekniska Högskolan. Boende 
på Resarö ser en nytta i att man kan åka till och från Humlegården. Det är även positivt för kommunen 
att det går att nå flera målpunkter i centrala Stockholm.  

Sjötrafik 
Linje 4 
Kommunen vill lyfta att Trafikförvaltningen bör planera för en kommunikationsinsats tillsammans med 
Trafikverket till invånare och buss- och sjöentreprenör så att inga problem uppstår i trafiken när 
ombyggnationen startar. Kommunen kan stötta och hjälpa till med detta.    

Linje 83 
Kommunen är negativa till att förändra linje 83 linjesträckning eller att den kortas ner. Därtill är 
kommunen negativa till att linjen ska trafikera Kastellet. Antalet bryggor som trafikeras påverkar 
pendelbåtlinjens restid. Kastellet trafikeras redan även av andra förbipasserade linjer samt 
passbåtstrafik. Kommunen anser också att den höga komforten som sjötrafiken erbjuder i kombination 
med möjligheten att kunna resa utan byte till och från regioncentrum är till stor nytta för boende på 
Rindö och Ramsö såväl som Tynningö och Vaxön. Det är inte önskvärt att behöva göra en bussresa, 
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lokalt på Rindö, för att nå Rindö västra brygga. Det betyder extra restid och byten. Många som reser från 
kommunen till regioncentrum har i de flesta fallen även ett till byte för att resa vidare.  

Vaxholm anser att pendelbåtlinje 83 ska ingå i ordinarie trafik och permanentas. Det är i linje med 
Kollektivtrafiksplan 2050 åtgärdsförslag – direkt sjötrafik – för kommunen.  

Vaxholms stads synpunkter som Trafikförvaltningen bör ta i beaktande 
Utveckla en ny lokal förbindelse  
Kommunen anser att det finns ett behov att utveckla en ny lokalförbindelse mellan Resarö och 
Söderhamnsplan som binder ihop kommundelarna utan att byte krävs. Förslaget innebär att 
tillgängligheten förbättras för skolelever och andra invånare som vill nå pendelbåten, skolor, 
samhällsservice, kultur, idrott, mataffärer och handel.  

Resarö är till invånarantalet kommunens näst största ö. Goda bussförbindelser är grundläggande för att 
öka kollektivtrafikresandet. Det är framför allt viktigt för att minska antalet fritidsresor med bil och 
förbättra synkningen till stombuss- och pendelbåtstrafiken, vilket oerhört viktig för utifrån ett hela-resan 
perspektiv för att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft och attraktivitet.  

Linje 682 
Kommunen anser att linje 682:s passning till 670 behöver förbättras då invånare upplever att byte vid 
Engarn inte fungerar bra. Det är viktigt utifrån ett hela-resan perspektiv att byten fungerar väl för att 
öka kollektivtrafikens attraktivitet på Resarö, och motverka ökad bilpendling. Därtill är det inte önskvärt 
att bussen kör tomma turer för att passningen till stombusstrafiken är för snäv. Det måste finnas lite 
flexibilitet så inte resenärer blir stående i 30 min vid Engarn. Det förekommer även tomgångskörningar 
till Överby när linje 682 utgår från busshållplatsen vid Överby bussvändslinga. Det måste vara bättre om 
man minskade dessa tomgångskörningar (som invånare kunde ha rest med) genom att justera linje 682 
till att ha start- och ändhållplats i Engarn.  

Utveckla vinkbuss på Resarö 
Ett antal områden på Resarö utgörs av villabebyggelse där det befintliga vägnätet består av mindre, 
smala, vägar. Dessa områden har generellt ett längre avstånd till busshållplatser som ligger utmed 
Överbyvägen och Resarövägen. För att förbättra förutsättningar och kollektivtrafikresandet anser 
kommun att det vore lämpligt att utveckla en mindre, anpassad, vinkbuss för delar av Resarö som 
ansluter till övrig busstrafik på Resarö. 

Linje 670 
Äldreboendets omvårdnadspersonal i kommunen har en arbetstid som börjar kl. 7.00, vardagar och 
helger och många medarbetare pendlar in från andra kommuner i länet. Första bussen ankommer dock 
kl. 7.20 till Vaxholm på helgerna. Det betyder att medarbetarna inte kan komma i tid till arbetet om de 
reser med kollektivtrafiken. Turen behöver därför tidigareläggas. Vaxholm vill även framför att det är till 
stor nytta för Rindöbor om passningen mellan stombusstrafiken och vägfärjan vid Västerhamnsplan kan 
beaktas, framför allt då vägfärjan går varje hel- och halvtimma på kvällen.   

I och med att dubbeldäckare introduceras för linje 670/670X, i december, anser kommunen att 
hållplatserna Universitet södra och Roslagstull bör utredas om de ska fortsatt trafikeras av stombuss 
670, likt förslaget för 676. Dubbeldäckare har längre start- och stopptid vid hållplatser, jämfört med 
ledbussarna, och stombusslinjens syfte är att sammankoppla Vaxholm med Stockholm. Det lokala 
resandet mellan Tekniska Högskolan och Universitet Södra ska en annan busslinje kunna betjäna. 
Åtgärden skulle vara positivt för restiden, till och från kommunen, samt punktligheten.  
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Linje 670/699 
Ökad turtäthet för busstrafiken till Resarö på vardag och helger. Idag avgår, natt mot lördag och söndag, 
en tur vid 00.08 från Stockholm mot Resarö (byte från 670 till 682 vid Engarn krävs), därefter är nästa 
tur kl. 02.20 (699) och kl. 03.53 (699). På vardagar avgår den sista turen kl. 00.08 från Stockholm mot 
Resarö (byte krävs). 

Linje 688 
Det finns ett behov av utökad kvälls- och nattrafik på Rindö för linje 688. Idag avgår den sista turen på 
ön kl. 23.05 från Rindö Smedja mot Oskar-Fredriksborg, vardagar och helger. Det ska vara möjligt för 
boende på ön att kunna resa med kollektivtrafiken hem från bl.a. kultur och nöje på kvällen i Stockholm 
eller på Vaxön. Det behövs också utökad morgontrafik med tidigare turer. 

För att främja kollektivtrafikresandet och utveckla ett attraktivt och konkurrenskraftigt alternativa till 
bilen så anser kommunen att anpassade direktbussar från Rindö till Arninge/Danderyds sjukhus är 
önskvärt. Det skulle bidra med goda pendlingsmöjligheter till arbetsplatsmålpunkter, i nordöstra och 
västra regionen, dit flera vill arbetspendla.    

Linje 689 
Busstrafiken på Tynningö har präglats av ett flertal problem de senaste åren. Det är viktigt för 
kommunen att boende på Tynningö kan förlita sig på busstrafiken och att passning till sjötrafikens 
bryggor (Norra Tynningö och Höganäs) fungerar väl. Det är synnerligen betydelsefullt för skolbarn som 
reser till och från till skolan samt öbor som behöver nå samhällsservice, handel, restauranger m.m. på 
Vaxön. Kommunen anser att prioritet för linje 689 ska vara passningen till sjötrafikens bryggor. De 
anpassade turerna till Gustavsberg har påverkat passningen till sjötrafiken och turtätheten på ön. Ett 
alternativ som bör utredas, som kommunen tidigare påvisat, är om linje 689 kan åka över med vägfärjan 
till Norra Lagnö, vända vid bussvändslingan och möjliggöra byte till linje 424, därefter åka tillbaka till 
Tynningö med vägfärjan.   

Vaxholm anser att Trafikförvaltningen ska ansöka om dispens för busstrafiken att få åka med vägfärjans 
första tur från Norra Lagnö kl. 05.45. Det skulle innebära att busslinje 689 första morgonturen som 
tidigare fanns kan återinföras.  

Linje 612X 
Kommunen är positiv till att det etableras en ny linje som sammankopplar Arninge station med Kista 
centrum. Linje 670 bör också ha bra passningen till linjen då det bidrar med nyttor för invånare som 
pendlar till Kista. 

Reseplaneraren 
Det har inkommit flera synpunkter från öbor som upplever stora problem med reseplaneraren. 
Reseplaneraren har haft väldigt svårt att hantera anslutande bussar vid bryggor, när båtar avgår och 
ankommer samt synkningen mellan SL-trafik och Waxholmsbolagets trafik. Det behövs förbättringar för 
att det inte ska bli krångligt för resenärerna – hur de ska byta mellan olika trafikslag, synkningen mellan 
olika varumärken, samt hur lång tid appen beräknar att det tar för att gå från ett trafikslag till ett annat 
vid ett byte (ex. buss till tunnelbana vid Danderyds sjukhus – här vore en inställning önskvärd då appen 
visar betydligt mycket längre tid än det tar för de flesta resenärerna). 
  
Eventuell ny matarlinje Österåker - Vaxholm 
I utredningen om området Ljusterö (Linanäs) kan trafikförsörjas med en matarlinje/passbåt som ansluter 
till linje 83 i Vaxholm, under vår och tidig höst, anser kommunen att Ytterby brygga bör ingå i sådan 
utredning för framtida trafikering av en sådan linje eller eventuell annan linje Österåker - Vaxholm. 

889



 
 

 

 

  

1(2) 

 

   

  Trafikförvaltningen 
Trafikavdelningen 
  
  
 

INFORMATIONSÄRENDE 
2022-03-08 
 

Ärende 
TN 2021-0988 
 

 

  Infosäkerhetsklass 
K1 (Öppen) 

 

  Handläggare 
  

  
   

 Trafiknämnden 
2022-03-15, punkt 18 

 

 
 
 
 
 
 
 

     

Information om trafikförvaltningens 
förslag på trafikförändringar inför T23 
 
Ärendebeskrivning 

I detta informationsärende beskrivs trafikförvaltningens förslag på 
trafikförändringar inför trafikåret T23. 
 
 
Sammanfattning 
I bifogat underlag presenteras trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar 
inför trafikåret T23. Dokumentet Remiss Trafikförändringar (T23), (TN 2021-
0988) remitteras under våren 2022 till regionens kommuner samt de 
funktionhindersorganisationer som trafikförvaltningen samarbetar med.  
 
Trafikförändringsremissen är en del i trafikförändringsprocessen som 
genomförs årligen, samt en del i trafikförvaltningens löpande dialog med 
kommunerna.  
 
Förslagen avser förändringar i bland annat linjesträckningar, turtäthet och 
trafikeringstid. De har tagits fram i samarbete med trafikutövarna och bygger 
bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik, trafikstörande 
arbeten samt input från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens 
kommundialog. Ytterligare utredning av förslagen kommer att göras innan 
beslut om genomförande tas. Med hänsyn till regionens ekonomiska ramar 
kommer inte alla förslag att kunna genomföras.   
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Underlag 
 

• Bilaga 1: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken T23 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Förslagen i remissen inbegriper både utökning och neddragning av trafik.  
 
Konsekvenser för miljön 
Förslagen kommer att behöva analyseras och utredas ytterligare innan beslut 
om att genomföra dem kan tas. De förslag som genomförs kommer att följa 
trafikförvaltningens riktlinjer.  
 
Sociala konsekvenser 
Förslagen kommer att behöva analyseras och utredas ytterligare innan beslut 
om att genomföra dem kan tas. De förslag som genomförs kommer att följa 
trafikförvaltningens riktlinjer.  
 
Fortsatt arbete 
Majoriteten av de förändringar som genomförs kommer att genomföras i 
december 2022.   
 
 
 

 
Förvaltningschef 
    
    
     
    Chef Trafikavdelningen 
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 Region Stockholm 
Trafikförvaltningen 
105 73 Stockholm 

Leveransadress: 
Lindhagensgatan 100 
Godsmottagningen 
112 51 Stockholm 

Telefon: 08-123 316 00 
Fax: 08-123 316 06 
registrator.tf@regionstockholm.se 

Säte: Stockholm 
Org.nr: 232100-0016 
www.regionstockholm.se 

 

 Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan  

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 
2022/2023 (T23) 
Härmed översänds en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tid-
tabellsskiftet i december 2022 (T23).  
 
Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 2022. 
Detta arbete innefattar främst omfördelningar av trafiken, men också utökningar och redu-
ceringar. 
 
Härmed översänds en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskifte 
i december 2022 (T23). Bruttolistan innehåller förslag avseende bland annat linjesträck-
ningar, turtäthet och trafikeringstid. Den har tagits fram i samarbete med trafikutövarna 
och bygger bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik samt input från 
kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog. Ytterligare utredning av 
förslagen kommer att göras innan beslut om eventuellt genomförande tas. Alla förslag kom-
mer inte kunna genomföras. 
 
SL har under hela pandemin kört med full trafik, trafikförändringsremissen innehåller 
främst omfördelningar och justeringar i trafiken, baserat på normala förutsättningar.  
 
Trafikförvaltningen tar tacksamt emot synpunkter på och prioriteringar av 
förslagen utifrån den kunskap, erfarenhet och lokalkännedom som finns i 
kommunerna samt i funktionshindersorganisationerna.   
 
I dokumentet finns även trafikförvaltningens inriktning för pendel- och regionaltågstrafiken 
för T24 och framåt. Planeringshorisonten för spårtrafiken är längre än för övrig trafik och 
remissinstanserna uppmanas därför redan nu inkomma med synpunkter även för kom-
mande tågplaner.  
 
I slutet av april kommer trafikförvaltningen att informera regionens pendeltågskommuner 
om den tåglägesansökan inför T23 som Trafikförvaltningen lämnar till Trafikverket och 
möjlighet till dialog kommer att finnas kring pendel- och regionaltågstrafikens fortsatta ut-
veckling. 
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Trafikförvaltningen ser fram emot era synpunkter på bruttolistan som ni skickar senast den 
10 juni 2022 till registrator.tf@sll.se. Uppge diarienummer TN 2021-0988 samt namn på 
remissinstans i ärendemeningen.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 

 
Trafikdirektör 
Trafikavdelningen  
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1 Trafikförsörjningsprogrammet 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kol-
lektivtrafikens utveckling. Under 2017 beslutade landstingsfullmäktige om ett reviderat tra-
fikförsörjningsprogram där långsiktig hållbarhet är ledordet. Programmet pekar ut de lång-
siktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i regionen behöver arbeta mot tillsam-
mans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag, såväl 
buss- och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten.  
 

1.1 Övergripande mål 
Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål: 
 
Ökat kollektivt resande 
Länets befolkning väntas öka från dagens 2,2 miljoner till knappt 2,9 miljoner 2030. Det 
ställer krav på att kollektivtrafiken kan utvecklas i samma takt och att hela transportsyste-
met planeras så att kollektivt resande kan främjas framför privatbilism. 

Smart kollektivtrafiksystem 
Kollektivtrafiken ska utvecklas på ett sätt som hushållar med samhällets resurser. Den ska 
vara miljöanpassad, säker och resurseffektiv. 

Attraktiv region 
Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa tillgänglig-
het till arbete, service och fritidsaktiviteter utifrån olika behov och förutsättningar. 
 

1.2 Hållbar utveckling 
Framtidens kollektivtrafik måste planeras utifrån fokus på hållbar utveckling. Därför ge-
nomsyrar hållbarhet alla mål i det reviderade trafikförsörjningsprogrammet. 
Hållbar utveckling består av tre delar: 

• Ekologisk hållbarhet 
• Social hållbarhet 
• Ekonomisk hållbarhet  
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1.3 Trafikförändringsprocessen 
Trafikförvaltningen planerar och genomför trafikförändringar inom ramen för den så kal-
lade trafikförändringsprocessen, en flerårig process. Under det första året samlas bak-
grundsinformation in och analyseras. Under det andra året används den bakgrundsinform-
ationen till att utreda och forma förslag på trafikförändringar. Processen beskrivs nedan. 
Den skiljer sig något åt beroende på avtalstyp och trafikslag.  
 
Trafikförändringsprocessen börjar under våren år 1 genom att trafikförvaltningen i samar-
bete med Statistiska Centralbyrån och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen genomför in-
samling av kommunala bebyggelseplaner. Under hösten år 1 arbetar trafikförvaltningen och 
trafikutövarna med att ta fram förslag på trafikförändringar. Förslagen baseras bland annat 
på kommunernas bebyggelseplaner, resenärsönskemål, resandestatistik och genomförandet 
av strategiska planer. Förslag till förändringar ställs samman av trafikförvaltningens trafi-
kavdelning och remitteras i mars år 2 till kommunerna i regionen och funktionshindersor-
ganisationer. Regionens trafiknämnd får information om förslagen genom ett informations-
ärende.  
 
Under våren år 2 arbetar trafikförvaltningen vidare med förslagen i produktionsavtal. Det 
arbetet innebär bland annat kategoriseringar av förslag, analyser, prioriteringar samt kon-
sekvensbeskrivningar. På komplexa förslag utförs samhällsekonomiska analyser. För incita-
mentsavtalen inkommer trafikutövarna med skriftliga redogörelser som innehåller konse-
kvensbeskrivningar och beskrivning av samrådsprocess. För pendeltåg ansöker trafikför-
valtningen om tåglägen hos Trafikverket i april år 2. 
 
I maj/juni år 2 inkommer remissyttranden från remissinstanserna.   
 
En slutlig sammanvägning av förslag och synpunkter görs och under sommar och tidig höst 
år 2 skickas offertförfrågningar ut och trafikförvaltningen beställer trafiken (avser produkt-
ionsavtal). För incitamentsavtal inkommer trafikutövaren med förfrågan om att genomföra 
trafikförändring. Trafikförvaltningen godkänner eller avslår dessa förfrågningar. Under ti-
dig höst år 2, efter en period av samordning mellan de järnvägsföretag som vill trafikera 
Trafikverkets järnvägsnät, fastställer Trafikverket tågplanen för Sverige. Trafikförvalt-
ningen informeras om vilka tåglägen man har blivit tilldelade.  
 
Trafiknämnden informeras om beslutade förändringar genom ett informationsärende un-
der hösten år 2. Nämnden får information om samtliga beställda respektive godkända tra-
fikförändringar samt trafikförvaltningens kommentarer på remissyttranden. Dokumenten 
skickas även ut till remissinstanserna.   
 
Det ordinarie tidtabellskiftet sker i mitten av december år 2.  
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1.4 Planera för kollektivtrafiken – trafikförvaltningens riktlinjer 
Det ska vara en självklarhet för alla att kunna välja att resa kollektivt. Trafikförvaltningens 
riktlinjer syftar till att skapa samsyn hos alla som arbetar med infrastruktur och utför eller 
planerar SL:s trafik. I huvudsak är trafikförvaltningens riktlinjer uppbyggda utifrån ska-
krav som bygger på trafikförvaltningens uppdrag att skapa en fungerande kollektivtrafik.  
Trafikförvaltningen har inte rådighet eller möjlighet att ställa ska- krav på all infrastruktur. 
Dock ser trafikförvaltningen starka skäl att driva ett visst förhållningssätt för att säkerställa 
trafikens framkomlighet och villkor på alla vägar och körytor, där trafiken delar utrymme 
med övrig trafik, framförallt buss- och viss spårvagnstrafik.  Om kraven inte tillgodoses 
finns risk att en sträcka eller område inte kan trafikförsörjas. Avsteg från trafikförvaltning-
ens riktlinjer vid om- och nybyggnation av fysisk infrastruktur försämrar väsentlig förut-
sättningarna att bedriva god kollektivtrafik. Det är därför viktigt att trafikförvaltningen är 
med mycket tidigt i den fysiska planeringen och utformning av infrastruktur. Trafikförvalt-
ningens riktlinjer RiGata-buss, RiPlan, RiTerm, RiTill m.fl. finns att hämta på Region 
Stockholms hemsida: 
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafik-for-alla/ 
 

1.5 Trafikförvaltningens löpande dialog med kommunerna 
Denna remiss är en del av den dialog som trafikförvaltningen har med kommunerna. Nedan 
beskrivs kommundialogstrukturen som helhet.  
 
Trafikförvaltningens dialog med kommunerna sker i löpande mötesserier, kommunernas 
plansamråd samt årlig remiss om trafikförändringar. Det förekommer även möten på andra 
nivåer och forum, kring enskilda sakfrågor. Varje kommun har en utsedd samhällsplanerare 
på avdelningen Strategisk Utveckling på trafikförvaltningen som ansvarar för trafikförvalt-
ningens kontakt med kommunerna.  
 
Under 2020 började trafikförvaltningen att implementera ett nytt arbetssätt inom busstra-
fikplanering; trafikutvecklingsplaner. De är uppdelade per busstrafikavtal och syftar till att 
ta fram planer för busstrafik med en tidshorisont på 10 år. Berörda kommuner, trafikutö-
vare och trafikförvaltningen deltar. Implementering av arbetssätt sker i takt med att nya 
trafikavtal ingås.  
 
Grenvisa möten inom pendeltågssystemet 
Utöver nedan beskrivna löpande möten anordnar trafikförvaltningen grenvisa möten med 
pendeltågskommunerna, fyra stycken, för att tala om pendeltågstrafiken och pendeltågssy-
stemet. Dessa fyra möten hålls en gång per år under våren och innehåller information om 
hur pendeltågstrafiken planeras, vår ansökan till Trafikverket om pendeltågstrafiken för 
2022 och tankar kring vidare trafikutveckling. Här lyfts frågor som berör pendeltågstrafi-
ken, både kommande tågplaner och långsiktiga frågor.  
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Löpande mötesserie 
Planeringsmöten 
Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här lyfts långsiktiga strategiska frågor som berör 
kollektivtrafiken, exempelvis bebyggelseplaner och större förändringar i gatunät/vägnät. 
Förutom trafikförvaltningen och kommunen bjuds trafikutövare för buss och Trafikverket 
in.  
 
Uppföljningsmöten 
Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här görs uppföljning av frågor som rör kollektiv-
trafiken i kommunen på kort sikt, exempelvis mindre trafikförändringar, hållplats- och 
framkomlighetsfrågor som avses ske i närtid, inom två år. Förutom trafikförvaltningen och 
kommunen deltar berörd trafikutövare.  
  
Sektorsamråd 
Sektorsamråd hålls vid behov. Alla kommuner i en sektor deltar. Mötena kan rikta sig både 
till politiker och/eller tjänstemän och är ett forum för att diskutera övergripande strategiska 
frågor.  
 
Plansamråd  
Trafikförvaltningen har dialog med kommunen inom ramen för kommunens planarbete och 
andra specifika projekt och utredningar. 
 
Årlig remiss med trafikförändringar 
Trafikförvaltningen sammanfattar bruttolista med förslag på trafikförändringar som remit-
teras till kommuner samt funktionshindersorganisationer.   
 

1.6 Avtalstyper  
Trafikförvaltningen har olika typer av trafikavtal för olika trafikområden.  
Det finns två huvudtyper av avtal, samt blandningar av dessa. Det är så kallade produkt-
ionsavtal samt incitamentsavtal. Trafikförvaltningen och trafikutövaren har olika roller i de 
olika avtalstyperna. I produktionsavtal styr trafikförvaltningen trafiken och trafikföränd-
ringar i större utsträckning, och trafikförändringar sker vid tidtabellskifte i december. För 
incitamentsavtal styr trafikutövaren över utbudsförändringar inom ram för en enligt avtal 
fastställd grundtrafik, med hänsyn till avtalsbestämda gränser för trängsel.  
 
Under 2022 är det driftstart för de tre avtal som reglerar trafiken för Roslagsbanan (april), 
busstrafiken i norrort (november) och busstrafiken i Norrtälje (augusti). Beslut avseende 
driftstart av de nya avtalen som berör Nacka/Värmdö samt Stockholms söderort avvak-
tas till följd av överprövning. 
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Huvudsakligt busstrafikavtal per kommun samt namn på trafikutövare fr.o.m. T23  

 
 
 
 

Kommun Avtalstyp Trafikutövare
Botkyrka Produktion Keolis
Danderyd Produktion Transdev
Ekerö Produktion Arriva
Haninge Incitament Nobina
Huddinge Produktion Keolis
Järfälla Produktion Nobina
Lidingö Incitament Keolis
Nacka Produktion Keolis
Norrtälje Produktion Transdev
Nykvarn Incitament Nobina
Nynäshamn Incitament Nobina
Salem Produktion Keolis
Sigtuna Produktion Transdev
Sollentuna Incitament Arriva
Solna Incitament Arriva
Stockholm, innerstaden Incitament Keolis
Stockholm, söderort Incitament Keolis
Stockholm, västerort Incitament Arriva
Sundbyberg Incitament Arriva
Södertälje Incitament Nobina
Tyresö Incitament Nobina
Täby Produktion Transdev
Upplands-Bro Produktion Nobina
Upplands Väsby Produktion Transdev
Vallentuna Produktion Transdev
Vaxholm Produktion Transdev
Värmdö Produktion Keolis
Österåker Produktion Transdev
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Trafikavtal per spårslag samt trafikutövare fr.o.m. T23 

 
1.7 Tidtabellskiften 

 
Följande datum gäller för ordinarie tidtabellskiften för alla trafikslag (inklusive pendelbå-
tar) utom skärgårdstrafiken för T23, 2022/2023:  
 

• Normaltidtabellen börjar den 11 december 2022 
• Sommartidtabellen gäller den fr o. m. 23 juni t o. m. 20 augusti 2023 

 
För skärgårdstrafiken gäller följande:  

• Vintertidtabellen gäller den 11 december 2022 till 5 april 2023. 
• Vårtidtabellen gäller den 6 april till 22 juni 2023. 
• Sommartidtabellen gäller den 23 juni till 20 augusti 2023. 
• Hösttidtabellen gäller från den 21 augusti 2023. 

 
 

Trafikförvaltningen reserverar sig för eventuella felskrivningar.  

 

 

Spårslag Avtalstyp Trafikutövare
Tunnelbanan Produktion MTR Tunnelbanan
Pendeltåget Produktion MTR Pendeltåget
Saltsjöbanan Incitament Arriva
Roslagsbanan Produktion Transdev
Tvärbanan Incitament Arriva
Nockebybanan Incitament Arriva
Lidingöbanan Produktion/Incitament Stockholms spårvägar
Spårväg city Produktion/Incitament Stockholms spårvägar
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2 Förslag på trafikförändringar uppdelat per trafikslag 

2.1 Tunnelbana 
 Trafikförändringar T23 
Inom ramen för den årliga genomlysningen av tunnelbanetrafiken ser vi över eventuella be-
hov av justeringar med utgångspunkt i resenärsunderlaget. Inför T23 arbetar vi med objekt 
som syftar till att trimma utbudet för att skapa mest nytta med den volymen trafik som till-
handahålls idag samt med de vagnresurser som finns tillgängliga. Det kan innebära mindre 
omfördelningar i nuvarande utbud, där behovet inte kan stärkas för att öka utbudet där re-
senärsunderlaget stödjer behovet. 
 
 Trafikstörande arbeten 
Under påsken planeras arbeten på Söderströmsbron som innebär begränsningar på den 
röda linjen. Grön linje ersätter den röda linjen helt på sträckan Slussen-Gamla stan.  
  
Under sommaren pågår arbeten med utbyggnad av tunnelbanan som innebär att sträckan 
Farsta Strand- Hökarängen stängs av och ersätts med buss under hela sommarperioden (8 
veckor). Vidare pågår arbete med tillgänglighetsanpassning av station Gamla stan, vilket 
påverkar trafikeringen på sträckan Slussen-T-Centralen genom reducerad kapacitet på röd 
respektive grön linje på sena vardagskvällar. Under ca en vecka stängs den gröna linjen av 
helt mellan Slussen-T-Centralen med anledning av upprustning av Söderströmsbroarna. 
Resenärer hänvisas då till den röda linjen för resor på den berörda sträckan. Stockholms 
stad planerar också för att anlägga en gång- och cykeltunnel under tunnelbanespåret mellan 
Fruängen och Västertorp. Arbetet innebär totalavstängning på den nämnda sträckan under 
ca 2-3 veckor sommartid med hänvisning till ersättningstrafik.  
 

2.2 Lokalbanor 
Roslagsbanan 
Trafikförvaltningen överväger att utöka trafiken på söndagar, så att den motsvarar den tra-
fik som bedrivs på lördagar. Detta skulle innebära kvartstrafik på större delen av linjenätet 
och att trafikförvaltningens riktlinjer uppfylls. Vidare överväger förvaltningen att låta 
snabbtågen på L27S att stanna vid station Tibble. Åtgärden innebär en större tillgänglighet 
till skolor och Täby centrum för resenärer på Kårstalinjen. Åtgärderna ligger i linje med den 
långsiktiga utvecklingsinriktningen att stärka Roslagsbanans roll som bärande radiell 
stomtrafik i nordostsektorn och realisera nyttorna med gjorda och planerade investeringar i 
Roslagsbanesystemet 
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Saltsjöbanan 
Inga trafikförändringar är planerade. 
 
Nockebybanan 
Inga trafikförändringar är planerade. 
 
Spårväg City 
Inga trafikförändringar är planerade. 
 
Tvärbanan 
Trafikförvaltningen avser att starta trafiken till Ursviks torg när banan dit är färdigbyggd, 
vilket beräknas till senare delen av 2023. 
 
Lidingöbanan 
Till årsskiftet 2022/23 kommer den nya dubbelspåriga Lilla Lidingöbron att kopplas in. I 
samband med inkopplingsarbetena görs en trafikavstängning. Justeringen av buss- och 
spårvagnstrafiken avses att göras i samband med att den nya dubbelspåriga Lilla Lidingö-
bron öppnar. Åtgärderna ligger i linje med att realisera nyttorna med gjorda investeringar i 
Lidingöbanan.  
 

2.3 Pendeltåg 
 Trafikförändringar T23 
Tågplan T23 kommer medföra enbart smärre ändringar jämfört med gällande tågplan 
(T22). 
I dagsläget är dock ingen ansökan för T23 inskickad till Trafikverket och förändringar kan 
tillkomma. 
 
Vinter-, vår- och hösttidtabell 
Mälarbanan 
Justeringar av tågtiderna i Bålsta kan komma ske för att möjliggöra kortare bytestider 
till/från Regionaltågen. 
 
Ostkustbanan 
Inga förändringar planeras för Ostkustbanan. 
 
Södertäljelinjen 
Inga förändringar planeras för Södertäljelinjen. 
 
Nynäsbanan 
Justeringar av avgångstider från Västerhaninge mot Nynäshamn kan komma att ske i låg-
trafik för att möjliggöra förbättrade bytestider till/från regionaltågen i Bålsta. 
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Gnestalinjen 
Inga förändringar planeras för Gnestapendeln. 
 
Sommartidtabell 
Mälarbanan, Ostkustbanan, Södertäljelinjen och Nynäsbanan 
Trafiken kommer att anpassas med anledning av de större trafikstörande arbetena på 
Mälarbanan och vid Solnatunnlarna. 
 
Principen för sommartrafiken på Ostkustbanan, Nynäsbanan och Södertäljegrenen kommer 
att följa motsvarande principer som gäller för sommartrafiken 2022. Det vill säga då Mälar-
banan är avstängd kommer trafiken på Nynäsbanan ledas till Ostkustbanan. När Mälarba-
nan är öppen kommer en reducerad variant av vintertrafiken att köras. 
 
 

2.3.1.1 Trafikstörande arbeten 
I likhet med tidigare år kommer spårarbeten påverka trafiken. 
 
Mälarbanan 
Trafikverkets arbeten med utbyggnaden av fyrspår på Mälarbanan fortsätter under 2022, 
vilket medför ett flertal avstängningar av trafiken. Det planeras för en sex veckor lång av-
stängning under sommaren. Trafiken ersätts vid avstängningarna av buss och tunnelbana. 
 
Ostkustbanan 
Underhållsarbeten i Solnatunnlarna medför enkelspår genom Solna, vilket i sin tur medför 
att vissa tåg inte stannar i Solna. Arbetet planeras till fem veckor under sommaren. Tågens 
tider justeras också för att enkelspårstrafiken ska fungera. 
 
Södertäljelinjen 
Trafikverket planerar genomföra kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder mellan Älvsjö 
och Flemingsberg. Pendeltågstrafiken kommer under en sommarvecka att påverkas genom 
att tågen inte kommer stanna i Älvsjö, Huddinge och Stuvsta. 
 
Nynäsbanan 
Inga kända större trafikpåverkande arbeten. 
 
Gnestalinjen 
Trafikverket planerar, att under fyra sommarveckor, stänga av ”gamla” Västra Stambanan 
mellan Järna och Södertälje Hamn. Detta innebär att ingen tågtrafik kan bedrivas på 
sträckan. Arbete pågår för att hitta en alternativ trafikering, inklusive samordning med reg-
ionaltågstrafiken och föreslagen utveckling av busstrafiken i Södertälje. 
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2.3.2 Trafikutveckling T23 och framåt 
För den lite längre utvecklingshorisonten bedrivs trafikutvecklingen ofta i form av en åt-
gärdsvalsstudie tillsammans med berörda parter. Utgångspunkten för studierna är den mel-
lan Trafikverket och trafikförvaltningen gemensamma Åtgärdsvalstudie för utveckling av 
Pendeltågssystemet. Takten och inriktningen på utvecklingen behöver också följa och be-
akta pandemins långsiktiga påverkan på resandet. Under år 2022 planeras följande studier 
starta som kan resultera i trafikförändringar på lite längre sikt 
 

ÅVS utvecklad spårburen kollektivtrafik till Bro/Bålsta kommer att bedrivs tillsammans 
med berörda kommuner, region Uppsala och Trafikverket. Bro har redan i dag ett lägre tra-
fikutbud än vad trafikförvaltningens riktlinjer anger samtidigt som kommunen planerar för 
ett starkt bostadsbyggande. Studien avser att studera olika förslag för att möta ett ökat re-
sande och jämna ut beläggningen mellan pendeltågen på Mälarbanan.  

 
ÅVS förbättrad tillgänglighet till Södertälje kommer att bedrivas tillsammans med Söder-
tälje kommun, region Södermanland och Trafikverket. Studien behandlar olika förslag på 
kort och lång sikt att korta restiderna till Södertäljes bostads- och arbetsområden från såväl 
centrala Stockholm som Södermanland. På kortare sikt finns potential för en bättre samver-
kan mellan buss, regional- och pendeltågstrafik kan bidra till att korta restiderna. På längre 
sikt kan ytterligare infrastruktur behöva tillkomma. 
 
Åtgärdsval regionpendel. Regionen Stockholm har tillsammans med de övriga regionerna i 
Mälardalen satsat på att utveckla regionaltågstrafiken i Mälardalstrafiks regi. Genom bättre 
samordning mellan pendel- och regionaltågstrafiken kan såväl avlastning som kortare resti-
der för regionens yttre delar erbjudas. Formerna för det här kommer att utredas tillsam-
mans med Region Uppsala och trafikverket. Bl.a. undersöks olika former av taxesamord-
ning såsom SL-periodbiljettsgilitghet på Mälartåg.  

 
2.3.3 Regionaltågstrafiken 

Stockholm – Märsta - Uppsala  
Mälardalstrafik undersöker om regionaltågstrafiken Stockholm – Märsta – Knivsta – Upp-
sala kan utvecklas till dubbelriktad halvtimmestrafik även i riktning mot Uppsala på morgo-
nen och från Uppsala på eftermiddagen för att underlätta pendling Märsta – Uppsala. Idag 
erbjuds timmestrafik i den relationen.  
 
Svealandsbanan: Uppsala – Arlanda- Stockholm – Södertälje – Eskilstuna- Ar-
boga (-Örebro)  
Inga kända förändringar 
 
Nyköpingsbanan: Stockholm – Södertälje – Nyköping – Norrköping  
Inga kända förändringar 
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Sörmlandspilen: Stockholm  - Södertälje  - Katrineholm – Hallsberg 
Sommaren 2023 då Gnestapendeln p.g.a. banarbete inte kan trafikeras Södertälje C – Järna 
undersöks om en samordnad trafiklösning med regionaltågen och föreslagna satsningar på 
busstrafiken i Södertälje kan hittas. 
I övrigt inga kända förändringar 
 
Mälarbanan: Stockholm – Sundbyberg – Bålsta – Västerås – Örebro (-Göte-
borg) 
Sommartid är trafiken avstängd enligt samma period som pendeltågstrafiken på Mälarba-
nan, bussar ersätter 
De justerade tider för pendeltågen som övervägs ger kortare restider mellan exempelvis 
Barkarby och Västerås/Enköping 
I övrigt inga kända förändringar. 

 
2.4 Sjötrafik 

 Ekerö 
Linje 89 
Linjen föreslås att måndag-fredag under sommartidtabellens första och sista två veckor få 
utökad trafik på morgonen mot Klara Mälarstrand och på eftermiddagen från Klara Mälar-
strand för att möta efterfrågan på arbetspendling. 
 
 Haninge 
Linje 19 Dalarö – Norra Ornö 
Trafiken på linjen föreslås upphandlas och omarbetas under lågsäsong och utökas till daglig 
trafik med två dubbelturer anpassade till skol- och arbetspendling Dalarö-Kymmendö-
Ornöboda-Söderviken-Dalarö under isfri vinter, vår- och hösttidtabell. Enstaka turer före-
slås förlängas till Fiversättraö, Mefjärd och Fjärdlång.  
 
Linje 22 Nynäshamn – Nåttarö - Ålö 
Översyn av trafikbehovet främst under helger till följd av ökat resande och övernattningar 
på turistmål längs med linjen. 
 
 Lidingö 
Linje 80 Ropsten – Tranholmen – Storholmen 
Som en del av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden kommer linjen att trafikera de två 
nybyggda bryggorna som planeras längs sträckan Loudden-Värtahamnen istället för Fri-
hamnen (piren). När dessa är färdigställda är vid dags datum oklart. 
 
 Nacka 
Linje 80 Ropsten – Tranholmen – Storholmen 
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Som en del av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden kommer linjen att trafikera de två 
nybyggda bryggorna som planeras längs sträckan Loudden-Värtahamnen istället för Fri-
hamnen (piren). När dessa är färdigställda är vid dags datum oklart. 
 
Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Försöksperioden för linje 83 avslutas efter sommaren 2023 enligt beslut TN 2019-0680. Vid 
dags datum saknas besked om förlängning, ny upphandling eller eventuellt upphörande av 
linjen. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås en utredning om området Ljusterö (Lina-
näs) under vår och tidig höst kan trafikförsörjas med en matarlinje som i rusningsriktning 
ansluter till linje 83 i Vaxholm. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås att Kastellet införs som ny brygga mellan 
Vaxholm och Rindö västra. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås linjen kortas av till att sluta vid Rindö 
västra. Vid Rindö västra finns anslutande buss 688 som lokalt trafikförsörjer hela Rindö. 
Waxholmsbolagets trafik övertar trafiken mellan bryggorna Vaxholm-Norra Tynningö-
Ramsö. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt en förlängning av linje 83 från 
Grenadjärbryggan till Stenslätten (Värmdö). Vid Stenslätten finns buss 439 mot Hem-
mesta-Slussen, samt möjligheter till natthamn under period av ombyggnation av kajen i 
Vaxholm. 
 
Rindö Västras trafikbrygga, kan komma att dras in, i och med bristande uppfyllnad av sä-
kerhet och tillgänglighet. Dialog pågar med bryggägare och Vaxholms kommun i frågan. 
 
Linje 84 Stockholm – Norra Lagnö – Ålstäket (Värmdö) 
Etablering av ny pendelbåtlinje 84 på sträckan Strömkajen-Slussen-Riset-Koviksudde – 
Norra Lagnö – Ålstäket med beräknad trafikstart hösten 2023. 
Trafiken föreslås att bedrivas under isfria perioder av året med 6 avgångar i varje riktning 
vardagar och 3 på helger. 
 
 Norrtälje 
Linje 28 Furusund – Gräskö – Söderöra 
Analys av den utökade trafiken till Marö som genomfördes på försök 2022. 
 
Översyn av vintertrafiken med utgångspunkt från Bromskär, bryggan kan idag inte trafike-
ras med djupgående vinterfartyg vilket försvårar möjligheterna till en likartad trafik under 
årets alla säsonger. 
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 Nynäshamn 
Linje 22 Nynäshamn – Nåttarö - Ålö 
Översyn av trafikbehovet främst under helger till följd av ökat resande och övernattningar 
på turistmål längs med linjen. 
 
 Stockholm 
Linje 80 Ropsten – Tranholmen – Storholmen 
Som en del av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden kommer linjen att trafikera de två 
nybyggda bryggorna som planeras längs sträckan Loudden-Värtahamnen istället för Fri-
hamnen (piren). När dessa är färdigställda är vid dags datum oklart. 
 
 Vaxholm 
Linje 4 Vaxholm - Ramsösund 
Norra Tynningö brygga avstängd för ombyggnation fram till våren/försommaren 2023. Tra-
fiken ersätts under denna period av förstärkt trafik till Höganäs brygga (Tynningö) där an-
slutning till SL-689 finns. 
 
Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Försöksperioden för linje 83 avslutas efter sommaren 2023 enligt beslut TN 2019-0680. Vid 
dags datum saknas besked om förlängning, ny upphandling eller eventuellt upphörande av 
linjen. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås en utredning göras om underlag finns för 
att området Ljusterö (Linanäs) under vår och tidig höst kan trafikförsörjas med en matar-
linje som i rusningsriktning ansluter till linje 83 i Vaxholm. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås att Kastellet införs som ny brygga mellan 
Vaxholm och Rindö västra. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt att linjen kortas av till att sluta 
vid Rindö västra. Vid Rindö västra finns anslutande buss 688 som lokalt trafikförsörjer hela 
Rindö. Waxholmsbolagets trafik övertar trafiken mellan bryggorna Vaxholm-Norra Tyn-
ningö-Ramsö. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt en förlängning av linje 83 från 
Grenadjärbryggan till Stenslätten (Värmdö). Vid Stenslätten finns buss 439 mot Hemmesta 
- Slussen, samt möjligheter till natthamn under period av ombyggnation av kajen i Vax-
holm. 
 
Rindö Västras trafikbrygga, kan komma att dras in, i och med bristande uppfyllnad av sä-
kerhet och tillgänglighet. Dialog pågar med bryggägare och Vaxholms kommun i frågan. 
 
 Värmdö 
Linje 12 C/D Åsättra – Husarö  
Mindre tidsjusteringar föreslås för att uppnå bättre passning med buss 626 i Åsättra. 
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Förändring av trafiken sommartid föreslås:  
Avgången från Åsättra vardagar 08:50 föreslås tidigareläggas till 08:05 och framföras 
Åsättra-(direkt) Husarö-Norra Ingmarsö-Åsättra.  
I tillägg föreslås en ny avgång köras vardagar ca. 10:10 Åsättra-Norra Ingmarsö-Husarö-
Finnhamn, där avgångstiden anpassas till anslutande buss 626 och vid Finnhamn ansluter 
till linje 12A mot Möja. 
 
Sommartid föreslås att resenärer dagtid på delsträckan Finnhamn-Stora Kalholmen-Lång-
vik (Möja) och v.v. medföljer ordinarie avgångar på linjerna 12A/B och 40 ”NordSyd” med 
byte till linje 12C/D vid Finnhamn för vidare resa till/från Åsättra.  
Genom detta möjliggörs och föreslås sommartid en ny avgång lunchtid Husarö/Finnhamn-
Åsättra och Åsättra-Finnhamn/Husarö. Avgången anpassas till anslutande buss 626. 
 
Avgångarna torsdagar sommartid från Husarö 18:30 och Åsättra 19:50 föreslås att senare-
läggas på önskemål från resenärer. 
 
Slutbrygga för linjen föreslås att ändras till att bli Husarö. Under vinter-, vår- och hösttidta-
bell föreslås att bryggan Finnhamn trafikeras på beställning på vissa avgångar där det end-
ast sällan finns resenärer. 
 
Linje 12 C/D föreslås att få ett eget linjenummer ”36” för att förtydliga och särskilja linjen 
från linje 12 A/B Stockholm-Vaxholm-Husarö. 
 
Linje 13 Boda – Södra Ingmarsö 
Översyn av trafiken i syfte att minska restiden till huvuddestinationer längs linjen. 
 
Linje 14 Stockholm - Möja 
Trafiken måndag-torsdag under isfri vinter, vår och höst föreslås utökas med en kvällsav-
gång från Löka till Sollenkroka omkring 17:00. 
 
Trafiken söndagar under vår- och hösttidtabell föreslås utökas med en ny avgång på förmid-
dagen från Möja till Sollenkroka. 
 
Linje 16 Stavsnäs - Sandhamn 
Linjen föreslås under vår och höst få en ny avgång fredagar 11:10 från Stavsnäs till Sand-
hamn, med retur från Sandhamn till Stavsnäs 12:05. 
 
Avgången under hösttidtabell fredagar 16:40 Stavsnäs-Sandhamn-Stavsnäs föreslås att tra-
fikeras under hela hösttidtabellen. Idag trafikeras denna endast under höstens första 4 
veckor fram till mitten av september. 
 
Kvällsavgången vår och höst 21:10 från Stavsnäs och 21:50 från Sandhamn föreslås efter re-
senärsönskemål att tidigareläggas till ca. 20:10 från Stavsnäs och ca. 20:50 från Sandhamn. 
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Eventuella förändringar i trafiken på linje 16 kommer att behöva samrådas med övriga 
kommersiella aktörer på sträckan. 
I och med de begränsade kajplatser som finns vid Stavsnäs, ser Trafikförvaltningen risker 
med utveckling av trafik och att behov kan komma att föreligga att dra in vissa avgångar, i 
och med att infrastruktur saknas.  
 
Linje 17 Stavsnäs – Nämdö – Mörtö - Stavsnäs 
Avgången under hösttidtabell fredagar 18:45 Stavsnäs-Nämdö-Stavsnäs föreslås att trafike-
ras under hela hösttidtabellen. Idag trafikeras denna endast under höstens första 4 veckor 
fram till mitten av september. 
 
Under vintertidtabellen föreslås trafiken på fredagar utökas med en eftermiddags- alterna-
tivt kvällsavgång från Nämdö till Stavsnäs. 
 
Under vårtidtabellen föreslås trafiken på lördagar utökas med en eftermiddagsavgång från 
Nämdö till Stavsnäs och åter till Nämdö. Eftermiddagstrafiken mellan Nämdö och Saltsjö-
baden kommer därvid att senareläggas. 
 
Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Försöksperioden för linje 83 avslutas efter sommaren 2023 enligt beslut TN 2019-0680. Vid 
dags datum saknas besked om förlängning, ny upphandling eller eventuellt upphörande av 
linjen. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt att linjen kortas av till att sluta 
vid Rindö västra. Vid Rindö västra finns anslutande buss 688 som lokalt trafikförsörjer hela 
Rindö. Waxholmsbolagets trafik övertar trafiken mellan bryggorna Vaxholm-Norra Tyn-
ningö-Ramsö. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås alternativt en förlängning av linje 83 från 
Grenadjärbryggan till Stenslätten (Värmdö). Vid Stenslätten finns buss 439 mot Hem-
mesta-Slussen, samt möjligheter till natthamn under period av ombyggnation av kajen i 
Vaxholm. 
 
Linje 84 Stockholm – Norra Lagnö – Ålstäket (Värmdö) 
Etablering av ny pendelbåtlinje 84 på sträckan Strömkajen-Slussen-Riset-Koviksudde – 
Norra Lagnö – Ålstäket med beräknad trafikstart hösten 2023. 
Trafiken föreslås att bedrivas under isfria perioder av året med 6 avgångar i varje riktning 
vardagar och 3 på helger. 
 
 Österåker 
Linje 12 C/D Åsättra – Husarö  
Mindre tidsjusteringar föreslås för att uppnå bättre passning med buss 626 i Åsättra. 
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Förändring av trafiken sommartid föreslås:  
Avgången från Åsättra vardagar 08:50 föreslås tidigareläggas till 08:05 och framföras 
Åsättra-(direkt) Husarö-Norra Ingmarsö-Åsättra.  
I tillägg föreslås en ny avgång köras vardagar ca 10:10 Åsättra-Norra Ingmarsö-Husarö-
Finnhamn, där avgångstiden anpassas till anslutande buss 626 och vid Finnhamn ansluter 
till linje 12A mot Möja. 
 
Sommartid föreslås att resenärer dagtid på delsträckan Finnhamn-Stora Kalholmen-Lång-
vik (Möja) och v.v. medföljer ordinarie avgångar på linjerna 12A/B och 40 ”NordSyd” med 
byte till linje 12C/D vid Finnhamn för vidare resa till/från Åsättra.  
Genom detta möjliggörs och föreslås sommartid en ny avgång lunchtid Husarö/Finnhamn-
Åsättra och Åsättra-Finnhamn/Husarö. Avgången anpassas till anslutande buss 626. 
 
Avgångarna torsdagar sommartid från Husarö 18:30 och Åsättra 19:50 föreslås att senare-
läggas på önskemål från resenärer. 
 
Slutbrygga för linjen föreslås att ändras till att bli Husarö. Under vinter-, vår- och hösttidta-
bell föreslås att bryggan Finnhamn trafikeras på beställning på vissa avgångar där det end-
ast sällan finns resenärer. 
 
Linje 12 C/D föreslås att få ett eget linjenummer ”36” för att förtydliga och särskilja linjen 
från linje 12 A/B Stockholm-Vaxholm-Husarö. 
 
Linje 13 Boda – Södra Ingmarsö 
Översyn av trafiken i syfte att minska restiden till huvuddestinationer längs linjen. 
 
Linje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund 
Försöksperioden för linje 83 avslutas efter sommaren 2023 enligt beslut TN 2019-0680. 
Vid dags datum saknas besked om förlängning, ny upphandling eller eventuellt upphörande 
av linjen. 
Vid en eventuellt fortsatt drift av linje 83, föreslås en utredning göras om underlag finns för 
att området Ljusterö (Linanäs) under vår och tidig höst kan trafikförsörjas med en matar-
linje som i rusningsriktning ansluter till linje 83 i Vaxholm. 
 

2.5 Buss 
 Botkyrka 
Inga föreslagna trafikförändringar 
 
 Danderyd 
Linje 624 Stockholm (Humlegården) - Åkersberga (Söraskolan) 
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Linjens avgångar på 624C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
 

 
 
Linje 628 Stockholm (Humlegården) - Margretelunds C 
Linjens avgångar på 628C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Linje 608 Stockholm (Humlegården) - Rosengården 
Linjens föreslås få ny ändhållplats Tekniska Högskolan istället för Humlegården. Framkom-
ligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsakar problem med dagens lös-
ning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för bytesmöjligheter till tunnelba-
nans röda linje. 

 
 
 Ekerö 
Linje 350 Ekerö Centrum-Fittja 
Försöket med buss på färjan Jungfrusund-Slagsta föreslås återupptas då det inte kunde ut-
värderas korrekt under förra försöket. Linjen kommer utvärderas på nytt under 2023.  
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Linje 314 Norrudden – Svanhagen 
Med anledning av väldigt lågt resande föreslås linjen läggas ned. Linjen trafikeras i dagslä-
get endast fredag-söndag under sommarhalvåret. 

 
Linje 311 (Brommaplan -) Ekebyhov - Sjöängen (- Slut) 
Linje 312 Brommaplan - Sjöängen - Adelsö 
Turen kl. 14:31 från Brommaplan på linje 312 föreslås flyttas till linje 311. Den aktuella tu-
ren trafikerar idag samma sträcka som 311 fram till färjeläget. Resandet vidare över till 
Adelsö är lågt då de som reser till Adelsö i hög grad väljer linje 312. Förslaget skulle inne-
bära ett tydligare trafikutbud då sträckan Brommaplan – Sjöängen går som linje 311 och 
den längre sträckan med färjan till Adelsö går som linje 312. 
 
Linje 303 Jungfrusund – Brommaplan 
Linjen föreslås få utökad trafik kvällstid. Idag avgår sista turen från Jungfrusund 22:40. Två 
tillkommande avgångar föreslås på sträckan Jungfrusund – Ekerö centrum vilket förlänger 
möjligheten att resa med kollektivtrafiken på sträckan kvällstid med cirka en timme. 
 

 Haninge 
Paketlösning 
Linje 844 Västerhaninge station–Åbylund 
Linje 843 Västerhaninge station–Söderby brygga 
Trafikförvaltningen överväger att inrätta ny bussförbindelse till/från Nedersta i Västerha-
ninge. Detta görs genom att varannan tur på linje 844 förlängs från Västerhaninge station 
till Nedersta och omvänt. Föreslagen turtäthet under normaltidtabellen blir var 30:e minut 
under högtrafik och var 60:e minut under övrig tid och lördag-söndag. Under sommartidta-
bellen föreslås turtätheten bli var 60:e alla dagar på delsträckan Västerhaninge-Nedersta. 
På delsträckan Västerhaninge-Åby föreslås turtätheten minskas till var 30:e minut under 
högtrafik fm/em., övrig tid förblir oförändrad.   
På linje 843 föreslås turtätheten lördag-söndag under både vinter- och sommartidtabell få 
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minskad turtäthet under timme 06 från var 30:e minut till var 60:e minut på delsträckan 
Västerhaninge stn-Ribby vilket blir en reducering av trafik med en tur.  

 
 
 Huddinge 
Linje 710 Sörskogen - Skärholmen 
Kortturerna Kungens kurva - Skärholmen föreslås dras in. Anledningen är att belastningen 
på linjerna i detta stråk inte är så hög att dagens utbud motiveras. 
 
Linje 740 Huddinge station - Kungens kurva 
Kortturerna Skärholmen - Kungens kurva föreslås dras in. Anledningen är att belastningen 
på linjerna i detta stråk inte är så hög att dagens utbud motiveras. 
 
Linje 742 Östra Skogås - Huddinge sjukhus 
Trafikförvaltningen överväger att dra in de två skolförstärkningsturerna på morgonen från 
Skogås C och från Vallstigen. Från Vallstigen har resenärer möjlighet att resa med 830 och 
831.   
   
 Järfälla 
Linje 546 Jakobsbergs station – Tensta allé alternativ 2. 
Linje 546 föreslås få ändrad linjesträcka till att trafikeras till Tensta via E18 istället för da-
gens sträcka genom Veddesta/Barkarby. Linjen föreslås behålla samma turtäthet och antal 
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avgångar som dagens trafik. Med den nya sträckan trafikeras ej längre hållplatserna Konto-
vägen, Lärkvägen, Byleden och Lunda industriområde. Förslaget beror på en ombyggnation 
utav Ekvägen som gör att den inte längre kommer att kunna trafikeras utav buss. 
 

  
 
Linje 591 Stockholm C–Livgardet/Råby 
Linje 591 får ändrad körsträcka pga. ombyggnation av Ekvägen.  
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 Lidingö 
Inga föreslagna linjeförändringar. 
 

 Nacka  
Linje 405 Hornsberg - Nacka sjukhus  
Linjen föreslås utökas till att få kvällstrafik med 30-minuterstrafik till ca kl. 22 måndag-fre-
dag, samt helger. Linjen förenklar resandet för resenärer med sämre anslutning till tunnel-
bana. Förändringen skulle ge möjlighet till direktförbindelse kvällstid Nacka sjukhus - 
Sankt Görans sjukhus och täcka ett pendlingsbehov för sjukhuspersonal som jobbar kvälls-
pass. Linjen föreslås också börja trafikeras under högsommaren, också under kvällstid.  
 
Linje 442 Slussen–Boo backe–(Orminge centrum) 
Linjen föreslås få utökad trafik för ett jämnare trafikeringsutbud under hela året. Förslaget 
tillgodoser önskemål om utökad trafikförsörjning för Lännersta/Tollare då belastningen har 
ökat i hela området.  
 
Linje 465 Nacka strand - Fisksätra 
Linjen föreslås få utökad trafik för ett jämnare trafikeringsutbud. Utökningen skulle inne-
bära utökade trafikeringstider under vinter och sommar, måndag till fredag kl. 06-22 och 
lördag till söndag kl. 09-22.   
 
 Norrtälje 
Paketlösning 
Linje 612X Arninge station – Kista centrum 
Linje 686 Norrtälje busstation – Kista centrum 
En ny linje, 612X, föreslås inrättas på linje 686 befintliga sträckning mellan Arninge station 
och Kista. Linjen föreslås trafikera följande hållplatser: Arninge station - Arningerondellen - 
Gamla Vaxholmsvägen - Täby Kyrkby trafikplats - Häggviksleden - Kistahöjden - Norgega-
tan - Kista centrum. Linjen föreslås trafikeras i rusningen vardagar. Linjen får passning 
med linje 676. I förslaget ingår att linje 686 läggs ned, vilket medför ett byte för resande 
mellan Norrtälje och Kista. Med förslaget tillkommer fler resmöjligheter mellan Norrtälje 
och Kista då linje 686 endast går tre gånger per riktning per vardag. Förslaget innebär även 
att fler resande från nordostsektorn får tillgång till en snabb förbindelse mot Kista via byte-
spunkten Arninge station. 
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Linje 676 Stockholm – Norrtälje 
Linjen föreslås sluta trafikera hållplatserna Roslagstull och Universitet södra. Hållplatserna 
har lågt antal påstigande för en stombusslinje. Förslaget är en del av trafikförvaltningens 
åtgärder för förbättrad framkomlighet i stombusslinjenätet där syftet är att förbättra punkt-
ligheten och erbjuda kortare restider. 
 
Paketlösning 
Linje 639 Stockholm (Tekniska högskolan) - Rimbo - (Hallstavik) 
Linje 647 Norrtälje – Rimbo 
De avgångar på linje 639 som i dagsläget går Stockholm – Rimbo föreslås kortas ned till 
Danderyds sjukhus med ny linjesträckning Danderyds sjukhus – Rimbo. Ett byte tillkom-
mer mellan tunnelbana och buss vid Danderyds sjukhus men förslaget innebär ändå ofta 
kortare restid med anledning av dålig framkomlighet för bussar på sträckan. Resurserna fö-
reslås flyttas till linje 647 med fler avgångar mellan Rimbo och Norrtälje. I samtrafik med 
linje 647 och 677 skapas en tätare kollektivtrafik på sträckan som oftast under dagtid upp-
går till halvtimmestrafik. 
 
 Nynäshamn 
Inga föreslagna trafikförändringar 
 
 Nykvarn 
Linje 778 Nykvarn (Lillhagaskolan)–Sundsvik 
Linje 782 Nykvarn (Lillhagaskolan)–Nygård 
778 och 782 föreslås snabbas upp genom att hållplats Slätås tas bort.  
Hållplats Eriksberg ligger väldigt nära (130m) denna hållplats. 
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 Salem 
Inga planerade trafikförändringar 
 
 Sigtuna 
Linje 538 Rotebro station - Rosersbergs station 
Linjen föreslås få ny körväg via en ny del av Rosersbergs industriområde med tillkommande 
arbetsplatser. Ett nytt hållplatsläge föreslås utmed den nya linjesträckningen. Hållplats Ti-
tanvägen föreslås flyttas söder om korsningen med Metallvägen. 
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Linje 579 Arlanda – Bålsta station 
Ett antal turer Arlanda – Bålsta föreslås kortas ner till Arlanda – Venngarn med ny hållplats 
Venngarns slott. Med förslaget skulle Venngarn få förbättrad kollektivtrafikförsörjning, i 
dagsläget ligger närmaste hållplats på Uppsalavägen. På delsträckan Sigtuna – Bålsta mins-
kar i förslaget turtätheten till timmes- istället för halvtimmestrafik. Förslaget kan endast ge-
nomföras om framkomligheten i Venngarn säkerställs. 

 
 
 Sollentuna 
Linje 526 (Rudbecksskolan -) Sollentuna station - Karolinska sjukhuset 
Linjen föreslås förlängas till Nya Karolinska/Hagastaden i syfte att erbjuda bättre koppling 
till arbetsplatser och andra målpunkter i området. Förslaget kan genomföras om nödvän-
diga åtgärder i gatumiljön utförs i syfte att erbjuda vändplats på Norra stationsgatan. Be-
hovs finns även av ett ändhållplatsläge med möjlighet till tidsreglering på nämnda gata.
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Linje 178 Mörby station - Jakobsbergs station 
Linjen föreslås sluta trafikera hållplatserna Anhaltsvägen och Sörentorp. Hållplatserna har 
lågt antal påstigande för en stombusslinje. Förslaget är en del av trafikförvaltningens åtgär-
der för förbättrad framkomlighet i stombusslinjenätet där syftet är att förbättra punktlig-
heten och erbjuda kortare restider. 
 
 Solna 
Linje 526 (Rudbecksskolan -) Sollentuna station - Karolinska sjukhuset 
Linjen föreslås förlängas till Nya Karolinska/Hagastaden i syfte att erbjuda bättre koppling 
till arbetsplatser och andra målpunkter i området. Förslaget kan genomföras om nödvän-
diga åtgärder i gatumiljön utförs i syfte att erbjuda vändplats på Norra stationsgatan. Be-
hovs finns även av ett ändhållplatsläge med möjlighet till tidsreglering på nämnda gata. 
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Linje 508 Danderyds sjukhus – Karolinska sjukhuset 
I syfte att erbjuda en snabbare koppling mellan nordostsektorn och Karolinska sjukhuset 
föreslås linjen få en genare sträckning genom Bergshamra. Hållplatserna Bergshamra cent-
rum och Kungshamra föreslås sluta trafikeras, istället trafikeras hållplats Bergshamra bro. 
Resande från nämnda hållplatser i Bergshamra hänvisas till linje 509 eller fortsatt med linje 
508 från hållplats Bergshamra bro. I syfte att erbjuda bättre koppling till arbetsplatser i om-
rådet runt Nya Karolinska föreslås linjens dras om via hållplats Prostvägen istället för håll-
plats Solna Kyrka. 
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Linje 505 Solna C - Järvastaden - Ulriksdals station (- Bagartorp) 
Linjen föreslås dras om via Gunnarbovägen i syfte att ge boende i ett område med ett stort 
antal nybyggda bostäder bättre tillgång till kollektivtrafik. Förändringen möjliggör även tra-
fikering av den idrottsplats som anläggs längs den föreslagna linjesträckningen. Förslaget 
kan genomföras om nödvändig infrastruktur i området är färdigställd. 
 

 
 
Paketlösning 
Linje 504 Sundbybergs station – Rissne 
Linje 506 Karolinska sjukhuset – Hallonberen 
Linje 507 Odenplan – Västra skogen 
Linje 506 och 504 föreslås byta linjesträckning mellan hållplatserna Lötsjön och Vegagatan. 
Linje 506 tar i förslaget över linje 504:s sträckning genom Duvbo medan linje 504 får en ge-
nare sträckning på Ursviksvägen vilket ger resande på linjen från Ursvik och Hallonbergen 
kortare restid mot Sundbybergs centrum. 
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Linje 506 föreslås överta sträckan Industrivägen – Odenplan från linje 507, med ändringen 
att bussen inte går in till Karolinska sjukhuset norra. Med förslaget erbjuds en snabbare 
koppling mellan Solna, Odenplan och området runt Nya Karolinska. Hållplatsen Solna 
kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik. 
 

 
 
Linje 507 föreslås överta sträckan Industrivägen – Karolinska sjukhuset norra från linje 
506, med ändrad dragning via hållplatsen Prostvägen för bättre koppling till området runt 
Nya Karolinska.  Då linje 506 tar över det största resandestråket utanför affärstid med utö-
kad trafik föreslås linje 507 få reducerad turtäthet eftermiddag/kväll/helg. Hållplatsen 
Solna kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik.  
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 Stockholm Innerstad 
Linje 153 Fridhemsplan – Bredäng 
Linjen föreslås trafikera hållplatserna Nybodahallen, Kilabergsvägen, Edvard Swartz plan, 
Storsvängen, Ålgrytevägen. Detta ger resenärer på ytterligare fem hållplatser möjlighet att 
resa med linje 153. Restiden med linjen beräknas gå från 27 till 32 minuter. Turtätheten på 
linjen minskar från 15-minuterstrafik till 20-minuterstrafik. 

Linje 405 Hornsberg - Nacka sjukhus  
Linjen föreslås utökas till att få kvällstrafik med 30-minuterstrafik till ca kl. 22 måndag-fre-
dag, samt helger. Linjen förenklar resandet för resenärer med sämre anslutning till tunnel-
bana. Förändringen skulle ge möjlighet till direktförbindelse kvällstid Nacka sjukhus - 
Sankt Görans sjukhus och täcka ett pendlingsbehov för sjukhuspersonal som jobbar kvälls-
pass. Linjen föreslås också börja trafikeras under högsommaren, också under kvällstid.  
 
Linje 442 Slussen–Boo backe–(Orminge centrum) 
Linjen föreslås få utökad trafik för ett jämnare trafikeringsutbud under hela året. Förslaget 
tillgodoser önskemål om utökad trafikförsörjning för Lännersta/Tollare då belastningen har 
ökat i hela området. Efter att linje 414 och 442X numera även täcker upp trafiken via nya 
området i Tollare ger det bäst effekt att utöka trafikförsörjningen på linje 442 som numera 
är den snabbare förbindelsen. Förändringen innebär dubbelriktad trafik både vinter och 
sommar med trafikeringstiderna M-F 06-22 och L-S 09-22.  
 
 
Linje 526 (Rudbecksskolan -) Sollentuna station - Karolinska sjukhuset 
Linjen föreslås förlängas till Nya Karolinska/Hagastaden i syfte att erbjuda bättre koppling 
till arbetsplatser och andra målpunkter i området. Förslaget kan genomföras om nödvän-
diga åtgärder i gatumiljön utförs i syfte att erbjuda vändplats på Norra stationsgatan. Be-
hovs finns även av ett ändhållplatsläge med möjlighet till tidsreglering på nämnda gata. 
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Linje 680 Stockholm (Humlegården) – Resarö 
Linjen föreslås sluta trafikera Humlegården och få ny ändhållplats vid Tekniska Högskolan. 
Med förslaget uppnås en bättre samtrafik mellan linjerna 680 och 670 mot Engarn då båda 
utgår från Tekniska högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begrän-
sad vilket orsakar problem med dagens lösning. 
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Linje 670 Stockholm (Tekniska högskolan) - Danderyds sjukhus - Vaxholm 
(Söderhamnsplan) 
Ett nytt upplägg föreslås med linje 670 som går Tekniska högskolan - Danderyds sjukhus - 
Arninge station - Engarn - Vaxholm (4 avgångar i timmen), samt linje 670X som i förslaget 
går i rusningen (både morgon- och eftermiddagsrusningen) mellan Danderyds sjukhus och 
Vaxholm (ej via Arninge station eller Engarn; också 4 avgångar i timmen). Avgångarna på 
linje 670X går i förslaget således mellan Danderyds sjukhus och snabbas upp genom att ej 
trafikera hållplatserna Arninge station och Engarn. Antal avgångar på 670 och 670X mins-
kar enligt förslaget i maxtimmen (kl. 7 till 8) från 11 till 8, men då linjen avses köras med 
dubbeldäckare ökar kapaciteten under denna timme med drygt tio procent fler sittplatser. 
 
Linje 676 Stockholm – Norrtälje 
Linjen föreslås sluta trafikera hållplatserna Roslagstull och Universitet södra. Hållplatserna 
har lågt antal påstigande för en stombusslinje. Förslaget är en del av Trafikförvaltningens 
åtgärder för förbättrad framkomlighet i stombusslinjenätet där syftet är att förbättra punkt-
ligheten och erbjuda kortare restider. 
 
 
Paketlösning 
Linje 639 Stockholm (Tekniska högskolan) - Rimbo - (Hallstavik) 
Linje 647 Norrtälje – Rimbo 
De avgångar på linje 639 som i dagsläget går Stockholm – Rimbo föreslås kortas ned till 
Danderyds sjukhus med ny linjesträckning Danderyds sjukhus – Rimbo. Ett byte tillkom-
mer mellan tunnelbana och buss vid Danderyds sjukhus men förslaget innebär ändå ofta 
kortare restid med anledning av dålig framkomlighet för bussar på sträckan. Resurserna fö-
reslås flyttas till linje 647 med fler avgångar mellan Rimbo och Norrtälje. I samtrafik med 
linje 647 och 677 skapas en tätare kollektivtrafik på sträckan som oftast under dagtid upp-
går till halvtimmestrafik. 
 
Linje 680 Stockholm (Humlegården) – Resarö 
Linjen föreslås sluta trafikera Humlegården och få ny ändhållplats vid Tekniska Högskolan. 
Med förslaget uppnås en bättre samtrafik mellan linjerna 680 och 670 mot Engarn då båda 
utgår från Tekniska högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begrän-
sad vilket orsakar problem med dagens lösning. 
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Linje 624 Stockholm (Humlegården) - Åkersberga (Söraskolan) 
Linjens avgångar på 624C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Linje 628 Stockholm (Humlegården) - Margretelunds C 
Linjens avgångar på 628C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 

 
 
Linje 608 Stockholm (Humlegården) - Rosengården 
Linjens föreslås få ny ändhållplats Tekniska Högskolan istället för Humlegården. Framkom-
ligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsakar problem med dagens lös-
ning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för bytesmöjligheter till tunnelba-
nans röda linje. 
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 Stockholm Söderort 
Linje 153 Fridhemsplan – Bredäng 
Linjen föreslås börja trafikera mellanhållplatserna Nybodahallen, Kilabergsvägen, Edvard 
Swartz plan, Storsvängen, Ålgrytevägen. Detta ger resenärer på ytterligare fem hållplatser 
möjlighet att resa med linje 153. Restiden med linjen beräknas gå från 27 till 32 minuter. 
Turtätheten på linjen minskar från 15-minuterstrafik till 20-minuterstrafik. 

Linje 710 Sörskogen - Skärholmen 
Kortturerna Kungens kurva - Skärholmen föreslås dras in. Anledningen är att belastningen 
på linjerna i detta stråk inte är så hög att dagens utbud motiveras. 
 
Linje 740 Huddinge station - Kungens kurva 
Kortturerna Skärholmen - Kungens kurva föreslås dras in. Anledningen är att belastningen 
på linjerna i detta stråk inte är så hög att dagens utbud motiveras 
 
Linje 742 Östra Skogås - Huddinge sjukhus 
De två skolförstärkningsturerna på morgonen från Skogås C och från Vallstigen föreslås 
dras in. Anledningen är att resandet är relativt lågt och resenärerna ryms inom den ordina-
rie 15-minuterstrafiken. Från Vallstigen har resenärer möjlighet att resa med 830 och 831.   
 
Linje 749 Liljeholmen–Södertälje centrum 
Linjen föreslås få två nya morgonavgångar; 5.24 från Södertälje C och 6.02 från Liljehol-
men. Förändringen skulle möjliggöra direktresa till Södertälje sjukhus från Liljeholmen för 
anställda på bl.a. Södertälje sjukhus som börjar passet som börjar strax innan klockan sju. 
 
Linje 350 Ekerö Centrum-Fittja 
Försöket med buss på färjan Jungfrusund-Slagsta föreslås återupptas då det inte kunde ut-
värderas korrekt under förra försöket. Linjen kommer utvärderas på nytt under 2023.  
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 Stockholm Västerort 
Linje 546 Jakobsbergs station – Tensta allé 
Linje 546 föreslås få ändrad linjesträcka till att trafikeras till Tensta via E18 istället för da-
gens sträcka genom Veddesta/Barkarby. Linjen föreslås behålla samma turtäthet och antal 
avgångar som dagens trafik. Med den nya sträckan trafikeras ej längre hållplatserna Konto-
vägen, Lärkvägen, Byleden och Lunda industriområde. Förslaget beror på en ombyggnation 
utav Ekvägen som gör att den inte längre kommer att kunna trafikeras utav buss. 

 
 
Linje 127 Brommaplan - Nockebyhov (- Blackebergs gård) 
Samtliga turer på linjen föreslås vända vid Nockebyhov, vid en ny vänd- och hållplats söder 
om Ängbybadet som erbjuder bättre framkomlighet än nuvarande vändplats. De fyra turer 
dagligen som idag trafikerar sträckan Nockebyhov – Blackebergs gård föreslås med anled-
ning av lågt resande dras in. Hållplats Ängbybadet slutar i och med förslaget att trafikeras. 
Gångavstånd från den nya hållplatsen vid Nockebyhov till Ängbybadet blir ca 300 meter. 
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Linje 540 Tensta C – Universitetet 
I syfte att erbjuda ytterligare målpunkt med bytesmöjligheter till pendeltåg från Spånga fö-
reslås linjen förlängas från Tensta C till Spånga station. 
 

 
 
Paketlösning 
Linje 504 Sundbybergs station – Rissne 
Linje 506 Karolinska sjukhuset – Hallonberen 
Linje 507 Odenplan – Västra skogen 
Linje 506 och 504 föreslås byta linjesträckning mellan hållplatserna Lötsjön och Vegagatan. 
Linje 506 tar i förslaget över linje 504:s sträckning genom Duvbo medan linje 504 får en ge-
nare sträckning på Ursviksvägen vilket ger resande på linjen från Ursvik och Hallonbergen 
kortare restid mot Sundbybergs centrum. 
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Linje 506 föreslås överta sträckan Industrivägen – Odenplan från linje 507, med ändringen 
att bussen inte går in till Karolinska sjukhuset norra. Med förslaget erbjuds en snabbare 
koppling mellan Solna, Odenplan och området runt Nya Karolinska. Hållplatsen Solna 
kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik. 
 

 
 
Linje 507 föreslås överta sträckan Industrivägen – Karolinska sjukhuset norra från linje 
506, med ändrad dragning via hållplatsen Prostvägen för bättre koppling till området runt 
Nya Karolinska.  Då linje 506 tar över det största resandestråket utanför affärstid med utö-
kad trafik föreslås linje 507 få reducerad turtäthet eftermiddag/kväll/helg. Hållplatsen 
Solna kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik.  
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Paketlösning 
Linje 612X Arninge station – Kista centrum 
Linje 686 Norrtälje busstation – Kista centrum 
En ny linje, 612X, föreslås inrättas på linje 686 befintliga sträckning mellan Arninge station 
och Kista. Linjen föreslås trafikera följande hållplatser: Arninge station - Arningerondellen - 
Gamla Vaxholmsvägen - Täby Kyrkby trafikplats - Häggviksleden - Kistahöjden - Norgega-
tan - Kista centrum. Linjen föreslås trafikeras i rusningen vardagar. Linjen får passning 
med linje 676. I förslaget ingår att linje 686 läggs ned, vilket medför ett byte för resande 
mellan Norrtälje och Kista. Med förslaget tillkommer fler resmöjligheter mellan Norrtälje 
och Kista då linje 686 endast går tre gånger per riktning per vardag. Förslaget innebär även 
att fler resande från nordostsektorn får tillgång till en snabb förbindelse mot Kista via byte-
spunkten Arninge station. 
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Linje 591 Stockholm C–Livgardet/Råby 
Linje 591 får ändrad körsträcka pga. ombyggnation av Ekvägen.  
 

 
 
 Sundbyberg 
Linje 505 Solna C - Järvastaden - Ulriksdals station ( - Bagartorp) 
Linjen föreslås dras om via Gunnarbovägen i syfte att ge boende i ett område med ett stort 
antal nybyggda bostäder bättre tillgång till kollektivtrafik. Förändringen möjliggör även tra-
fikering av den idrottsplats som anläggs längs den föreslagna linjesträckningen. Förslaget 
kan genomföras om nödvändig infrastruktur i området är färdigställd. 
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Paketlösning 
Linje 504 Sundbybergs station – Rissne 
Linje 506 Karolinska sjukhuset – Hallonberen 
Linje 507 Odenplan – Västra skogen 
Linje 506 och 504 föreslås byta linjesträckning mellan hållplatserna Lötsjön och Vegagatan. 
Linje 506 tar i förslaget över linje 504:s sträckning genom Duvbo medan linje 504 får en ge-
nare sträckning på Ursviksvägen vilket ger resande på linjen från Ursvik och Hallonbergen 
kortare restid mot Sundbybergs centrum. 
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Linje 506 föreslås överta sträckan Industrivägen – Odenplan från linje 507, med ändringen 
att bussen inte går in till Karolinska sjukhuset norra. Med förslaget erbjuds en snabbare 
koppling mellan Solna, Odenplan och området runt Nya Karolinska. Hållplatsen Solna 
kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik. 
 

 
 
Linje 507 föreslås överta sträckan Industrivägen – Karolinska sjukhuset norra från linje 
506, med ändrad dragning via hållplatsen Prostvägen för bättre koppling till området runt 
Nya Karolinska.  Då linje 506 tar över det största resandestråket utanför affärstid med utö-
kad trafik föreslås linje 507 få reducerad turtäthet eftermiddag/kväll/helg. Hållplatsen 
Solna kyrka skulle med förslaget bli utan busstrafik.  
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 Södertälje 

En trepartssamverkan pågår mellan trafikförvaltningen, Södertälje kommun och Nobina. 
Inom denna samverkan utreds en utveckling av busstrafiken, men då dessa är under utred-
ning remitteras de separat. 
 
Paketlösning Alternativ 1. 
Linje 759 Astrabacken–Glasberga  
Linje 756 Astrabacken–Östertälje station (– Gärtuna) 
Linje 759 föreslås trafikera ny hållplats längre in i Glasberga. Linjen föreslås kortas av och 
gå mellan Östertälje – Glasberga (ny hållplats), istället för Astrabacken – Glasberga (Carin 
Bååts gata). Förutom en ny hållplats, får Glasberga till skillnad från dagens 30-minuterstra-
fik i högtrafik istället 15-minuterstrafik i högtrafik. 
Linje 756 föreslås få 30-minuterstrafik dagtid och 15-minuterstrafik i högtrafik för hela 
sträckan. Sträckan Östertälje – Gärtuna bättre turtäthet i och med förslaget. 
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Linje 759 Astrabacken–Glasberga alternativ 2. 

 
Linje 780 Södertälje centrum- Värsta Backe, Nykvarn. 
Tre avgångar under morgonrusningen och tre avgångar under eftermiddagsrusningen före-
slås trafikera Almnäs under förutsättning att vändmöjligheten säkras. 
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Linje 749 Liljeholmen–Södertälje centrum 
Linjen föreslås få två nya morgonavgångar; 5.24 från Södertälje C och 6.02 från Liljehol-
men. Förändringen skulle möjliggöra direktresa till Södertälje sjukhus från Liljeholmen för 
anställda på bl.a. Södertälje sjukhus som börjar passet som börjar strax innan klockan sju. 
 
Linje 756 Astrabacken–Östertälje station (–Gärtuna) 
Linjen föreslås trafikera Grödingevägen istället för Tältvägen. Förslaget grundar sig i att 
Tältvägen enligt kommunen har en dåligt underbyggd vägkropp som inte lämpar sig för 
tung trafik. Södertälje kommun kommer vid genomförande av detta förslag bygga en ny 
hållplats (på vardera sida av vägen) längst Grödingevägen. 
 

 
 
Linje 756 föreslås få 30-minuterstrafik dagtid och 15-minuterstrafik i högtrafik för hela 
sträckan. Sträckan Östertälje – Gärtuna bättre turtäthet i och med förslaget. 
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Linje 797 Södertälje centrum–Ritorp–Södertälje centrum 
Linje föreslås snabbas upp genom att hållplats Vårbovägen tas bort. Resenärer hänvisas till 
hållplats Ritorpsvägen. 
 

 
Närtrafiklinje 978 Blombacka-Rosenlund 
Trafikförvaltningen överväger en något förändrad linjesträckning. Hållplatserna Blomback-
agatan och Heimdallsvägen föreslås tas bort. Den borttagna sträckan föreslås ersättas med 
en hållplats utanför butiken ICA Jätten samt en hållplats utmed Lundbygatan i höjd med 
Bodastigen samt att hållplatsen Lundbygatan flyttas från norr till söder om rondellen vid 
Erikshällsgatan/Västergatan. Hållplats kyrkogården föreslås tas bort och en ny körväg runt 
sjukhuset via Doktorsvägen och Lagmanvägen skulle i så fall tillkomma. 
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Närtrafiklinje 979 Brunnsäng-Bårsta 
Trafikförvaltningen överväger en något förändrad linjesträckning. Hållplatserna Barrstigen, 
Bergviks servicehus, Tallhöjdens sjukhem och Oxbackshemmet (ringhållplats) tas bort. Ny 
ändhållplats i linjens norra ände blir Brunnsäng C. 

 
 
 
 Tyresö 
Inga planerade trafikförändringar.  
 
 Täby 
Paketlösning 
Linje 612X Arninge station – Kista centrum 
Linje 686 Norrtälje busstation – Kista centrum 
En ny linje, 612X, föreslås inrättas på linje 686 befintliga sträckning mellan Arninge station 
och Kista. Linjen föreslås trafikera följande hållplatser: Arninge station - Arningerondellen - 
Gamla Vaxholmsvägen - Täby Kyrkby trafikplats - Häggviksleden - Kistahöjden - Norgega-
tan - Kista centrum. Linjen föreslås trafikeras i rusningen vardagar. Linjen får passning 
med linje 676. I förslaget ingår att linje 686 läggs ned, vilket medför ett byte för resande 
mellan Norrtälje och Kista. Med förslaget tillkommer fler resmöjligheter mellan Norrtälje 
och Kista då linje 686 endast går tre gånger per riktning per vardag. Förslaget innebär även 
att fler resande från nordostsektorn får tillgång till en snabb förbindelse mot Kista via byte-
spunkten Arninge station. 
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Paketlösning 
Linje 614 Täby centrum – Skarpäng 
Linje 615 Täby centrum – Arninge station 
De befintliga linjerna 614 och 615 föreslås slås ihop till en ny linje 615 som i förslaget blir en 
genomgående linje Skarpäng - Täby centrum - Galoppfältet - Arninge station. Förslaget syf-
tar till att ge förbättrade förbindelser mellan olika kommundelar med anslutning till stads-
utvecklingsområdet Täby park vid Galoppfältet samt den nya simhallen som öppnar under 
2022. 
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Linje 614 föreslås göras om till en ringlinje som trafikerar Täby centrum - Åkerbyvägen - 
simhallen - Galoppfältet - Täby centrum (i högervarv). Linjen tar över trafikering av de om-
råden som inte trafikeras av nya linje 615. Nya linje 614 kommer att gå dagtid i timmestrafik 
för att erbjuda resor mellan Täby centrum och Åkerbyvägen. 
 

 
 
Linje 616 Täby centrum – Östra Byle 
Linje 616 föreslås förlängas från Täby centrum till den nya simhallen som öppnar under 
2022. Förslaget innebär även en koppling till stadsutvecklingsområdet Täby park vid Ga-
loppfältet. 
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Linje 619 Täby centrum – Näsbypark – Täby centrum 
Linjen föreslås få ny linjesträckning via Roslags Näsby istället för via Grindtorp. Förslaget 
innebär utökad kollektivtrafik i stadsutvecklingsområdet Roslags Näsby samt förbättrad 
koppling mellan Näsbypark och Roslagsbanans linjer 27 och 28. Grindtorp får med försla-
get färre avgångar, men trafikeras fortsatt med linje 617 mellan Näsbypark och Täby cent-
rum samt med linjerna 605 och 627. 

 
Linje 624 Stockholm (Humlegården) - Åkersberga (Söraskolan) 
Linjens avgångar på 624C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Linje 628 Stockholm (Humlegården) - Margretelunds C 
Linjens avgångar på 628C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
 

 
 
 Upplands- Bro 
Linje 555 Kungsängens stn – Låssa kyrka 
Bostadsområdet Tegelhagen i Bro växer och behöver mer trafik. Linje 555 får därmed änd-
rad slutdestination på varannan tur och trafikerar Tegelhagen. 
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Linje 556 Bro centrum -Ådö 
Linjen föreslås få minskad turtäthet vardagar. Linjen går från dagens 18 avgångar per dygn 
till 12 per dygn på vardagar. Bortfallet kompenseras av föreslagen förändring på linje 555. 
 
 
 Upplands Väsby 
Inga föreslagna trafikförändringar. 
 
 Vallentuna 
Linje 608 Stockholm (Humlegården) - Rosengården 
Linjens föreslås få ny ändhållplats Tekniska Högskolan istället för Humlegården. Framkom-
ligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsakar problem med dagens lös-
ning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för bytesmöjligheter till tunnelba-
nans röda linje. 
 

 
 
 Vaxholm 
Linje 670 Stockholm (Tekniska högskolan) - Danderyds sjukhus - Vaxholm 
(Söderhamnsplan) 
Ett nytt upplägg föreslås med linje 670 som går Tekniska högskolan - Danderyds sjukhus - 
Arninge station - Engarn - Vaxholm (4 avgångar i timmen), samt linje 670X som i förslaget 
går i rusningen (både morgon- och eftermiddagsrusningen) mellan Danderyds sjukhus och 
Vaxholm (ej via Arninge station eller Engarn; också 4 avgångar i timmen). Avgångarna på 
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linje 670X går i förslaget således mellan Danderyds sjukhus och snabbas upp genom att ej 
trafikera hållplatserna Arninge station och Engarn. Antal avgångar på 670 och 670X mins-
kar enligt förslaget i maxtimmen (kl. 7 till 8) från 11 till 8, men då linjen avses köras med 
dubbeldäckare ökar kapaciteten under denna timme med drygt tio procent fler sittplatser. 
 
Linje 680 Stockholm (Humlegården) – Resarö 
Linjen föreslås sluta trafikera Humlegården och få ny ändhållplats vid Tekniska Högskolan. 
Med förslaget uppnås en bättre samtrafik mellan linjerna 680 och 670 mot Engarn då båda 
utgår från Tekniska högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begrän-
sad vilket orsakar problem med dagens lösning. 
 

 
 
 Värmdö 
Inga föreslagna trafikförändringar 
 
 Österåker 
Linje 624 Stockholm (Humlegården) - Åkersberga (Söraskolan) 
Linjens avgångar på 624C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Linje 628 Stockholm (Humlegården) - Margretelunds C 
Linjens avgångar på 628C som idag trafikerar Humlegården föreslås få ny ändhållplats Tek-
niska Högskolan. Framkomligheten för bussar runt Humlegården är begränsad vilket orsa-
kar problem med dagens lösning. Linjen föreslås även trafikera Danderyds sjukhus för by-
tesmöjligheter till tunnelbanans röda linje. 
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Ordförande 
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Justerare 

 

§ 33 Start-PM för Hastighetsplan 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Start-PM för Hastighetsplan godkänns. 

Ärendebeskrivning 
I syfte att uppfylla kraven i stadsmiljöavtalet för Vaxholms kajer har stadsbyggnadsförvaltningen tagit 
fram ett Start-PM för att arbeta med en Hastighetsplan för Vaxholm, vilket är en av flera 
motprestationer som ingår i avtalet. Start-PM:et beskriver projektets syfte, mål, delmål, omfattning, 
avgränsningar, budget och tidplan.  

Det huvudsakliga målet med projektet är att skapa ett underlag som ökar kunskapen om 
trafiksäkerhetsarbetet och ska fungera som ett stöd för den kommande planeringen i kommunen. 
Arbetet med att ta fram planen kommer att pågå under 2022 och 2023 och ska ske i samverkan mellan 
enheter på stadsbyggnadsförvaltningen samt i dialog med utbildningsförvaltningen.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Start-PM för Hastighetsplan  

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Adam Hjort, sbf 
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Start-PM för Hastighetsplan  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Start-PM för Hastighetsplan godkänns. 

Sammanfattning 
I syfte att uppfylla kraven i stadsmiljöavtalet för Vaxholms kajer har stadsbyggnadsförvaltningen tagit 
fram ett Start-PM för att arbeta med en Hastighetsplan för Vaxholm, vilket är en av flera 
motprestationer som ingår i avtalet. Start-PM:et beskriver projektets syfte, mål, delmål, omfattning, 
avgränsningar, budget och tidplan.  

Det huvudsakliga målet med projektet är att skapa ett underlag som ökar kunskapen om 
trafiksäkerhetsarbetet och ska fungera som ett stöd för den kommande planeringen i kommunen. 
Arbetet med att ta fram planen kommer att pågå under 2022 och 2023 och ska ske i samverkan mellan 
enheter på stadsbyggnadsförvaltningen samt i dialog med utbildningsförvaltningen.  

Bakgrund 
I slutet av januari, 2021, beslutade KS att ansöka om medfinansiering hos Trafikverket för projektet 
Vaxholms kajer, ett så kallat stadsmiljöavtal som syftar till att främja hållbara stadsmiljöer. En 
förutsättning för att få stöd är att kommunen i sin ansökan godkänner att genomföra motprestationer 
som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande, under samma tidsperiod som åtgärden 
man söker medfinansiering för genomförs. En av motprestationerna som ingick i ansökan var att 
kommunen skulle ta fram en Hastighetsplan. I juni 2021 kom beskedet att Trafikverket tilldelar 
Vaxholms stad ett stadmiljöavtal för projektet Vaxholms kajer och därmed ska kommunen arbeta med 
att genomföra de motprestationer som ingår i avtalet. 

Ärendebeskrivning 
Hastighetsplanen ska fungera som ett stöd för den kommunala planeringen och framför allt arbetet med 
trafiksäkerhetsfrågor i kommunen. Hastighetsplanen ska bidra till målområdena kvalitet, livsmiljö och 
ekonomi för att främja kommunens vision om att Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och 
bo på. Därtill är översiktsplanens mål och riktlinjer för den fysiska planeringen vägledande i arbetet med 
att ta fram planeringsunderlaget.   

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Adam Hjort 
Trafikstrateg och projektledare 
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Vaxholms översiktsplan 
Utgångspunkten för detta projekt är Vaxholms översiktsplan som anger inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Översiktsplanens strategi för en hållbar utveckling och 
tillväxt tydliggör, bland annat, att gator och torg ska utformas så att de förstärker stadens karaktär och 
bidrar till sammanhängande stråk, attraktiva mötesplatser samt en trygg stadsmiljö. Gång- och 
cykelvägar ska vara lättillgängliga och trygga och främja både social och fysisk aktivitet. Därtill ska bättre 
möjligheter för fler hållbara resor, både inom kommunen och till målpunkter i regionen, främjas.  

I riktlinjerna för planeringen för trafik- och kommunikationer framgår det att:  

- Trafikmiljön ska utformas så att den är trygg, säker och lättillgänglig för samtliga trafikanter 

Övergripande mål 
Projektet ska ta fram en Hastighetsplan för Vaxholm som ska fungera som ett stöd i planeringen och 
bidra med ökad kunskap om trafiksäkerhetsarbetet. 

Delmål i projektet: 

● Inventera det kommunala vägnätet genom att identifiera vad som karakteriserar olika trafik- och 
stadsmiljöer i staden, kategorisera vägsträckor, samt undersöka olika trafikantgruppers och 
samhällsfunktioners anspråk.   

● Beskriva nuläget i kommunen utifrån resvanor, olycksstatistik, målpunkter, befintlig skyltad 
hastighet, resultat från nyligen genomförd trafikmätning, hastighetsdämpande åtgärder, GC-vägnät, 
blåljustrafik, kollektivtrafik. 

● Klargöra vad som påverkar trafiksäkerheten – risken för olyckor och sannolika konsekvenser samt 
effekten av olika hastighetsdämpandeåtgärder.   

● Analys av underlag och inventeringen. 
● Skapa riktlinjer och vägledning för planeringsarbetet, rekommendera förslag på åtgärder och 

prioriteringar.   
 
Avgränsning 
Projektet ska avgränsas till det kommunala vägnätet som kommunen har ansvar för och rådighet över, 
annan transportinfrastruktur kommer planen inte att omfatta. Det finns brister och behov på det 
allmänna vägnätet som Trafikverket har ansvar för. I en nyligen uppstartad åtgärdsvalsstudie (ÅVS), för 
sträckan östra Rindö – Vaxholmsbron (väg 274), kommer brister och behov för den sträckan hanteras. 
Utredningen drivs av Trafikverket i samverkan med Vaxholm och Region Stockholm. Inte heller enskilda 
vägar, som kommunen inte har rådighet över, kommer att ingå i projektet. 
 
Samordning 
I arbetet med att ta fram planen ska projektet samverka med utbildningsförvaltningen genom projektet 
säkra skolvägar, och även samråda med socialförvaltningen. Därtill ska andra styrdokument och 
utredningar beaktas för att hitta synergieffekter, minska målkonflikter och främja effektiva lösningar, 
exempelvis underhållsplanen för vägar och gator och rapporten om klimatrelaterade risker. 
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Barnrättsperspektivet 
Projektets huvudfokus kommer framför allt vara de oskyddade trafikanterna, såsom gående och 
cyklister och där utgör barn en viktig del av den trafikantgruppen. Biltrafiken har en stor påverkan på 
den upplevda trafiksituationen vid många platser och det är därför viktigt att skapa lösningar som bidra 
till att oskyddade trafikanter känner sig trygga. Trafiksäkerheten har en bidragande effekt på barnens 
resor till fots och med cykel, och om trafiksituationen upplevs bristfällig bidrar det bland annat till att 
fler skjutsar sina barn. Barnperspektivet ska därför inkluderas i projektet. Därtill är även äldre en viktig 
grupp som kräver extra hänsyn och ska ingå i projektet med att ta fram planen.  

Måluppfyllelse 
Genom att tydliggöra hur förutsättningar är för kommunens vägar och gator, samt öka kunskapen om 
trafiksäkerhetsarbetet, kan riktlinjer tas fram för att vägleda planeringen så att den bidrar till fler 
hållbara resor och att trafikanterna känner sig trygga och säkra när de reser. Vidare ska planen bidra till 
att möjliggöra åtgärder som bidrar till en hållbar stadsmiljö. Det är viktigt att främja åtgärder som är 
kostnadseffektiva och skapar synenergieffekter med andra målområden då det bidrar till målen kvalitet, 
livsmiljö och ekonomi.   

Finansiering 
Projektet drivs av projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen och tjänstepersoner som deltar i 
arbetsprocessen avsätter arbetstid.  

Bedömning 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att det kommer vara till stor nytta för den kommunala 
planeringen att ta fram ett planeringsunderlag som kan vägleda det kommunala arbeta med 
trafiksäkerhetsfrågor på ett systematiskt sätt. En stor del i arbetet är nulägesbeskrivningen av 
kommunens vägnät gällande bland annat skyltad hastighet, trafikmätningar, befintliga 
hastighetsdämpande åtgärder och den intilliggande bebyggelsen. Den kommer utgöra grunden för 
analysen och översynen av vilka slags åtgärder som är lämpliga, möjliga och värdefulla.  

Genom att samordna planen med andra viktiga styrdokument, som exempelvis kommunens 
översiktsplan och underhållsplan, är det också möjligt att skapa synergieffekter med andra målområden 
och hitta kostnadseffektiva lösningar. En viktig del i detta arbete är dialog och samarbete mellan 
enheter och förvaltningar för att tydliggöra behov och brister och även hur förutsättningar förhåller sig 
på olika platser.        

Kommunen har rådighet över och ansvar för den kommunala infrastrukturen och hastighetsplanen är 
avgränsad till att endast hantera det kommunala vägnätet. Skälet till det är att kommunen inte har 
rådighet över statliga eller enskilda/privata vägar. Brister och behov i det statliga vägnätet hanteras 
separat genom andra utredningar (läs åtgärdsvalsstudier) som Trafikverket driver och kommunen deltar 
i. 
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1. Bakgrund och förutsättningar 
I slutet av januari, 2021, beslutade KS att ansöka om medfinansiering hos Trafikverket för projektet 
Vaxholms kajer, ett så kallat stadsmiljöavtal som syftar till att främja hållbara stadsmiljöer. En 
förutsättning för att få stöd är att kommunen i sin ansökan godkänner att genomföra motprestationer 
som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande, under samma tidsperiod som åtgärden 
man söker medfinansiering för genomförs. En av motprestationerna som ingick i ansökan var att 
kommunen skulle ta fram en Hastighetsplan. I juni 2021 kom beskedet att Trafikverket tilldelar Vaxholms 
stad ett stadmiljöavtal för projektet Vaxholms kajer och därmed ska kommunen arbeta med att 
genomföra de motprestationer som ingår i avtalet.  

Översiktsplan Vaxholm 2030 
Vaxholm har en unik stadsmiljö i skärgården som karakteriseras av en varierad bebyggelsekaraktär och 
skärgårdsmiljö där den karaktäristiska stadskärnan är viktig för stadens identitet och attraktion. I 
stadskärnan finns ett varierat utbud av samhällsservice, handel, upplevelser, aktiviteter och en närhet till 
både parker, vatten och grönområden. Översiktsplanens strategi för en hållbar utveckling och tillväxt 
tydliggör att gator och torg ska utformas så det förstärker karaktären och bidrar till sammanhängande 
stråk, attraktiva mötesplatser samt en trygg stadsmiljö. Gång- och cykelvägar ska vara lättillgängliga och 
trygga och främja social och fysisk aktivitet. Förbättrade möjligheter för fler hållbara resor, både inom 
kommunen och till målpunkter i region, ska främjas.  

I riktlinjerna för planeringen gällande trafik och kommunikationer framgår det bland annat att:  

• Trafikmiljön ska utformas så att den är trygg, säker och lättillgänglig för samtliga trafikanter. 

 

2. Syfte  
Syftet med projektet är att skapa ett underlag som ökar kunskapen om trafiksäkerhetsarbetet och hur det 
kan fungera som ett stöd för planeringen i kommunen. Vidare ska planen tydliggöra hur förutsättningarna 
är i stadens vägnät, vad som kan föranleda olyckor i trafiken och sannolika konsekvenser, samt föreslå 
riktlinjer för hur trafiksäkerhetsarbetet kan bidra till ett ökat hållbart resande. Slutligen så ska planen på 
sikt bidra till att fler invånare, oavsett åldersgrupp, känner sig trygga och säkra i trafiken och att risken för 
eventuella olyckor minskar.  

3. Mål och projektresultat 
Övergripande mål 
Projektet ska ta fram en Hastighetsplan för att öka trafiksäkerheten i kommunen. Planen ska fokusera 
mot de oskyddade trafikanterna, såsom gående och cyklister, och ska fungera som ett stöd för den 
kommunala planeringen genom att bidra med ökad kunskap om trafiksäkerhetsarbetet.  

Kommunstyrelsens mål: Kvalitet, livsmiljö och ekonomi 
Genom att öka kunskapen om trafiksäkerhetsfrågor och hur förutsättningarna i kommunen förhåller sig, 
kan riktlinjer tas fram för att vägleda planeringen, vilket bidrar till fler hållbara resor i kommunen. 
Planen ska ta hänsyn till kommunens översiktsplan och andra styrdokument, exempelvis stadens 
underhållsplan för vägnätet. Vilket syftar till att främja hållbara resor, kostnadseffektiva lösningar och 
skapa synenergieffekter mellan olika projekt då bidrar till målen kvalitet, livsmiljö och ekonomi.   

Delmål i projektet: 
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- Inventera det kommunala vägnätet genom att identifiera vad som karakteriserar olika trafik- 

och stadsmiljöer i staden, kategorisera vägsträckor, samt undersöka olika trafikantgruppers och 
samhällsfunktioners anspråk.   

- Beskriva nuläget i kommunen utifrån resvanor, olycksstatistik, målpunkter, befintlig skyltad 
hastighet, resultat från nyligen genomförd trafikmätning, hastighetsdämpande åtgärder, GC-
vägnät, blåljustrafik, kollektivtrafik. 

- Klargöra vad som påverkar trafiksäkerheten – risken för olyckor och sannolika konsekvenser 
samt effekten av olika hastighetsdämpandeåtgärder.   

- Analys av underlag och inventeringsmaterial. 
- Skapa riktlinjer och vägledning för planeringsarbetet, rekommendera förslag på åtgärder och 

prioriteringar.   

 

4. Omfattning, avgränsningar och samband med andra projekt 
Omfattning & avgränsning 
Projektet ska avgränsas till det kommunala vägnätet som kommunen har ansvar för och rådighet över, 
annan transportinfrastruktur kommer planen inte omfatta. Brister och behov på det allmänna vägnätet 
ansvarar Trafikverket för och de kommer att hanteras i pågående åtgärdsvalsstudie (ÅVS) (sträckan östra 
Rindö – Vaxholmsbron väg 274). Utredningen drivs av Trafikverket i samverkan med Vaxholm och 
Region Stockholm. Även enskilda vägar som kommunen inte har rådighet över, kommer inte ingå i 
projektet. 

Kommunala gator och vägar ska inventeras och därefter analyseras och huvudfokus för arbetet med 
planen är de oskyddade trafikanterna. Därtill ska projektet klargöra hur trafiksäkerhetsarbetet bidrar till 
fler hållbara resor och hållbara stadsmiljöer.  

GIS 
Projektet ska producera GIS-kartor för att på ett enkelt och informativt sätt förmedla information.  

Samverkan 
Planenheten kommer att ansvara för att ta fram hastighetsplanen. I den processen kommer projektet 
samverkan med framför allt tekniska enheten som förvaltar den kommunala infrastrukturen och 
ansvarar för att genomföra nya infrastrukturprojekt. Det är viktigt att planen ska samspela med 
Vaxholms underhållsplan för vägnätet och det pågående arbetet med att ta fram en teknisk handbok 
(tekniska enheten) ansvarar för. Därtill kommer det samrådas med utbildningsförvaltning genom 
samverkansprojektet säkra skolvägar.   

Lagstiftning  
Kommunen kan påverka trafiksystemet genom att genomföra fysiska åtgärder på befintliga gator, dvs. 
förändra utformningen. Kommunen kan också förändra en gata genom trafikreglering, vilket framgår i 
Trafikförordningen. Trafikregleringar sker genom beslut om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt 
område, ex. begränsning av viss trafik eller hastighet.  

Plan- och bygglagen reglerar planläggning av mark och vatten. Lagen reglerar de olika planinstrumenten 
som ska och kan brukas för planering, bland annat detaljplaner. Detaljplaner styr både placering och 
utformning av vägar inom detaljplanelagt område, och detsamma för bebyggelse. Kommunen är 
huvudman för allmänna platser och vägar som är byggda inom område för detaljplan, därmed är 
kommunen väghållare och ansvarar för vägar och gator som ingår i det kommunala 
väghållningsområdet.  
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5. Tidsplan 
Planprocessen 

2022 Apr PLU föreslår KS godkänna start-PM 

 Maj KS godkänner start-PM 

2023 Apr PLU föreslår KS godkänna planeringsunderlaget 

 Jun  KS godkänner planeringsunderlaget 

 

6. Resursbehov, budget och finansiering 
Interna kostnader 

Projektet drivs av en projektledare på förvaltningen, och övriga tjänstepersoner som ingår i 
projektgruppen avsätter arbetstid för projektet.  

Styrgrupp 

Projektgruppen stämmer av med styrgrupp, regelbundet under arbetets gång.  

Utredningskostnader  

Projektgruppen utför inventeringar, utredningar och analyser internt. Externa tjänster kommer inte att 
upphandlas. 

Kommunikation 

Projektets resultat kommer att kommuniceras ut genom kommunens egna kanaler.  

7. Kritiska framgångsfaktorer 
Risk för avvikelser i tid: 

Det bedöms finnas en liten risk för att vissa moment kommer att vara mer tidskrävande än beräknat, 
vilket kan medföra att tidplanen behöver revideras.  
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 34 Lokala åtgärdsprogram Vaxholm 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Lokala åtgärdsprogram för Vaxholms stad antas. 

Ärendebeskrivning 
2017 gavs uppdraget till kommunen att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) enligt KS §2017/113.  
Uppdraget baserades på EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) som syftar till en långsiktig 
hållbar förvaltning av våra vattenresurser och ett samordnat arbete inom hela EU. Det sker med hjälp av 
framtagna miljökvalitetsnormer för vatten, där de lokala bedömningarna av Vaxholms stads 
vattenförekomster görs av Vattenmyndigheternas distrikt för Norra Östersjön. 

Kommunens LÅP utgör ett styrdokument som beskriver vattenförekomsterna Norra och Södra 
Vaxholmsfjärden samt Kodjupet ur ett ekologiskt och områdesspecifikt fokus. Styrdokumentets syfte är 
att visa nulägessituationen för de tre utvalda vattenförekomsterna och skapa förutsättningar för att på 
sikt enhetligt hantera vattenfrågan. LÅP:en stämmer överens med kommunens Blåplan som anger 
övergripande riktlinjer för att förbättra Vaxholms stads vattenkvalitet.  
 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn eller ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Beslutet bidrar till samtliga av kommunstyrelsens mål:  

• Kvalitet: fortsatt bebyggelseutveckling av kommunen förutsätter att givna miljökvalitetsnormer 
uppnåtts och inte försämras.  

• Livsmiljö: möjliggör arbetet för att stärka de ekologiska förutsättningarna i kommunens 
vattenförekomster samt fortsatt tillgänglighet av rekreativa möjligheter som bad. 

• Ekonomi: arbetet för god status i kommunens vattenförekomster minskar på lång sikt risken för 
oförberedda utgifter och ger en hållbar ekonomi.   

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

Handlingar 
Lokala åtgärdsprogram Vaxholm 2022–2030, tjänsteutlåtande, 2022-04-14 

Lokala åtgärdsprogram Vaxholm, rapport, 2022-05-06 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Emma Mattsson, vatten- och ekologistrateg, klk 

För kännedom: Madeleine Larsson, hållbarhetschef, klk   
 Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadschef, sbf 
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Lokala åtgärdsprogram Vaxholm 2022–2030 

Förslag till beslut 
Planeringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta lokala åtgärdsprogram för Vaxholms stad antas. 

Sammanfattning 
2017 gavs uppdraget till kommunen att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) enligt KS §2017/113.  
Uppdraget baserades på EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) som syftar till en långsiktig 
hållbar förvaltning av våra vattenresurser och ett samordnat arbete inom hela EU. Det sker med hjälp av 
framtagna miljökvalitetsnormer för vatten, där de lokala bedömningarna av Vaxholms stads 
vattenförekomster görs av Vattenmyndigheternas distrikt för Norra Östersjön. 

Kommunens LÅP utgör ett styrdokument som beskriver vattenförekomsterna Norra och Södra 
Vaxholmsfjärden samt Kodjupet ur ett ekologiskt och områdesspecifikt fokus. Styrdokumentets syfte är 
att visa nulägessituationen för de tre utvalda vattenförekomsterna och skapa förutsättningar för att på 
sikt enhetligt hantera vattenfrågan. LÅP:en stämmer överens med kommunens Blåplan som anger 
övergripande riktlinjer för att förbättra Vaxholms stads vattenkvalitet.  
 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn eller ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Beslutet bidrar till samtliga av kommunstyrelsens mål:  

• Kvalitet: fortsatt bebyggelseutveckling av kommunen förutsätter att givna miljökvalitetsnormer 
uppnåtts och inte försämras.  

• Livsmiljö: möjliggör arbetet för att stärka de ekologiska förutsättningarna i kommunens 
vattenförekomster samt fortsatt tillgänglighet av rekreativa möjligheter som bad. 

• Ekonomi: arbetet för god status i kommunens vattenförekomster minskar på lång sikt risken för 
oförberedda utgifter och ger en hållbar ekonomi.   

Bakgrund 
2017 gavs uppdraget till kommunen att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) enligt KS §2017/113. 
Anledningen till uppdraget var att ingen av kommunens 13 vattenförekomster uppnådde god ekologisk 
status enligt miljökvalitetsnormerna (MKN).   

EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) syftar till en långsiktigt hållbar förvaltning av våra 
vattenresurser och ett samordnat arbete inom hela EU. Utifrån detta ramdirektiv har Havs- och 

Kommunledningskontoret 
Emma Mattsson 
Vattenstrateg 
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vattenmyndigheten tagit fram en bedömning för att kunna statusklassa Sveriges ytvatten (sjöar, 
vattendrag och kustvatten) och grundvatten utifrån MKN. Bedömningarna av Vaxholms stads 
vattenförekomster görs av Vattenmyndigheternas distrikt för Norra Östersjön.  

Inför uppdraget föreslogs det att kommunens LÅP skulle prioritera vattenförekomster utefter de vatten 
som är nära ny bebyggelse.  

Ärendebeskrivning 
Målsättningen inom EU:s vattendirektiv är att nå upp till en god vattenstatus i alla EU:s vatten fram till 
2027 eller senast 2039. Kommunens LÅP utgör ett styrdokument som beskriver vattenförekomsterna 
Norra och Södra Vaxholmsfjärden samt Kodjupet ur ett ekologiskt och områdesspecifikt fokus.  
 
Styrdokumentets syfte är att visa nulägessituationen för de tre utvalda vattenförekomsterna och skapa 
förutsättningar för att på sikt enhetligt hantera vattenfrågan. Vattenförekomsterna beskrivs utifrån 
platsspecifika naturvärden med en karta och statusbedömning, problem och förbättringsbehov samt 
källor till påverkan (påverkansanalys). 
 
I och med vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Norra Östersjön (2016–2021) är kommunen ålagd 
att arbeta praktiskt med frågor kring förbättringen av kommunens vattenförekomster och uppnå 
miljökvalitetsnormerna. Eftersom vattenfrågan berör kommunens olika nämnder och enheter har en 
handlingsplan tagits fram för att förtydliga hur det praktiska arbetet av kommunens LÅP bör ske.  
 
LÅP:en stämmer överens med kommunens Blåplan som anger övergripande riktlinjer för att förbättra 
vattenkvalitet, bland annat genom minskade näringsämnen och bättre konnektivitet längs kusten.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslagets beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Måluppfyllelse 
Beslutet kommer bidra till måluppfyllelse av samtliga kommunstyrelsens mål.  

Beslutet bidrar till målet inom kvalitet genom att fortsatt bebyggelseutveckling av kommunen 
förutsätter att givna miljökvalitetsnormer uppnåtts och inte försämras. För att bland annat uppnå en 
god stadsmiljö behöver Vaxholms stad aktivt arbeta med förbättringsåtgärder i förhållande till givet 
åtgärdsprogram från Vattenmyndigheterna.  

Beslutet bidrar till målet inom livsmiljö genom att möjliggöra arbete för att stärka de ekologiska 
förutsättningarna i kommunens vattenförekomster samt fortsatt tillgänglighet av rekreativa möjligheter 
som bad. En god status i vattenförekomster är grunden till ett friskare Östersjön, där Vaxholms stad 
behöver bidra.  

Beslutet bidrar till målet inom ekonomi då arbetet för god status i kommunens vattenförekomster på 
lång sikt minskar risken för oförberedda utgifter och ger en långsiktigt hållbar ekonomi.   
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Beslutet bidrar till de globala målen 6, rent vatten och sanitet för alla samt 14, hav och marina resurser 
då vattenkvaliteten försäkras och möjligheten att förbättra de ekologiska aspekterna som konnektivitet, 
bevarande och restaurering tydliggörs.  

Finansiering 
Finansieringen kommer till viss del ske inom ram men även genom externa medel som behöver sökas 
när prioritering av åtgärder skett. Roslagsvatten och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har 
ekonomiskt ansvar över vissa åtgärder. Andra åtgärder kräver en överenskommelse mellan kommunen 
och externa parter.  

Bedömning 
I och med beslut KS §2017/113 har kommunen åtagit sig att ta fram en LÅP för tre utvalda 
vattenförekomster. Framtaget styrdokument beskriver vattenförekomsternas nulägesituation och hur 
kommunen bör påbörja arbetet för att uppnå bestämda miljökvalitetsnormer. I och med EU-direktiv och 
lagkrav att uppnå en god status i kommunens vatten ska LÅP:en vägleda och möjliggöra att Vaxholms 
stad påbörjar arbetet innan det är för sent.  

Handlingar i ärendet 
Lokala åtgärdsprogram Vaxholm 2022–2030, tjänsteutlåtande, 2022-04-14 

Lokala åtgärdsprogram Vaxholm, rapport, 2022-05-06 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Emma Mattsson, vatten- och ekologistrateg, klk 

För kännedom: Madeleine Larsson, hållbarhetschef, klk   
 Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadschef, sbf 
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INLEDNING

Lokala åtgärdsprogram (LÅP) i Vaxholm 
för tre vattenförekomster är en fördjupning 
och konkretisering av blåplanen. 2017 togs 
beslut (KS 2017-10-26, § 113) att arbetet 
med lokala åtgärdsprogram för Vaxholms 
vattenförekomster skulle inledas.

INLEDNING 
Vaxholm är en skärgårdskommun med 70 
öar och kustvatten som täcker hälften av 
kommunens yta. EU:s ramdirektiv för vatten, 
vattendirektivet, syftar till att en långsiktigt 
hållbar förvaltning av våra vattenresurser 
ska uppnås och att arbetet ska kunna 
samordnas och ske på ett likartat sätt inom 
hela EU. Målsättningen är att uppnå en god 
vattenstatus i alla EU:s vatten fram till 2015, 
eller senast 2039 enligt nya normen. 

En del i införandet av ramdirektivet för 
vatten är Vattenmyndighetens kartläggning 
och statusbedömning av Sveriges 
vatten. Vattenmyndigheten beslutar 
vilken status som gäller för enskilda 
vattenförekomster. Beslutet grundar sig 
på bedömningar utifrån befintlig mätdata, 
expertbedömning, modelldata och 
erfarenhet. Utifrån statusbedömningen 
beslutas miljökvalitetsnormer (MKN) för alla 
vattenförekomster. MKN är ett styrinstrument 
inom vattenförvaltningen och beskriver den 

lägsta kvalitet en vattenförekomst ska uppnå 
vid en viss tidpunkt.

Vaxholm tillhör Norra Östersjöns 
vattendistrikt tillsammans med 73 andra 
kommuner. Inom distriktet är övergödning 
den främsta orsaken till att sjöar och 
kustvatten inte når god vattenstatus och 
650 vattenförekomster är idag påverkade. 
Jordbruket är den största källan till påverkan 
i Norra Östersjöns vattendistrikt och bidrar 
med 50 procent av den totala belastningen av 
fosfor till ytvatten. Vaxholm har inga större 
arealer av jordbruk eller beting avseende 
jordbruk som punktkälla. Andra stora källor 
till fosforutsläpp i kommunen är däremot 
avloppsvatten från hushåll som släpps ut via 
reningsverk, dagvatten och enskilda avlopp.

Varje vattendistrikt har ett åtgärdsprogram 
som beskriver de åtgärder som myndigheter 
och kommuner behöver genomföra för att 
de beslutade miljökvalitetsnormerna ska 
uppnås i tid. Lagstöd för Vattendistriktets 
åtgärdsprogram finns i Miljöbalken (5:6:1-2). 
Här betonas bland annat specifika åtgärder, 
när de ska utföras samt uppgifter om hur krav 
på förbättringar ska fördelas mellan olika 
typer av källor som påverkar möjligheterna att 
följa miljökvalitetsnormerna. 

Vaxholms stad har ett ansvar och åtagande 
att genom åtgärder förbättra statusen av 
vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och hav. 
Sex av åtta åtaganden i Norra Östersjöns 
vattendistrikts åtgärdsprogram berör 
punktkällor i lokala kustvattenförekomster.
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Kommunen är därför skyldig att

• bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom sina 
verksamhetsområden, i sådan omfattning att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas 
(åtgärd 1)

• bedriva tillsyn så att utsläppen av kväve och 
fosfor från jordbruk och hästhållning minskas 
samt att tillförseln av växtskyddsmedel 
minskar (åtgärd 2)

• prioritera och genomföra tillsyn så att krav 
ställs för utsläpp av näringsämnen samt 
prioriterade och särskilda förorenande 
ämnen från avloppsledningsnät och 
avloppsreningsverk minskar (åtgärd 3)

• säkerställa minskade utsläpp från enskilda 
avlopp (åtgärd 4)

• upprätta och utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner (åtgärd 7)

• utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras 
inom  kommunen med avseende på kvantitet 
och kvalitet (åtgärd 8).

De lokala åtgärdsprogrammen (LÅP) är en del 
av kommunens styrdokument och är bland 
annat ett komplement för blåplan, VA-plan och 
dagvattenstrategi. En separat handlingsplan 
har tagits fram med förslag på åtgärder som 
bör följas upp årligen.

Syfte
Syftet med kommunens LÅP är att 

• visa en nulägesbeskrivning av tre 
prioriterade kustvattenförkomster där 
bebyggelsen förväntas öka.

• skapa förutsättningar för en enhetlig 
bild och hantering av åtgärder i ett 
kommunövergripande perspektiv.

• visa pågående och planerade 
förbättringsåtgärder i lokala 
vattenförekomster för att 
miljökvalitetsnormerna ska nås senast 
2039. 

BAKGRUND
Vattenkvaliteten styrs av en statusklassning 
som beskriver tillståndet hos 
vattenrecipienten i förhållande till ett 
referenstillstånd. Det är inte bara en 
klass, utan består av flera faktorer som 
hänger samman. Om en faktor påverkas 
eller försämras kan det få följder att den 
sammanvägda klassificeringen ändras.

Vattenmyndigheter har bedömt Vaxholms 
13 kustvattenförekomster samt satt upp 
miljökvalitetsnormer (MKN). Ingen av 
kustvattenförekomsterna uppnår god 
ekologisk status eller god kemisk status 
(avseende bromerade difenyleter samt 
kvicksilver, kvicksilverföreningar och 
tributyltenn). 

Fig.1 Statusklassning (ekologisk bedömning) över tillståndet i Vaxholms vattenförekomster (VISS databas 2022).
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Fig.2 Statusklassning (ekologisk bedömning) över tillståndet i Vaxholms vattenförekomster  samt utlopp dagvattenledningar (VISS databas 2020, Roslagsvatten 2020). Hästholmen saknar avloppsrening. 
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Tre av kommunens recipienter har betydligt 
sämre vattenkvalitet med den ekologiska 
statusbedömningen ”otillfredsställande” (fig 
1, VISS 2020).

Åtgärder behöver vidtas för att nå god 
ekologisk status och avseende den kemiska 
statusen får varken halterna av kvicksilver 
eller bromerad difenyleter öka (VISS 2022). 

Naturvärden
En naturvärdesbedömning genomfördes 
2014 av Aqua Biota. Bedömningen 
består av tre delar: naturvärden, fisk och 
känslighet. Bedömningen utgår från sju 
kriterier fastställda inom FN-konventionen 
för biologisk mångfald (CBD 1992). Alla 
bedömningar har skalan 1 (lågt) till 4 (mycket 
högt). Naturvärden uttrycks genom indelning i 
klasser:

• Naturlighet som innebär avsaknad av synlig 
mänsklig påverkan t.ex. bebyggelse i  
strandzonen, muddring, båttrafik, modifierade 
stränder, högt fisketryck, förekomst av  
främmande arter. Länsstyrelsens 
exploateringsindikator har använts.

• Ekologisk funktion som innebär att en livsmiljö 
för en art normalt tillhandahåller  
förutsättningar för egna arten eller andra arter 
som till exempel. 

• Skydd och substrat att växa på

• Reproduktions- och födosöksområden

• Vattenrenande eller filtrerande förmåga   
hos strandvegetation och filtrerande arter 

• Habitatbildande strukturer

• Naturligt näringsrika områden 

• Förekomst av grävande bottendjur som 
syresätter bottensediment 

• Bedömningen gjordes utifrån bland annat  
mängden vattenväxter, förekomst av habitat- 
bildande strukturer, områdenas 
exponeringsgrad och arter samt förekomst av 
arter med  
vattenrenande eller syrgasbildande förmåga.

• Förekomst av rödlistade arter och habitat 
(livsmiljö). Artdatabankens listor har använts.

• Raritet innebär ovanligheten hos arter,  
underarter eller artsamhällen samt habitat  
eller geologiska former. Bedömningen bygger 
på nationella och regionala studier.

• Diversitet avser variationsrikedomen bland 
levande organismer och ekosystem på genetik, 
art- och habitatnivå. Habitatnivån inbegriper 
den rumsliga variationen i vertikal och  
horisontell led i vattenmassorna samt den 
temporala som t.ex. dygns eller  
årstidsvariationer. Shannons index, en  
vedertagen metod har använts. Indexet har 
tillsammans med artantal djup, bottensubstrat 
och exponeringsgrad sammanvägs och gett ett 
diversitetsvärde för varje område.

• Sårbarhet avser en arts eller ekosystems 
sårbarhet mot mänskliga förändringar, det 
vill säga. risken att försvinna eller påverkas 
negativt.

• Storlek innebär att ju större ett objekt är desto 
högre bedöms naturvärdet vara.

Utifrån naturvärdesbedömningen har  
Vaxholms prioriterade vattenområden  
klassats i följande fyra kategorier:  
regionalt, kommunalt, lokalt och lågt värde 
(fig. 3). 

Områden med kommunalt intresse har lägre 
naturvärden än de av nationellt och regionalt 
intresse. Det kan bero på mänsklig påverkan, 
kraftigt försämrade ursprungliga ekologiska 
funktioner eller att artantalet minskat men att 
vissa ekologiska funktioner i  
vardagslandskapet finns kvar.  
Det saknas vanligtvis förutsättningar för  
störningskänsliga och rödlistade arter.

Fisk
Värde för fisk avser fisken som resurs för 
föda och friluftsliv. Fiskbestånd i ett större 
geografiskt perspektiv har beaktats.

Varmvattenlevande arter som gädda, abborre 
och mörtfiskar gynnas av vegetationsrika 
miljöer som är grunda och har litet 
vattenutbyte, vilket oftast sker tidigt om 
våren. Deras lekområden är oftast vattendrag 
och kustnära våtmarker. Bedömningarna av 
värden för fisk utgår från omfattningen av 
störande mänskliga aktiviteter, områdets 
topografi, under- och övervattenvegetationens 
utbredning samt vegetationens höjd. 

En analys gjordes av mängden högväxande 
arter; bladvass, havssäv, axslinga, 
smalkaveldun, ålnate, krusnate, borstnate, 
vitstjälksmöja, smal vattenpest och hornsärv. 
Kallvattenarterna lake, simpa, sik, strömming, 
öring, sandstubb m.fl. sprider sig på 
exponerade och djupare miljöer. 

Dessa kräver syreförhållanden som är 
tillräckligt höga i de djupa partierna.
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Fig.3 Naturvärdesbedömning Vaxholm (Aqua Biota 2014 )
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Känslighet
En miljös känslighet är ett sammanvägt 
resultat av förekommande naturvärden, 
ekologiska funktioner samt risker som finns 
för att värdena påverkas negativt av mänskliga 
aktiviteter. 

Vid bedömning av känslighet utgick man från 
typiska påverkanskällor som:

• Muddring, och vassröjning 

• Ianspråktagande och modifiering av stränder 

• Ökad övergödning 

• Vattenkemisk påverkan 

• Erosion och påverkan från båttrafik 

• Mänskliga aktiviteter som stressar eller stör 
växt- och djurlivet 

Källor till påverkan
I blåplanen (2017) finns listade åtgärdsförslag 
och aktiviteter. Följande åtgärder har direkta 
effekter på fosfor- och kvävehalterna i 
kustvattenområdet och har samtidigt högsta 
prioritet:

• Bästa lösningen för avloppsreningskapacitet

• Hållbara lösningar för enskilda avlopp

• Restaurering av våtmarker, som även kan 
inkludera dagvattenhantering

• Lokalisering och behov för 
båtlatrintömningsstationer

Åtgärdsnivå för dagvatten
Roslagsvatten och StormTac har en tagit fram 
en åtgärdsnivå för hantering av dagvatten 

avseende Södra och Norra Vaxholmsfjärden. 
Tills resterande vattenförekomster har en 
egen åtgärdsnivå planerar kommunen att följa 
Stockholm stads åtgärdsnivåer för ny- och 
ombyggnation.

Ombyggnation i Vaxholms stad ska definieras 
enligt 1 kap. 4 § PBL som ändring av en 
byggnad där hela byggnaden eller en 
betydande och avgränsbar del av byggnaden 
påtagligt förnyas. 

Syftet med åtgärdsnivåer är att på ett 
tydligt och lättbegripligt sätt konkretisera 
vilka dagvattenåtgärder som krävs för att 
både uppfylla lagkrav och målen i stadens 
dagvattenstrategi. 

Det innebär fördröjning och rening av 
framförallt fosfor, kväve, koppar, zink samt 
att fullfölja kraven på MKN för stadens 
vattenförekomster. Åtgärdsnivån ska ses som 
ett standardiserat målvärde:

• Cirka 90 procent av dagvattnets årsvolym 
behöver fördröjas och renas för att målet ska 
kunna nås.

• Systemen ska dimensioneras med en våtvolym 
på 20 mm och ha en mer långtgående rening 
än sedimentation. För att ge tillräcklig 
avskiljning ska våtvolymen utformas som en 
permanentvolym, eller en volym som avtappas 
via ett filtrerande material med en hastighet 
som ger en effektiv avskiljning av föroreningar.

• En mindre våtvolym kan accepteras i de 
fall anläggningen ändå kan uppnå syftet 
med åtgärdsnivån. Förväntad funktion och 
reningseffekt ska kunna redovisas.

969



9

• Avsteg kan medges i de fall tekniska 
förutsättningar, naturliga förhållanden eller 
orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan 
medför att det inte är möjligt eller motiverat 
att dimensionera en dagvattenanläggning 
som ger den reduktion av föroreningar som 
behöver uppnås. Motiv och underlag ska i så 
fall redovisas. 

Enskilda avlopp
Det är inte möjligt att göra korrekta 
beräkningar för utsläpp från godkända/
underkända enskilda avlopp. Däremot 
kommer de åtgärder som har gjorts, samt när 
avloppen efterhand fortsätter att åtgärdas, 
att minska utsläppen av näringsämnen och 
därmed ge en hög skyddsnivå (SRMH 2020). 

Biotopvård
Vattenmyndigheterna föreslår möjliga 
förbättringsåtgärder i förvaltningsplanen för 
Norra Östersjön. En punkt som återkommer 
i flera vattenförekomster är biotopvård. Det 
innebär följande:

• Vattenförekomsten  kan vara påverkad av 
anläggningar för sjöfart, båtliv och transport 
som har negativ effekt på dess hydrologiska 
villkor (vågregim). Biotopvård kan mildra 
påverkan. Vilken åtgärd som är lämpligast 
styrs av många faktorer. Exempel på sådana 
faktorer är verksamhetens tillåtlighet, 
omgivningens beskaffenhet och målart. Innan 
en detaljerad åtgärd fastställs och genomförs 
behöver en utredning genomföras för att ta 
fram lämplig åtgärd. Det ska göras i dialog 
med den som är ansvarig för verksamheten 
(VISS 2020).

• Biotopvård i vatten (kust) innefattar exempelvis 
ålgräsrestaurering, återetablering av 
makrovegetation, växtkassar, återställning 
av muddrade trösklar till grunda havsvikar, 
anläggning eller restaurering av våtmark 
för fiskreproduktion och/eller upptag av 
näringsämnen, rivning av invallning för att 
återställa torrlagd havsvik, borttagande av 
föråldrade konstruktioner, odling av musslor 
eller sjöpungar för att rena vattnet, muddring 
av näringsrika eller förorenade sediment och 
fiberbankar, insamling och borttransport av 
tång och trådalger (algmattor) (VISS 2020).

KUSTVATTENFÖREKOMSTER
Varje kustvattenförekomst presenteras med 
följande innehåll: 

Karta, beskrivning med omgivningar, djur 
och växter, vattenkvalitet, statusbedömning, 
övervakningsprogram, problem och 
förbättringsbehov, källor till påverkan och 
möjliga åtgärder (VISS 2020). Förslag till 
åtgärder med eventuella kostnader och ansvar 
finns i bilaga 1.
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NORRA  
VAXHOLMSFJÄRDEN

Norra Vaxholmsfjärdens ekologiska status 
har bedömts som otillfredssställande på 
grund av övergödning och fysisk påverkan. 
Påverkan bedöms inte minska i tillräcklig 
grad under de kommande åren och 
vattenförekomsten riskerar därför att inte 
uppnå god ekologisk status till 2027, varpå 
kvalitetskravet förlängts till 2039 (VISS 2022).

Runt Norra Vaxholmsfjärden pågår 
bostadsbyggande i såväl villa- och 
fritidsområden som på centralorten Vaxön. 

Omgivningar
Norra Vaxholmsfjärden tillhör den inre 
skärgården och runt fjärden ligger flera 
öar med både permanent och fritidshus 
bosättning. Den södra sidan ligger mot 
centralorten Vaxön. Vaxholmsfjärden består 
av ett större sydligt och ett mindre nordligt 
fjärdområde, förbundna med två smala sund. 
Sunden har tröskeldjup på ca 6 respektive 17 
meter. 

Norra Vaxholmsfjärden avgränsas av öarna 
Vaxön, Edholma, Stegesund, Skarpö och 
Rindö. Fjärden har markerade trösklar 
till samtliga omgivande fjärdar. Området 
är vältrafikerat och utsläpp från mänsklig 
verksamhet påverkar vatten och sediment 
(Blåplan 2017). 

Norra Vaxön har branta exponerade stränder 

som i huvudsak utgörs av klipphällar, block 
och sten. De branta stränderna erbjuder 
relativt få möjliga ekologiska funktioner. 
Dessutom är stränderna hårt exploaterade av 
bebyggelse och olika verksamheter (marinor, 
sjömackar, varv) samtidigt som båttrafiken är 
mycket intensiv. Detta gör sammantaget att 
naturvärdena är låga (Aqua Biota 2014). 

Norrhamnen på Vaxön är den enda av Vaxöns 
fyra hamnar som har kvar sitt ursprungliga 
utseende med stor andel äldre bebyggelse 
med tydlig skärgårds- och kustkaraktär. 

Området omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövård (Blåplan 2017).

I naturinventeringen (Aqua Biota 2014) av 
norra Vaxön beskrivs följande:

”Ett område med vass och möjliga 
naturvärden är den nordvästra delen mot 
Söderkullasundet där friluftsområdet Eriksö 
ligger. Mängden vattenvegetation var relativt 
liten, men när norra Vaxön inventerades 
tillsammans med västra Rindö noterades 
sammantaget ett förhållandevis stort antal 
arter, 8 st.  
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P/år och 6360 kg N/år (VISS 2022). I Norra 
Vaxholmsfjärden är det ett negativt nettoflöde 
av vattenutbyte för både N och P (-15 960 kg/
år).

Den totala belastningen inkluderar utbyte 
av vattenflöden, dagvatten, punktkällor, 
atmosfärisk deposition på vattenytan och 
belastning via grundvattenflödet. 

De största källorna för belastning av kväve 
och fosfor från land utgörs av enskilda 
avlopp, urbant vatten samt skog och hyggen. 
Bakgrundsbelastningen från land är övrig 
mark (till exempel hedmark, stränder och 
områden med sparsam vegetation samt skog 
och hyggen).

 

Övervakningsprogram
Det finns en övervakningsstation, som mäts 
2 - 8 ggr/år sedan 2001. Mätningar sköts av 
två olika instanser avseende växtplankton, 
näringsämnen, ljusförhållanden (VISS 2020).

De vanligaste arterna var ålnate och 
borstnate. I övrigt förekom även bladvass, 
tarmalg, slangalg, hornsärv, hårsärv, 
grönslick, blå-gröna alger (oid). 

Naturvärdet bedöms vara lågt. Sträckan 
hyser begränsade naturliga förutsättningar 
för ekologiska funktioner samt att växt- och 
djurlivet påverkas negativt av båttrafik, 
modifierade stränder och störande 
aktiviteter. Känsligheten bedöms vara låg 
eftersom naturvärden och känsliga miljöer 
saknas.”

Statusbedömning
Den kemiska statusen är statusklassad 
”Uppnår ej god” avseende bromerade 
difenyleter samt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar.

Den ekologiska statusen är statusklassad 
”Otillfredsställande”. Kvalitetsfaktorerna är 
indelade i tre områden: biologiska, fysikalisk-
kemiska och hydromorfologiska. Mätbara 
parametrar är växtplankton (klorofyll 
a), ljusförhållanden och näringsämnen 
sommartid för tot-N och tot-P.  

Ekologisk status
För att nå god ekologisk status behöver 
tillförsel av näringsämnen minska från olika 
källor. 

Uträkningar av belastningen i Norra 
Vaxholmsfjärden har hämtats från SMHI:s 
Vattenwebb som visar en total belastning 
på 12 703 kg N/år och 253 kg P/år (2022). 
Förbättringsbehovet i recipienten är 60 kg 

Kust status: Otillfredsställande näringsrik  
Kommun: Vaxholm 
Sjöyta: 2,656 km2    
Vattendistrikt: Norra Östersjön  
EU_CD: SE592468-182000 
Maxdjup: 29 m     
Volym: 0,03 km3     
Salthalt: 4,1- 4,3 %

ID NR: WA21593454    

Avrinningsområdets areal:   
Huvudavrinningsområde: Till annat land - 
SE000

Koordinater:  
SWEREF99 TN Nordlig: 6590650 
SWEREF99 TM Östlig: 689925

 

VISS databas 2020 

Fig. 4 Totalbudget (SMHI 2020)
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Förbättringsbehov
Sammanfattningsvis har Norra 
Vaxholmsfjärden följande förbättringsbehov:

• övergödning och syrefattiga förhållanden

• miljögifter (VISS 2021).

Rening av näringsämnen har oftast en 
bieffekt som medför reduktion av miljögifter, 
det vill säga kemisk status förbättras.

Punktkällor
Enskilda avlopp 
Vaxholm har ca 2100 st enskilda avlopp. 
Enskilda avlopp har en mindre påverkan på 
Norra Vaxholmsfjärden på grund av att de 
flesta fastigheter är anslutna till kommunalt 
VA. Runt 70 fastigheter (2021) har enskilda 
avlopp som påverkar Norra Vaxholmsfjärden 
och knappt hälften av dessa ligger på 
Stegesund. Anslutning till VA planeras att 
påbörja för Stegesund 2025-2030 och på 
Skarpö har anslutning precis avslutats.
Tallholmen är en bergig ö med enskilda 
avlopp medan Edholma är ansluten med egen 
överföringsledning. 

Tillsyn och prövning av enskilda avlopp enligt 
Miljöbalken görs av Södra Roslagens miljö 
och hälsoskyddskontor (SRMH 2021).

Reningsverk 
Till Norra Vaxholmsfjärden sker utsläpp 
från avloppsreningsverket Blynäs. 
Reningsverket har tillstånd för 8000 pe och 
cirka 7070 personer samt biltvätthallar och 
tandläkarmottagningar är idag anslutna. 

En mätning som används på reningsverk 
är biokemisk syreförbrukning  (BOD) vilket 
mäter mängden (kg) syreförbrukande 
organiskt material i vattnet. BOD på Blynäs är 
6 113 pe. 

Kullö reningsverk är dimensionerat för 775 
pe och har utlopp i Tallaröfjärden, i sundet 
mot Norra Vaxholmsfjärden (Roslagsvatten 
2020).

Roslagsvatten bedriver ett kontinuerligt 
arbete med att inventera och minska 
tillskottsvatten. Tillskottsvatten ökar 
risken för bräddningar i reningsverk samt 
pumpstationer och genom att minska detta 
minskar även risken för bräddningar. Det 
sker ett kontinuerligt arbete med utökad 
övervakning av pumpstationer. 

VA
Negativ påverkan på recipienten kan 
ske i samband med bräddningar från 
pumpstationer eller ledningsnät. 
Tillskottsvatten ökar risken för bräddningar 
från pumpstationer. Underhåll och 
förnyelse av VA-anläggningen sker 
därför för att minska tillskottsvatten. 
Risken för och storleken av påverkan är 
nederbördsberoende (Roslagsvatten 2020). 

Urban markanvändning - 
dagvattenhantering
Norra Vaxön har fyra av 25 
dagvattenledningar i Vaxholm med utlopp i 
Norra Vaxholmsfjärden (Roslagsvatten 2020). 

Atmosfärisk tillförsel 
Atmosfärisk deposition påverkar både 
ekologisk och kemisk status. Utsläpp 
av kvicksilver och bromerad difenyleter 
har skett under lång tid vilket lett till 
långväga luftburen spridning och storskalig 
atmosfärisk deposition (VISS 2018).

Övrigt
Båttoaletter
Vaxholm har två båttömningsstationer varav 
en finns i Norra Vaxholmsfjärden. Det är en 
septiktankbåt som ligger vid Estlandsvägen/
Sågverkskajen på norra Vaxön. Den sköts 
samt drivs av staden via entreprenör med en 
volym på cirka 5 kubik per år (Vaxholm 2019).

Båtplatser
Förorenad mark orsakad av framförallt 
båtbottenfärger påverkar främst den kemiska 
statusen. Åtgärder för att förbättra den 
ekologiska statusen ger ofta bieffekter som 
minskning av miljögifter.

Tekniska enheten uppskattar cirka 700 
båtplatser samt ytterligare minst 500 platser 
vid privat brygga, vilket ger 1300 båtar som 
passerar Norra Vaxholmsfjärden. Runt Norra 
Vaxholmsfjärden finns följande båtklubbar 
och kommunala båtplatser: 

• Vaxön: Blynäs, Frodes varv, kommunens, 
Stora Skutviken, Lilla Skutviken, Vaxö, 
Norrbergshamnen, Norrhamnen.

Runt fjärden finns följande hamnar: 

• Norrbergshamnen Badhusgatan - 
Norrbergsplan 
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• Lilla Skutviken, Roddaregatan

• Norrhamnen, Fiskaregatan – 
Norrhamnsplan

• Kajområdet Sågen.

Under 2019 startade inventering och 
provtagning av markföroreningar vid båt-
uppläggningsplatser. Under 2021 påbörjades 
åtgärder med fokus på båtbottenfärger 
(SRMH 2021). 

Tabell 1 Möjliga åtgärder i Norra Vaxholmsfjädern (VISS 2020). Åtgärderna för Blynäs reningsverk är påverkade av beslutet att ansluta till Margretelund i Österåker 
under 2026. 

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekter Storlek Tidsspann Kommentar från kommun

Biotopvård i kustvatten i Norra 
Vaxholmsfjärden

Biotopvård i kustvatten Norra 
Vaxholmsfjärden

-

Minska påverkan av båtliv i Norra 
Vaxholmsfjärden

Minska påverkan av 
båtliv

Norra 
Vaxholmsfjärden

1 st -

Åtgärd för att minska påverkan från 
lantbruk och hästgårdar

Åtgärder för att minska 
påverkan från lantbruk 
och hästgårdar

Norra 
Vaxholmsfjärden

1 st -

Åtgärd för att minska påverkan 
från reningsverk - BLYNÄS; 
AVLOPPSANLÄGGNING

Åtgärder för att 
minska påverkan från 
avloppsreningsverk

6590285 - 689115 Minskning 
Totalkväve kg/år

1 st 2022 - 2027 Koppling till Margretelund i 
Österåker ska vara i drift 2026 

Åtgärd för att minska påverkan 
från reningsverk - BLYNÄS; 
AVLOPPSANLÄGGNING

Åtgärder för att 
minska påverkan från 
avloppsreningsverk

6590285 - 689115 Minskning 
Totalfosfor kg/år

1 st 2022 - 2027 Koppling till Margretelund i 
Österåker ska vara i drift 2026

Åtgärd för att minska påverkan från små 
avlopp

Åtgärder för att minska 
påverkan från små 
avlopp

Norra 
Vaxholmsfjärden

1 st -

Åtgärd för att minska påverkan från 
urban markanvändning

Dagvattenåtgärder Norra 
Vaxholmsfjärden

Minskning 
Totalkväve kg/år

Minskning 
Totalfosfor kg/år

VATTENMYNDIGHET FÖRVALTNINGSCYKEL 3
Möjliga åtgärder
Följande sex förslag lyfts fram av vattenmyndigheten i Norra Österjsön för att förbättra 
vattenförekomsten (tabell 1). Förslagen (VISS år 2020) är övergripande och Vaxholms planerade 
åtgärder utifrån förvaltningscykel 3 hittas i programmets tillhörande bilaga.
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SÖDRA  

VAXHOLMSFJÄRDEN
Södra Vaxholmsfjärdens ekologiska status 
har bedömts som måttlig på grund av 
övergödning och fysisk påverkan. Påverkan 
bedöms inte minska i tillräcklig grad under 
de kommande åren och vattenförekomsten 
riskerar därför att inte uppnå god ekologisk 
status till 2027, varpå kvalitetskravet 
förlängts till 2039 (VISS 2022).

Runt Södra Vaxholmsfjärden finns 
framförallt tät bebyggelse i norra delen, 
det vill säga sydöstra delen av Vaxön. 
Andra delar runt fjärden utgörs främst av 
fritidshusbebyggelse, vilket hittas på delar 
av södra Rindö och Tynningö samt västra 
delarna av Ramsö.

Omgivningar
Vaxholmsfjärden består av ett större 
sydligt och ett mindre nordligt fjärdområde, 
förbundna med två smala sund. Sunden har 
tröskeldjup på cirka 6 respektive 17 meter. 
Södra Vaxholmsfjärden avgränsas av öarna 
Vaxön, Rindö, Tenö, Tynningö och Ramsö. 
Fjärden har markerade trösklar till samtliga 
omgivande fjärdar. Det maximala djupet finns 
i den sydöstra delen och är cirka 30 meter. 
Området är vältrafikerat och utsläpp från 
mänsklig verksamhet påverkar vatten och 
sediment (Blåplan 2017).

En naturinventering genomfördes 2014 
(AquaBiota) i ett antal vattenområden. 

Naturvärdena var generellt låga i Södra 
Vaxholmsfjärden men Furusundsvikenuppges 
ha lokalt värde: 

”Viken bedöms trots en mycket hög 
exploateringsgrad fylla viktiga funktioner för 
fisk. Eftersom lek och uppväxtmiljöer till stor 
del saknas i denna del av skärgården bedöms 
värdet för fisk vara särskilt högt.”

Statusbedömning
Den kemiska statusen är statusklassad 

”Uppnår ej god” avseende bromerade 
difenyleter samt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar.

Den ekologiska statusen är statusklassad 
”Måttlig”. Kvalitetsfaktorerna är indelade i 
tre områden: Biologiska, fysikalisk kemiska, 
hydromorfologiska. Mätbara parametrar är 
växtplankton (klorofyll a), ljusförhållanden 
och näringsämnen sommartid för tot-N och 
tot-P.
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Kust status: Måttlig näringsrik  
Kommun: Vaxholm 
Sjöyta: 4,433 km2    
Vattendistrikt: Norra Östersjön 
EU_CD: SE592420-182210 
Maxdjup: 31 m     
Volym: 0,05 km3    
Salthalt: 4,1-4,3%

ID NR: WA50877727    

Avrinningsområdets areal:   
Huvudavrinningsområde: Till annat land - 
SE000

Koordinater:  
SWEREF99 TN Nordlig: 6588680  
SWEREF99 TM Östlig: 690933

VISS databas 2022 

Ekologisk status
För att nå god ekologisk status behöver 
tillförseln av näringsämnen minska från olika 
källor. 

Uträkningar av belastningen i Södra 
Vaxholmsfjärden har hämtats från SMHI:s 
Vattenwebb som visar en total belastning 
av 25892 kg N/år och 454 kg P/år. I Södra 
Vaxholmsfjärden är det ett positivt nettoflöde 
av vattenutbyte för både N och P (+23 306 kg/
år).

Förbättringsbehovet i recipienten är 10 kg 
P/år (VISS 2022). Den totala belastningen 
inkluderar utbyte av vattenflöden, 
dagvatten, punktkällor, atmosfärisk 
deposition på vattenytan och belastning via 
grundvattenflödet. 

De viktigaste källorna för belastning av kväve 
och fosfor från land utgörs av urbant vatten, 
inklusive dagvatten, enskilda avlopp samt 
skog och hyggen. Bakgrundsbelastning från 
land är övrig mark (till exempel hedmark, 
stränder och områden med sparsam 
vegetation) samt skog och hyggen (SMHI 
2020). 

Övervakningsprogram
Det finns två stationer som mäts 1 gång per 
år. Den ena är Tenöbadet som startade 2008, 
vars vatten mäts utifrån Badvattendirektivet 
med två vattenprover (kemisk-fysisk samt 
mikrobiologiskt). Övervakningsstationen för 
miljö startade 2001 och pågår med årliga 
mätningar (VISS 2020).

Förbättringsbehov
Sammanfattningsvis har Södra 
Vaxholmsfjärden följande problem/
förbättringsbehov (VISS 2018):

• övergödning och syrefattiga förhållanden

• miljögifter  

Rening av näringsämnen har oftast en 
bieffekt som medför att reduktion av 
miljögifter (kemisk status) förbättras.

Punktkällor
Enskilda avlopp 
Vaxholm har cirka 2100 st enskilda avlopp. 
Det specifika antalet enskilda avlopp som 
påverkar Södra Vaxholmsfjärden är svårt 
att definiera men de är runt 600 stycken 
och finns främst på östra delen av Ramsö, 
nordvästra Tynningö och en del av sydvästra 
Rindö.

Urban markanvändning - 
dagvattenhantering
Södra Vaxön samt västra Rindö har 
sammanlagt 15 av 25 dagvattenledningar 
i Vaxholm, som alla har sitt utlopp i Södra  
Vaxholmsfjärden (Roslagsvatten 2018).

Tillsyn och krav på verksamhetsutövares 
dagvattenhantering inom avrinningsområde 
14, en större industriyta på Vaxön, 
redovisas i rapporten Föroreningar i 
dagvatten (Tyrens 2012). Här har man gjort 
belastningsberäkningar och angivit ett 
medianvärde för bland annat fosfor och 
kväve; 0,4 kg P/år och 69 kg N/år.
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Tabell 2. Möjliga åtgärder i Södra Vaxholmsfjädern (VISS 2020)

VATTENMYNDIGHET FÖRVALTNINGSCYKEL 3
Möjliga åtgärder
Följande fyra förslag lyfts fram av vattenmyndigheten i Norra Österjsön för att förbättra 
vattenförekomsten (tabell 2). Vattenmyndighetens förslag (VISS år 2020) är övergripande och 
Vaxholms planerade åtgärder utifrån förvaltningscykel 3 hittas i programmets tillhörande bilaga.

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekter  Storlek Tidsspann 

Biotopvård i kustvatten i 
Södra Vaxholmsfjärden

Biotopvård i 
kustvatten

Södra 
Vaxholmsfjärden

-

Minska påverkan av 
båtliv i Södra 
Vaxholmsfjärden

Minska påverkan av 
båtliv

Södra 
Vaxholmsfjärden

1 st -

Åtgärd för att minska 
påverkan från lantbruk 
och hästgårdar

Åtgärder för att 
minska påverkan 
från lantbruk och 
hästgårdar

Södra 
Vaxholmsfjärden

1 st -

Åtgärd för att minska 
påverkan från urban 
markanvändning

Dagvattenåtgärder Södra 
Vaxholmsfjärden

Minskning 
Totalkväve kg/
år
Minskning 
Totalfosfor kg/
år

-

Atmosfärisk tillförsel 
Atmosfärisk deposition påverkar både 
ekologisk och kemisk status. Utsläpp 
av kvicksilver och bromerad difenyleter 
har skett under lång tid vilket lett till 
långväga luftburen spridning och storskalig 
atmosfärisk deposition (VISS 2018).

Övrigt
Båttoaletter
Vaxholm har två båttömningsstationer 
varav en finns vid gästhamnen i Södra 
Vaxholmsfjärden.
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Vattenförekomstens ekologiska status 
har bedömts som måttlig på grund 
av övergödning och fysisk påverkan. 
Övergödning är ett miljöproblem längs 
hela Svealandskusten på grund av för hög 
tillförsel av fosfor och kväve från framför allt 
jord- och skogsbruk samt avlopp. Påverkan 
bedöms inte minska i tillräcklig grad under 
de kommande åren och vattenförekomsten 
riskerar därför att inte uppnå god ekologisk 
status till 2027, varpå kvalitetskravet 
förlängts till 2039 (VISS 2022).

Omgivningar
Kodjupet är ett relativt grunt sund med ett 
maxdjup på ca 10 meter beläget mellan 
Resarö, Stegesund och Edholma. Det är 
del av den norra farleden från Trälhavet in 
till Stockholms hamn, lämpad för mindre 
fartyg på grund av ett minsta vattendjup 
på 3,3 meter. Bebyggelsen i området är 
tät och i områdets norra del finns det en 
marina. Vassförekomsten är spridd och 
framförallt koncentrerad till Resarös 
strandlinje. Skyddsvärdena är främst 
knutna till vattenmiljön, inga utpekade 
värden finns i strandzonen med undantag 
för socioekonomiska. Kodjupet är utpekat 
av länsstyrelsen som ett lekområde för 
strömming (Blåplan 2017). 

Naturinventeringen (Aqua Biota 2014) av 

Dyviken i norra delen av vattenförekomsten 
mot Resaröströmmen beskrivs som en 
relativt naturlig strand dominerad av klippor 
och block i yttersta delen:

”Bottnarna sluttar relativt brant utåt och 
genom vikens öppna läge är de naturliga 
förutsättningarna som rekryteringsområde 
för varmvattenarter av fisk begränsade. De 
arter av vegetation och alger som noterades 
var bladvass, hårsärv, borststräfse, 
borstnate, ålnate, axslinga och Beggiatoa (en 
bakterie som bildar en ytfilm på sedimentet.)”

”Naturvärdet bedöms som lågt på grund av 

exploatering, påverkan från båttrafik och 
mänskliga aktiviteter samt avsaknad av 
förutsättningar för ekologiska funktioner 
för fisk, fågel och hotade arter. Till följd av 
låga naturvärden och värden för fisk bedöms 
känsligheten för påverkan från mänskliga 
aktiviteter vara måttlig.”

Området mellan Resarö, Kullö och Edholma 
bedöms naturvärdet vara av lokalt intresse, 
lite högre än Dyviken:

”Bedömningen motiveras av att stränderna 
endast i begränsad grad är ianspråktagna 
som tomter med bryggor, hus mm. 

KODJUPET
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Kust status: Måttlig näringsrik  
Kommun: Vaxholm 
Sjöyta: 1,091 km2    
Vattendistrikt: Norra Östersjön 
EU_CD: SE592515-182020 
Maxdjup: 19 m     
Volym: 0,01 km3    
Salthalt: 4,1-4,3 %

ID NR: WA22590357    

Avrinningsområdets areal:   
Huvudavrinningsområde: Till annat land - 
SE000

Koordinater:  
SWEREF99 TN Nordlig: 6591586  
SWEREF99 TM Östlig: 689241

VISS databas 2020 

I området bedöms vissa förutsättningar för 
ekologiska funktioner såsom fiskrekrytering 
finnas. Områdets känslighet bedöms som 
måttlig utifrån att naturvärdena, värdena 
för fisk och antalet ekologiska funktioner 
sannolikt är begränsade. Känsligheten 
avser framför allt muddring då området är 
utsatt för strömmar och vattenrörelser som 
kan medföra varaktig grumling. Vidare är 
området känsligt för ökad exploatering.”

Statusbedömning 
Den kemiska statusen är statusklassad 
”Uppnår ej god” avseende bromerade 
difenyleter samt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar.

Den ekologiska statusen är statusklassad 
”Måttlig”. Kvalitetsfaktorerna är indelade i 
tre områden: Biologiska, fysikalisk kemiska, 
hydromorfologiska. Mätbara parametrar är 
växtplankton (klorofyll a), ljusförhållanden, 
näringsämnen sommartid för tot-N och tot-P.

Ekologisk status
För att nå god ekologisk status behöver 
tillförsel av näringsämnen minska från olika 
källor. Kodjupet ska minska sin belastning 
med 29,0 % fosfor och 0 % kväve. Eftersom 
kväve understiger <5 kg/år har det strukits 
(Norra Östersjöns vattendistrikt 2020). 

Enligt modellberäkningar från SMHIs 
vattenwebb (Kustzonmodellen) är den totala 
belastningen (inkluderande nettoutbyte med 
övriga vattenförekomster, belastning från 
land, punktkällor med direktutsläpp samt 
atmosfärisk deposition) 3 525 kg N/år och 99 

P/år (SMHI 2022). 

De viktigaste källorna för belastning av kväve 
och fosfor från land utgörs främst av enskilda 
avlopp, urbant vatten inklusive dagvatten 
samt skog och hyggen. Bakgrundsbelastning 
från land är övrig mark (till exempel 
hedmark, stränder och områden med 
sparsam vegetation) samt skog och hyggen 
(SMHI 2020). 

Övervakningsprogram 
Det finns en övervakningsstation, Kodjupet 
östra, som mäts 2 gånger per år sedan 2001 
(VISS 2020).

Förbättringsbehov
Sammanfattningsvis har Kodjupet följande 
problem/förbättringsbehov (VISS 2018)

• övergödning och syrefattiga förhållanden
• miljögifter 

Rening av näringsämnen har oftast en 
bieffekt som medför reduktion av miljögifter 
det vill säga kemisk status förbättras.

Punktkällor
Underhåll och förnyelse av äldre 
ledningsnät på Resarö pågår för att minska 
tillskottsvatten. Punktkällor kan vara 
bräddningar från fyra pumpstationer, en på 
Kullön och fem på Resarö. 

Enskilda avlopp 
Vaxholm har cirka 2100 st enskilda avlopp 
och ungefär 40 enskilda avlopp påverkar 
Kodjupet. 
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Urban markanvändning - 
dagvattenhantering
Södra Resarö har tre dagvattenledningar med 
utlopp i Kodjupet (Roslagsvatten 2020).

Atmosfärisk tillförsel 
Atmosfärisk deposition påverkar både 
ekologisk och kemisk status. Utsläpp 
av kvicksilver och bromerad difenyleter 
har under lång tid skett vilket lett till 
långväga luftburen spridning och storskalig 
atmosfärisk deposition (VISS 2018).

Övrigt
Båtplatser
Runt Kodjupet uppskattar tekniska enheten 
att det finns cirka 275 båtplatser 

• Resarö: Edholma, Edholma unionen samt 
Resarö båtklubb. 

VATTENMYNDIGHET FÖRVALTNINGSCYKEL 3
Möjliga åtgärder
Följande fyra förslag lyfts fram av vattenmyndigheten i Norra Österjsön för att 
förbättra vattenförekomsten (tabell 3). Vattenmyndighetens förslag (VISS år 2020) är 
övergripande och Vaxholms planerade åtgärder utifrån förvaltningscykel 3 hittas i 
programmets tillhörande bilaga.

Tabell 3. Möjliga åtgärder i Kodjupet (VISS 2020)

Åtgärd Åtgärdskategori Åtgärdsplats Effekter  Storlek Tidsspann 
Biotopvård i kustvatten i 
Kodjupet

Biotopvård i 
kustvatten

Kodjupet -

Minska påverkan av båtliv i 
Kodjupet

Minska påverkan av 
båtliv

Kodjupet 1 st -

Åtgärd för att minska 
påverkan från lantbruk och 
hästgårdar

Åtgärder för att 
minska påverkan 
från lantbruk och 
hästgårdar

Kodjupet 1 st -

Åtgärd för att minska 
påverkan från urban 
markanvändning

Dagvattenåtgärder Kodjupet Minskning 
Totalkväve 
kg/år
Minskning 
Totalfosfor 
kg/år

-
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-05-25 

Änr KS 2021/85.019 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 30 Medverkan i Leader Stockholmsbygd 2023-2027 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Fortsatt medverkan i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering med 165 000 kr årligen  
mellan 2023 – 2027 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
KS beslutade den 3 juni 2021 att Vaxholms stad skulle gå med i strategiprocessen för Leader 
Stockholmsbygd inför den nya programperioden 2023-2027. 2022 skrivs strategin fram, 2023-2027 är ny 
programperiod. Medverkan av Vaxholms stad i projektet möjliggör för enskilda aktörer att ansöka om 
medel för lokala utvecklingsprojekt.  

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

Handlingar 
Leader Stockholmsbygd medfinansiering 2023-2027, 2022-05-12 

Vaxholm leader-exempel, 2022-05-12 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: mikaela.loden@vaxholm.se 

För kännedom: marie.wiklund@vaxholm.se 
kristina.henschen@vaxholm.se 
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Medverkan i Leader Stockholmsbygd 2023-2027 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Fortsatt medverkan i Leader Stockholmsbygd inklusive medfinansiering med 165 000 kr årligen mellan 
2023 – 2027 godkänns. 

Sammanfattning 
KS beslutade den 3 juni 2021 att Vaxholms stad skulle gå med i strategiprocessen för Leader 
Stockholmsbygd inför den nya programperioden 2023-2027. 2022 skrivs strategin fram, 2023-2027 är ny 
programperiod. Medverkan av Vaxholms stad i projektet möjliggör för enskilda aktörer att ansöka om 
medel för lokala utvecklingsprojekt.  

Ärendebeskrivning 
Leader är en metod för att utveckla bygden utifrån lokala förutsättningar. Metoden bygger på 
samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. 
Metoden innebär att det är den som bor och verkar i området som driver och påverkar utvecklingen. 
Ordet LEADER är en fransk förkortning och står för Länkar mellan åtgärder som stärker landsbygdens 
ekonomi. För att lokala aktörer ska kunna medverka krävs att kommunen är part. 

Projekt som drivs enligt leadermetoden bidrar till att skapa samsyn mellan människor och organisationer 
kring utvecklingen i ett område i form av livskvalitet, företagande, arbetstillfällen, social inkludering och 
en god miljö. 

Några nyckelord för Leader är: 

• underifrånperspektiv 

• lokal kunskap 

• samarbete 

• tre-partnerskap 

• nytänkande 

Kommunledningskontoret 
Mikaela Lodén 
Turistbyråansv 

983



Tjänsteutlåtande 
2022-05-11 

Änr KS 2021/85.019 
2 av 3 

 
 
 

 

• lokalt fattade beslut 

Det finns 48 leaderområden i Sverige. Ett av dessa är Leader Stockholmsbygd. Leader Stockholmsbygd 
jobbar för hållbar attraktiv lands- och skärgårdsbygd mellan Östhammar och Nynäshamn som utvecklas 
genom lokala initiativ. Personer från företag (privat), föreningar (ideell) och offentlig sektor har bildat 
ett partnerskap som tillsammans under innevarande programperiod har jobbat fram en lokal 
utvecklingsstrategi som beskriver vilka insatser som ska prioriteras under programperioden. Projektet 
har EU-stöd.  

Inför den nya programperioden har Leader Stockholmsbygd samlat ett brett partnerskap som har tagit 
fram en ny utvecklingsstrategi för leaderområdet. Utvecklingsstrategin blir grunden till fortsatt 
verksamhet från 2023. De offentliga aktörer som har medverkat i strategiarbetet är kommunerna 
Norrtälje, Österåker, Värmdö, Vaxholm, Haninge och Nynäshamn samt Region Stockholm. Tillsammans 
med områdets förenings- och näringsliv har de bidragit till SWOT-analys och formulerat 
utvecklingsbehov och -möjligheter.   

De övergripande målen i utvecklingsstrategin är Hållbara näringar och verksamheter samt Hållbara och 
resilienta platser. Det första målet fokuserar på entreprenörskap som är inbäddat i det lokala samhället 
och värnar om det som bygden behöver för att utvecklas: sammanhållning, miljö och ekonomi. Det 
andra målet fokuserar på utveckling av multifunktionella attraktiva platser. Leader Stockholmsbygds mål 
och insatsområden är tänkt att förstärka övriga utvecklingsaktörers strategier och insatser och bidrar 
genom leadermetoden till önskad utveckling. 

Samtliga medverkande offentliga organisationer är representerade i Leaderföreningens styrelse 
där även leaderområdets förenings- och näringsliv ingår. Det är styrelsen som fattar alla beslut 
om stöd. Vaxholms stad representeras i styrelsen av näringslivsansvarig Mikaela Lodén, 
ersättare är planchef Kristina Henschen.  

 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreningar med/för barn kommer ha möjlighet att söka stöd för att utveckla platser eller aktiviteter för 
barn och ungdomar i Vaxholm. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter för jämställdhet. 

Måluppfyllelse 
Medverkan i Leader Stockholmsbygd uppfyller framförallt målområdet:  

Livsmiljö.  
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen 
för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Föreningar och i företag kommer att kunna söka ekonomiskt stöd för att skapa aktiviteter eller utveckla 
platser som kommer allmänheten till nytta. Det kan exempelvis handla om att förbättra miljön och den 
biologiska mångfalden eller att skapa mötesplatser för människor som i sin tur kan bidra till social 
hållbarhet och hälsa. 
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Finansiering 

Finanseringsmodellen är: 

EU + svenska staten   67 % 

Leaderområdets medfinansiering 33 % 

 

Regeringen har avsatt 1,715 miljarder kronor för LEADER i nästa programperiod.  
Leader Stockholmsbygd har ansökt om en budget för 2023 – 2027 på 44 miljoner kronor. Besked om 
tilldelad budget väntas i juni 2022. 

Kostnader för Vaxholms stad: 

2023-2027 165 000 kr/år (beräknas utifrån antal invånare. Denna beräkning är uppskattad kostnad 
för invånarantal om 12 000 invånare). 

Vid beslut om medverkan behöver finansiering skjutas till kommunstyrelsens budget. 
 

Bedömning 
Om Vaxholm deltar i Leader Stockholmsbygd kommer föreningar och företag i Vaxholm ha möjlighet att 
söka ekonomiskt stöd – som framförallt finansieras av EU – för att kunna utveckla Vaxholm.  

Handlingar i ärendet 
Leader Stockholmsbygd medfinansiering 2023-2027, 2022-05-12 

Vaxholm_leader-exempel, 2022-05-12 

 

Kopia på beslutet till: 
 

För åtgärd:  mikaela.loden@vaxholm.se 

För kännedom: marie.wiklund@vaxholm.se 
kristina.henschen@vaxholm.se 
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Norrtälje 2022-05-11 

 Till Vaxholms stad, kommunstyrelsen 

  

Kommunal medverkan inom LEADER under Sveriges strategiska 
plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023 – 2027 

 

Jordbrukspolitiken förnyas inom EU och i Sverige. Regeringen har tagit fram en 
strategisk plan som beskriver landets jordbrukspolitik 2023–2027, vilka mål som ska 
uppnås samt vilka stöd och ersättningar som ingår, vilket inkluderar projektstöd inom 
LEADER. Leader Stockholmsbygd har under 2021 arbetar fram en ny 
utvecklingsstrategi med befintliga och nya samarbetspartners, där bland andra 
Vaxholms stad och Region Stockholm har tillkommit bland de offentliga aktörerna. 

För att Leader Stockholmsbygd ska kunna driva verksamhet under den kommande 
stödperioden äskar vi medfinansiering av ny utvecklingsstrategi och ny budget. 

Sveriges strategiska plan ska bland annat bidra till levande landsbygder och förbättra 
den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden: ”Genom ett 
sektorsövergripande arbetssätt möjliggör Leader landsbygdsutveckling utifrån behov 
som grundar sig på lokala förutsättningar och det lokala områdets potential. Det har 
visat sig vara ett effektivt sätt att bidra till lokal utveckling och en attraktiv landsbygd.” 

Leadermetoden innebär landsbygdsutveckling genom ett trepartnerskap mellan ideella, 
offentliga och privata intressen som säkerställer en bred förankring i olika delar av 
samhället. Underifrånperspektivet gör att initiativ och projektprioritering genomförs på 
lokal nivå för att stimulera engagemang, innovation och lokalt anpassade lösningar.  

LEADER finns i nästan alla Sveriges landsbygder. Inom Stockholms län är fem 
leaderområden verksam, varav Leader Stockholmsbygd är det största, som sedan 2008 
är verksam mellan Östhammar och Nynäshamn.  

Inför den nya programperioden har Leader Stockholmsbygd samlat ett brett 
partnerskap som har tagit fram en ny utvecklingsstrategi för leaderområdet. 
Utvecklingsstrategin blir grunden till fortsatt verksamhet från 2023. De offentliga 
aktörer som har medverkat i strategiarbetet är kommunerna Norrtälje, Österåker, 
Värmdö, Vaxholm, Haninge och Nynäshamn samt Region Stockholm. Tillsammans 
med områdets förenings- och näringsliv har de bidragit till SWOT-analys och 
formulerat utvecklingsbehov och -möjligheter.   
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De övergripande målen i utvecklingsstrategin är Hållbara näringar och verksamheter samt 
Hållbara och resilienta platser. Det första målet fokuserar på entreprenörskap som är 
inbäddat i det lokala samhället och värnar om det som bygden behöver för att 
utvecklas: sammanhållning, miljö och ekonomi. Det andra målet fokuserar på 
utveckling av multifunktionella attraktiva platser. Leader Stockholmsbygds mål och 
insatsområden är tänkt att förstärka övriga utvecklingsaktörers strategier och insatser
och bidrar genom leadermetoden till önskad utveckling.

Samtliga medverkande offentliga organisationer är representerade i Leaderföreningens 
styrelse där även leaderområdets förenings- och näringsliv ingår. Det är styrelsen som 
fattar alla beslut om stöd. 

Regeringen har avsatt 1,715 miljarder kronor för LEADER i nästa programperiod. 
Leader Stockholmsbygd har ansökt om en budget för 2023 – 2027 på 44 miljoner 
kronor. Besked om tilldelad budget väntas i juni 2022. 

Enligt tillämpligt regelverk krävs så kallat övrigt offentligt stöd som medfinansiering av 
en LEADER-budget. Större del av denna offentliga medfinansiering säkerställs av 
medverkande kommuner och regionen och ska betalas ut årsvis i förskott till 
leaderföreningen. Leader Stockholmsbygd bedömer att en medfinansiering 
motsvarande 11 miljoner kronor är nödvändigt för att kunna genomföra den lokala 
utvecklingsstrategin. 

För att senast 15 oktober 2022 kunna skicka in en ansökan om verksamhetsstart, 
föreslår Leader Stockholmsbygd: 

- att Vaxholms stad fattar beslut om fortsatt medverkan i Leader Stockholmsbygd 
inklusive medfinansiering med 165 000 kr årligen mellan 2023 – 2027, samt

- att Vaxholms stad nominerar en ledamot och en ersättare till styrelsen för 
Leader Stockholmsbygd.

……………………………………….. ………………………………………..
Sune Fogelström, ordförande Susanne Ortmanns, verksamhetsledare

Bilaga
Exempel på LEADER-projekt från tidigare programperiod
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LEADER i Vaxholm  

Leader är en metod för förändringsarbete som utgår utifrån 
lokala behov och förutsättningar. Stort fokus ligger på sam-
verkan mellan organisationer i området samt samverkan mel-
lan företag, föreningar och offentlig sektor. Erfarenheterna 
visar att insatser som är väl förankrade hos alla som berörs 
och som gynnar lokalsamhället lika mycket som de gynnar 
den som driver ett projekt, skapar mer hållbara resultat som 
ger effekter på sikt. Som inte försvinner när projektet är av-
slutat.  

Leader Stockholmsbygd drivs av en styrelse som represente-
rar ideell, privat och offentlig sektor. Styrelsen beslutar om 
inkomna projektansökningar, och leaderområdets utveck-
lingsstrategi styr vilka typer av insatser som kan beviljas. Mel-
lan 2016 och 2021 beviljade styrelsen 73 projekt inom leader-
området.  

Projekten har handlat om tex utveckling och ökad samverkan 
mellan skärgårdsbutiker, nya koncept för ökad inflyttning till 

Möja kulturella ungdomsrörelse har med stöd från Leader 

och Svenska Filminstitutet digitaliserat biografen på Möja.   

Det lokala engagemanget var stort 
och över trettio volontärer utbil-
dades och genomförde den första 
sommarsäsongen med stor fram-
gång. 

Bion blev snabbt en social mötes-
plats där bofasta, deltidsboende och tillfälliga besökare ka 
träffas och verka tillsammans för en levande bygd. Över 1 300 
besökare kom till första sommarens filmvisningar.   
Stöd 238 750 kr, Svenska Filminstitutet 200 000 kr, privat 
medfinansiering 62 728 kr. 

Möja turistförening har skapat en naturstig med inform-

ationstavlor om både natur, kultur och historiska sevärdheter 
i syfte att öka besökarens upplevelse och naturstigens 
attraktion.  Stöd inom EU:s landsbygdsfond med ca  
232 000 kr. 

skärgården, ökad tillgång till 
teater och kultur på landsbyg-
den samt lokal platsut-
veckling. Ett leader-
kontor stöttar 
och utvecklar 
projekt samt 
följer upp verk-
samheten. 

Leaders budget finansieras till 50 procent av EU:s struktur-
fonder,  17 procent kommer från svenska staten och 33 pro-
cent är s.k. övrig offentlig medfinansiering.  

Totalt har mellan 2016-2021 ca 40 miljoner kronor i offent-
liga medel och nästan 13 miljoner kronor i privat insats 
(pengar och eget arbete), dvs. totalt 53 miljoner kronor till-
förts landsbygd och skärgård i leaderområdet.  

EXEMPEL NORRTÄLJE 

Björkö konstnod 

Björkö-Arholma skola utvecklas till nav för kultur och konst 

med ateljéer och publik verksamhet, i nära samspel med 

lokala föreningar och privatpersoner. 

Projektet avser att bli en relevant plats för konsten och en del 
av samhällsutvecklingen i bygden, en injektion för lokal stolt-
het och nya samarbetsformer. Projektet bygger upp en unik 
verksamhet där lokala behov och konsten möts. Detta sker i 
samarbete med folk från bygden, dess föreningar, företag 
och den regionala och nationella konstvärlden. Norrtälje 
kommun stöttar extra genom att föreningen får hyra den före 
detta skolbyggnaden till rabatterad kostnad.  

Föreningen Björkö konstnod ska inom ramen för projektet 
också ta fram en plan hur verksamheten på sikt kan stå på 
egna ben.   

Finansierat av EU:s 
landsbygdsfond, 
totalstöd ca  
2,3 mnkr. 

EXEMPEL VÄRMDÖ 

Möja 

För fler projektbeskrivningar, 

www.leaderstockholmsbygd.se/karta 

988



För att förbättra förutsättningarna på Landsort att kunna 

fortsätta som ett levande skärgårdssamhälle har en vision 

utvecklats att bygga en fysisk kunskapsstation och upplevel-

secentrum om Östersjöns maritima arv och miljö på ön.  

Efter ett flerårigt konceptar-
bete skapades nu med stöd 
från LEADER webbportalen 
visitlandsort.se. Tanken med 
webbportalen och på sikt ett 
upplevelsecentrum är att 

utnyttja Landsorts resurser inom det Maritima Kulturarvet 
och Natur & Miljö till att attrahera fler besökare och därmed 
skapa större underlag för ortens företagare, få startpunkt för 
nya företag och i slutänden bidra till att långsiktigt säkra jobb 
och fastboende.  

Webbportalen kommer att drivas av Landsorts Sjö- och  
MiljöCentrum i samarbete med boende och företagare på 
Landsort. Projektet genomfördes i samarbete med Söder-
törns Högskola.  

Finansierat inom EU:s landsbygdsfond med 396 000 kr och 
80 000 kr från Region Stockholm.  

EXEMPEL NYNÄSHAMN 

Ny portal www.visitlandsort.se 

EXEMPEL HANINGE 

Musik i parken 

I Tungelsta är den Gula Villan noden för bygdens musikliv. 

Med ett större förråd invid föreningen Musikcentralens hus 

i Tungelsta trädgårdspark kommer projektet att stärka byg-

den socialt, kulturellt och ekonomiskt.  

Det finns ett stort behov av prisvärda repetitionslokaler i 
Tungelsta, och att kunna erbjuda fler utrymmen i Gula villan 
skulle gynna det lokala musik– och kulturlivet. Kulturförening-
en Musikcentralen som driver projektet anordnar också varje 
år bland annat Trädgårdsrocken i parken intill Gula Villan. 

Projektgruppen vill nu bygga ett externt förråd som kan 
rymma skrymmande utrustning samt en mobil utomhusscen 
som förenklar för arrangörer då basutbud som behövs för 
olika evenemang förvaras i direkt anslutning till parken. Det 
gynnar alla Trädgårdsparkens kulturarrangemang utomhus. 
Lokala produkter kan visas upp, och föreningen Folk och 
Trädgårds arbete kring hållbarhet och miljö får möjlighet att 
utvecklas. Bygden 
lyfts som plats att 
bo och verka i samt 
att  besöka.  

Finansierat av EU:s 
landsbygdsfond, 
stöd ca 0,5 mnkr. 

EXEMPEL ÖSTERÅKER 

Ingmarsö kulturlandskap 

Ingmarsös jordbrukslandskap har under flera hundra år bru-

kats och betats av djur. När öns bonde trappade ner lanse-

rades projekt Ingmarsö kulturlandskap för att utveckla nya 

former för att kunna fortsätta bruka markerna.  

För att långsiktigt möjliggöra en rationell och utökad djurhåll-
ning krävdes initialt investeringar i jordbruksutrustning, 
stängsel samt reparation av ladugård mm.  

Projektet bildade bl.a. en arbetsgrupp bestående av bofasta 
och fritidsboende. Djurägare med får och hästar för land-
skapsvård, markägare som även själva är aktiva i land-
skapsvårdande insatser, samt personer med kompetens inom 
ekologi, projektadministration och kommunikation ingick i 
arbetsgruppen. 2018 skötte stiftelsen 10 hektar betes- och 
åkermark med jordbruksstöd.  

Vid projektets början hade Stiftelsen inga marker med jord-
bruksstöd, 2018 skötte stiftelsen 10 hektar betes- och åker-
mark med jordbruksstöd.  

På sikt kunde dock sådan verksamhet inte mäktas med i en-
bart ideell regi och en ny lantbrukare söktes som ville flytta 
till Ingmarsö. Under 2021 fann man 
en bondefamilj som ska bo på Ing-
marsö och väcka nytt liv i jord-
bruksproduktionen.   

Leaderprojektet skapade viktiga 
förutsättningar för denna lösning. 
Finansierat inom EU:s landsbygds-
fond med ca 580 000 kr samt 138 
00 kr i privat finansiering.  
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-05-25 

Änr KS 2022/96.349 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 31 Samverkansprojekt Hållbart båtliv 2022-2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Vintern 2022 framkom ett förslag från Värmdö kommun om samverkan för att ta fram ett underlag om 
ett hållbart båtliv som ska kunna spridas till fler kommuner. Syftet med projektet är att ta fram och 
sammanställa existerande informationsmaterial om ett hållbart båtliv. Materialet ska innehålla 
information kring känsliga kustekosystem samt konkreta råd kring vad var enskild person kan göra för 
att minska båtlivets negativa miljöpåverkan. Samverkansprojektet finansieras till 50% av LONA (lokala 
naturvårdssatsningen) och resterande finansiering delas mellan medverkande parter. Under hösten 
2020 inkom en motion till kommunstyrelsen som lyfte vikten av ett hållbart båtliv och hanteringen av 
avfall. Motionen avslogs på grund av för omfattande arbete för kommunen att hantera på egen hand 
samt att den lokala informationen inte var tillräckligt bred för länets existerande samverkan.  

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

Handlingar 
Samverkansprojekt Hållbart båtliv 2022–2024, tjänsteutlåtande, 2022-05-03 

LONA ansökan Hållbart båtliv, ansökan, 2021-11-30 

Lst ansökan svar 2022-Hållbart båtliv, svar, 2022-03-31 

Medfinansieringsintyg underskrift Vaxholm, intyg, 2021-11-29 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Emma Mattsson, vatten- och ekologistrateg, klk 

För kännedom: Madeleine Larsson, hållbarhetschef, klk   
 Marie Wiklund, kommunchef, klk 
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Samverkansprojekt Hållbart båtliv 2022–2024 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Vintern 2022 framkom ett förslag från Värmdö kommun om samverkan för att ta fram ett underlag om 
ett hållbart båtliv som ska kunna spridas till fler kommuner. Syftet med projektet är att ta fram och 
sammanställa existerande informationsmaterial om ett hållbart båtliv. Materialet ska innehålla 
information kring känsliga kustekosystem samt konkreta råd kring vad var enskild person kan göra för 
att minska båtlivets negativa miljöpåverkan. Samverkansprojektet finansieras till 50% av LONA (lokala 
naturvårdssatsningen) och resterande finansiering delas mellan medverkande parter. Under hösten 
2020 inkom en motion till kommunstyrelsen som lyfte vikten av ett hållbart båtliv och hanteringen av 
avfall. Motionen avslogs på grund av för omfattande arbete för kommunen att hantera på egen hand 
samt att den lokala informationen inte var tillräckligt bred för länets existerande samverkan.  

Bakgrund 
Som skärgårdskommun är frågan kring ett hållbart båtliv konstant aktuell. Under hösten 2020 inkom en 
motion till kommunstyrelsen som lyfte vikten av ett hållbart båtliv och hanteringen av dess avfall med 
förslaget att ta fram en miljöpolicy för kommunens båtklubbar och marinor. Motionen avslogs då 
efterfrågat arbete var för omfattande för kommunen att hantera på egen hand och att en lokal 
informationsskrift för endast Vaxholms stad inte var tillräckligt bred för länets redan existerande 
samverkan. Informationen kring ett hållbart båtliv hänvisades därför till kommunens hemsida samt 
externa myndigheter och organisationers hemsidor. Vintern 2022 framkom ett förslag från Värmdö 
kommun om samverkan för att ta fram ett lättillgängligt och kunskapsbaserat underlag om ett hållbart 
båtliv som ska kunna spridas till fler kommuner. 

Ärendebeskrivning 
Värmdö kommun har ansökt om LONA-bidrag (lokala naturvårdssatsningen) med Vaxholms stad och 
Skärgårdsstiftelsen som medfinansiärer för ett samverkansprojekt med ett mer hållbart båtliv som mål. 
Projektets LONA-finansiering gäller fram till 2023-12-31. 

Kommunledningskontoret 
Emma Mattsson 
Vattenstrateg 
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Tjänsteutlåtande 
2022-05-03 

Änr KS 2022/96.349 
2 av 2 

 
 
 

Syftet med projektet är att ta fram och sammanställa existerande informationsmaterial i form av text 
och illustrationer kring ett hållbart båtliv genom material för hemsidor och presentationer, en folder 
samt skyltar att sätta upp i olika sorters hamnar. Materialet ska innehålla information kring känsliga 
kustekosystem samt konkreta råd kring vad var enskild person kan göra för att minska båtlivets negativa 
miljöpåverkan.  
 
Framtaget material ska kommuniceras med Svenska båtunionen och presenteras på de kommunala 
skärgårdsråden och lokala båtklubbar. Det ska även lanseras på skärgårdsstiftelsen och kommunernas 
hemsidor samt tillhandahållas andra intresserade kommuner så att de kan använda informationen på 
sina egna hemsidor samt trycka foldrar och skyltar. Projektet ska öka kunskapsnivån kring både hållbart 
båtliv samt kustekosystemet. 
 
Samverkansprojektet stämmer bra överens med kommunens Blåplan som anger både praktiska åtgärder 
och kommunalöverskridande samverkan för att uppnå ett mer hållbart båtliv.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Finansiering 
Samverkansprojektet finansieras till 50% av LONA. Resterande finansiering har delats upp mellan 
Värmdö kommun, Vaxholms stad och Skärgårdsstiftelsen där arbetstid och kostnader för broschyrer 
samt skyltar inkluderas. Kommunen kommer bidra med totalt 30 000 SEK/år i kontanta medel och 
arbetstid under projektet. 

Bedömning 
Samverkansprojektets syfte och mål innebär att den breda frågan kring båtliv kan hanteras på en mer 
lämplig nivå. Då samverkan är uppdelad mellan fler parter ger det kommunen en möjlighet att bidra 
eftersom arbetstid och belastning fördelas så att ett bra genomförande kan säkerställas. I och med 
kommunens önskan att skapa ett mer hållbart båtliv är samverkansprojektet en bra utgångspunkt.  

Handlingar i ärendet 
Samverkansprojekt Hållbart båtliv 2022–2024, tjänsteutlåtande, 2022-05-03 

LONA ansökan Hållbart båtliv, ansökan, 2021-11-30 

Lst ansökan svar 2022-Hållbart båtliv, svar, 2022-03-31 

Medfinansieringsintyg underskrift Vaxholm, intyg, 2021-11-29 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Emma Mattsson, vatten- och ekologistrateg, klk 

För kännedom: Madeleine Larsson, hållbarhetschef, klk   
 Marie Wiklund, kommunchef, klk 
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 1 (4) 
 

 
Postadress: Box 22067 

104 22 Stockholm 
Telefon: 010-223 10 00 E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/stockholm  

Värmdö kommun 
Enheten för strategisk planering 
Gundula Kolb 
 
varmdo.kommun@varmdo.se 
 

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet 
"Hållbart båtliv"  

Beslut 
Med stöd av 1 § förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt beslutar Länsstyrelsen att bevilja statligt bidrag med 
170 000 kronor till följande lokala naturvårdsprojekt: 
 
Projektets namn Beviljat 

statsbidrag (kr) 
Andel av 
totalkostnad 

Slutdatum 

Hållbart båtliv 170 000 50 % 2023-12-31 
 
För beslutet gäller nedan angivna generella villkor. 

Utbetalning av bidrag 
75 % av bidraget utbetalas medan projektet pågår, resterande belopp 
utbetalas efter att projektet har avslutats och slutredovisats till 
Länsstyrelsen. Bidraget utbetalas till kommunens bankgirokonto 
5108-2972 med texten ”GUNKOL, LONA” enligt följande: 
 
I samband med detta beslut (75 % av bidraget):  127 500 kr  
Efter slutrapportering (25 %):    42 500 kr  
Summa 170 000 kr 
 
Länsstyrelsen kommer att besluta om bidragets slutliga storlek när 
slutrapporten har lämnats in. Faktiska utgifter samt kostnader för 
arbetstid (även ideell) ska kunna verifieras på begäran av Länsstyrelsen. 
Om villkoren för beslutet inte uppfylls kan Länsstyrelsen kräva att det 
utbetalade bidraget helt eller delvis återbetalas. 

Bakgrund 
Värmdö kommun har ansökt om 170 000 kronor i statligt bidrag till 
det lokala naturvårdsprojektet ”Hållbart båtliv”.  
 

 

Beslut 
 

Datum 
2022-03-30 
 

  
 

Ärendebeteckning  
501-80527-2021 
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Länsstyrelsen 
Stockholm  

Beslut  2 (4) 
2022-03-30  501-80527-2021 

 
 

Projektet ska ta fram informationsmaterial om hållbart båtliv. 
Hemsidor, presentationer, skyltar och en folder ska produceras. 
Projektet syftar till att öka kunskapsnivån hos båtfolk om vårt känsliga 
kustekosystem samt om hållbart båtliv. Informationsmaterialet ska 
vara generellt hållet så det kan användas även i andra 
skärgårdskommuner.  
 
Utöver bidraget finansieras projektet av Vaxholms stad, Värmdö 
kommun och Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, som utför projektet 
i samarbete. 

För beslutet gäller följande generella villkor: 
1. Bidraget får endast användas för de åtgärder som anges i detta 

beslut, med ändamål enligt ansökan. 

2. Fleråriga projekt ska redovisas i en verksamhetsrapport i 
Naturvårdsverkets LONA-databas senast 1 mars varje år. En pdf-
utskrift av rapporten ska lämnas in till Länsstyrelsen. 

3. Förändringar i projektet ska godkännas av Länsstyrelsen, t.ex. 
förlängning av projekttiden. 

4. I alla dokument som framställs inom projektet ska det tydligt framgå 
att statliga bidrag till lokal naturvård ingår som medfinansiering, 
och Naturvårdsverkets logotyp "LONA" ska användas. Detta gäller 
böcker, rapporter, broschyrer, informationstavlor, press-
meddelanden, hemsidor m.m. Logotypen kan beställas från 
Länsstyrelsen. 

5. Projektet ska vara genomfört senast 2023-12-31. Efter godkännande 
av Länsstyrelsen kan slutdatum förlängas upp till fyra år från 
projektbeslutet, längst till 2026-03-30. 

6. Projektet ska slutrapporteras i Naturvårdsverkets LONA-databas 
senast tre månader efter genomförande, varvid slutrapporten också 
ska skrivas ut från databasen, undertecknas och lämnas in till 
Länsstyrelsen inklusive bilagor. 

Resultat som avses nås i projektet 
Åtgärd 1 En informationsbroschyr om våra känsliga kustekosystem 

och ett mer hållbart båtliv tas fram. Texter och 
illustrationer ska även kunna användas på webben. 

Åtgärd 2 Informationsbroschyren (åtgärd 1) trycks i 25 000 ex. 

Åtgärd 3 Text och illustrationer tas fram för informationstavlor i 
två versioner. 

Åtgärd 4 Tryck av 20 informationsskyltar, produktion av 
skyltställningar och montering av skyltar/skyltställ. 

1010



Länsstyrelsen 
Stockholm  

Beslut  3 (4) 
2022-03-30  501-80527-2021 

 
 

Åtgärd 5 20 dialogträffar med kommunalt skärgårdsråd och 
båtklubbar där informationsmaterial lanseras.  
Information på båtmässan. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att projektet uppfyller kraven i förordningen. 
Projektet syftar till att sprida information om natur och friluftsliv 
(kategori 6). Projektet bidrar till att uppfylla miljömålet Hav i balans 
samt levande kust och skärgård. 
 
Åtgärderna är med hänsyn till projektets totalkostnad relevanta för att 
uppfylla de resultat som avses i projektet. 

Lokala aktörer i projektet 
Utöver Värmdö kommun och Vaxholms stad deltar Skärgårdsstiftelsen i 
Stockholms län i projektet.  

Övriga upplysningar 
Föreliggande beslut avser ett preliminärt bidrag. Slutligt bidrag fastställs 
enligt 11 och 12 §§ förordningen om statliga bidrag till lokala 
naturvårdsprojekt. 
 
Enligt 14 § förordningen får Länsstyrelsens beslut inte överklagas. 
 
Länsstyrelsens prövning av ansökan omfattar endast bestämmelserna i 
förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Krävs 
samråd, dispens, anmälan, tillstånd eller avtal enligt annan lagstiftning 
för genomförandet av projektet, måste kommunen ansöka om detta i 
särskild ordning.  
 
Information om bidrag till lokala naturvårdsprojekt och förordningen 
finns på Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se.  
  
 
 

Beslutet har fattats av enhetschef Sara Sundin med miljöhandläggare 
Mattias Jansson som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrifter. 
 

Bilaga 
1. Karta 
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Länsstyrelsen 
Stockholm  

Beslut  4 (4) 
2022-03-30  501-80527-2021 

 
 

Kopia till 
gundula.kolb@varmdo.se 
cecilia.wibjorn@skargardsstiftelsen.se 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-05-25 

Änr KS 2022/83.009 
1 av 4 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 34 Svar till förtroendevalda revisorer på frågor rörande hantering 
och kontroll av bisysslor 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Kommunstyrelsens svar godkänns och överlämnas till revisionen. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholm stads förtroendevalda revisorer har ställt frågor till Kommunstyrelsen rörande 
hantering och kontroll av eventuella bisysslor. Syftet är att få underlag för att bedöma om den 
interna kontrollen av bisysslor är tillräcklig. 

Revisionens skrivelse med frågor finns som bilaga till ärendet. Skrivelse – Frågor rörande 
hantering och kontroll av bisysslor. 

Nedan följer revisionens frågor och kommunstyrelsens svar: 

 
• Finns det aktuella riktlinjer och rutiner rörande hantering av anställdas eventuella 

bisysslor?  
 
Ja, det finns rutin inom Redovisning av bisysslor. Se bifogad rutinbeskrivning nedan. 
 

• I förkommande fall, hur bedömer ni att dessa efterlevs? 
 

Bedömning är att hanteringen fungerar bra. Rutinen baseras på en förtroende och tillitsfull 
dialog mellan chef och medarbetare Bisysslor diskuteras systematiskt mellan chef och 
medarbetare vid nyanställning och följs upp vid årliga resultat och målsamtal. 
 

• Hur säkerställer kommunstyrelsen att alla anställda har kännedom om vad som 
gäller vid eventuell bisyssla? 
 

De anställdas kännedom om vad som gäller vid ev. bisyssla säkerställs med information och 
utbildningsinsatser enligt följande: 
  

• Checklista vid nyanställning (för chefer) 
• Introduktion för medarbetare (chef och medarbetare) 
• Introduktion av nya chefer (utbildning) 
• Informationstext om rutin för bisyssla på Stimmet (se Bilaga) 
• Information till dig som är nyanställd (stimmet) 
• Resultat och målsamtals mall  
• Anställa processen (ej ännu publicerad) 

 
• Har kommunstyrelsen kännedom om i vilken utsträckning som bisysslor 

förekommer bland de anställda?  
 
2021 fanns 52 godkända bisysslor anmälda av 49 st anställda.  
 

• Har kommunstyrelsen fått kännedom om att det förekommit otillåtna bisysslor?  
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Protokoll 
2022-05-25 

2 av 4 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Nej detta har inte redovisats, då inga otillåtna bisysslor har godkänts. I det fall otillåtna bisysslor 
som ej redovisats skulle upptäcktas hanteras det av chef med stöd av HR för ev. disciplinära 
åtgärd. 
 
Införd visselblåsartjänst förstärker möjligheten till upptäckt av eventuell otillåten bisyssla som 
ej redovisats. 
 

• Har kommunstyrelsen kännedom om och/eller görs några kontroller av om det 
förekommer att anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver 
affärer med Vaxholms stad?  

 
Kommunstyrelsen har inte kännedom om anställda som bedriver affärer med Vaxholm stad. 
Kontroller görs i samband med upphandlingsprocessen. Dels informeras deltagarna i 
upphandlingen om jäv och oegentligheter dels görs kontroller av befattningshavare i bolagen 
som lämnar anbud. 
 

• Genomförs någon form av kontroll av efterlevnaden av regelverket rörande 
bisysslor?  

Vaxholm stad har ingen kontroll av kontrollen som genomförs enligt rutin, Systematisk 
uppföljning sker i resultat och målsamtal där ansvarig chef rapporterar ev. förändring/avslut av 
bisyssla till HR. 
 

• Bedömer kommunstyrelsen att den interna kontrollen rörande bisysslor är 
tillräcklig? 

 
Kommunstyrelsens bedömning att den interna kontrollen är i allt väsentligt tillräcklig och 
balanserar behov av kontroll och insats. Det finns utvecklingspotential för att ytterligare 
förbättra processen genom att digitalisera hanteringen som sköts manuellt idag. 

 Nedan följer en rutinbeskrivning av redovisning av bisyssla i Vaxholm stad: 

För arbetstagare hos kommunen gäller i fråga om redovisning av bisyssla 7-7c §§ lagen 
(1994:260) om offentlig anställning (LOA). Reglerna innebär att en arbetstagare inte får ha 
någon anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans 
eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens 
anseende (7 § LOA). Vidare gäller enligt AB 20 att arbetsgivare kan förbjuda bisysslan om den 
inverkar hindrande för arbetsuppgifterna eller innebär verksamhet som konkurrerar med 
arbetsgivarens. 
 
En arbetstagare ska på begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna 
bedöma arbetstagarens bisysslor. 
 
Redovisning av bisysslor görs idag av respektive chef inom respektive förvaltning, HR fungerar 
som stöd och delvis av ekonomi/upphandling. Nuvarande rutin bygger på tillit och förtroende 
där bisysslan diskuteras i dialog mellan medarbetare och chef. 
 
Detta görs systematiskt vid: 

• Nyanställning 
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Protokoll 
2022-05-25 

3 av 4 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

• Årligt resultat och målsamtal. 
 
Redovisning av bisyssla 

1. Vid uppgift om bisyssla görs bedömning av bisysslans lämplighet av respektive chef som 
kan söka stöd hos förvaltningschef eller från HR avdelning om tolkningen är oklar. En 
arbetsgivare ska besluta att en arbetstagare som har eller av avser att åta sig en bisyssla 
som inte är förenlig med bestämmelserna i § 7 LOA ska upphöra med eller inte åta sig 
bisysslan. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering. 

2. Efter godkännande av bisyssla fylls blankett ”Redovisning av bisyssla” (e-tjänst) i av 
respektive chef och en kopia skickas till HR för arkivering i den anställdes mapp. 

3. HR en sammanställning av alla redovisade bisysslor som godkänts 
4. Vid förändring (Ny eller avslutad bisyssla) uppdateras detta av chefen enligt samma 

rutin. 
 

Den information/utbildning som tillhandahålls av Vaxholm stad rörande redovisning av bisyssla 
är följande:  

• Anställa processen (ej ännu publicerad) 
• Checklista vid nyanställning (för chefer) 
• Introduktion för medarbetare  
• Introduktion av nya chefer 
• Informationstexter på Stimmet (se nedan) 
• Information till dig som är nyanställd (stimmet) 
• Resultat och målsamtals mall 

 
Sammanställande och rapportering 
 
En övergripande sammanställning och redovisning av bisysslor görs inte.  
Utveckling 
 
Redovisning av bisyssla hanteras idag helt manuellt (förutom blanketten som kan hämtas via e-
tjänst). En hantering där det naturligtvis kan finnas felkällor. Trots detta har hanteringen av 
redovisning av bisyssla fungerat i organisationen under åren. 
 
I och med införandet av ett uppdaterat HR/LÖN system kommer HR enheten att se över 
möjligheten att automatisera denna rutin och på så sätt förenkla hanteringen av bisysslor för 
ansvariga chefer. 
 
Eventuell upptäckt av otillåten bisyssla som ej redovisats. 
 
Upptäckt av otillåten bisyssla som ej redovisat kan ske på flera olika sätt, ex via; ordinarie 
rapporteringsvägar som finns i organisationen, medborgare, leverantörer eller andra 
informationskanaler. Viktigt är dock att snabbt agera och utreda ev. otillåten bisyssla vid 
information om sådan. 
 
Rapportering kan också ske via Vaxholms stads visselblåsarfunktion där anställda, 
förtroendevalda och andra med en arbetsrelation till kommunen kan rapportera om misstanke 
om allvarliga missförhållanden i någon verksamhet och där det finns ett allmänintresse av att 
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2022-05-25 

4 av 4 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

de kommer fram. Visselblåsarfunktionen kan förstärka möjligheten att ev. otillåten bisyssla 
upptäcks och kan utredas. 
 
Ansvarig chef utreder rapportering av otillåten bisyssla med stöd av HR enheten, I de fall 
otillåten bisyssla konstateras, görs en bedömning av lämpliga disciplinära åtgärder, som i värsta 
fall kan leda till avsked. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, svar tillförtroendevalda revisorer på frågor rörande hantering och kontroll av 
bisysslor 

Skrivelse, frågor rörande hantering och kontroll av bisysslor 

Bilaga, Information från intranätet rörande bisysslor 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kristina Segerborg, klk 

För kännedom: Revisionen. (tillsammans med beslutet expedieras tjänsteutlåtandet) 

1018



 
 

Tjänsteutlåtande 
2022-04-25 

Änr KS 2022/83.009 
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 

 

 

Svar till förtroendevalda revisorer på frågor rörande hantering och 
kontroll av bisysslor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsens svar godkänns och överlämnas till revisionen 

Ärendebeskrivning 
Vaxholm stads förtroendevalda revisorer har ställt frågor till Kommunstyrelsen rörande 
hantering och kontroll av eventuella bisysslor. Syftet är att få underlag för att bedöma om den 
interna kontrollen av bisysslor är tillräcklig. 

Revisionens skrivelse med frågor finns som bilaga till ärendet. Skrivelse – Frågor rörande 
hantering och kontroll av bisysslor. 

Nedan följer revisionens frågor och kommunstyrelsens svar: 

 
• Finns det aktuella riktlinjer och rutiner rörande hantering av anställdas eventuella 

bisysslor?  
 
Ja, det finns rutin inom Redovisning av bisysslor. Se bifogad rutinbeskrivning nedan. 
 

• I förkommande fall, hur bedömer ni att dessa efterlevs? 
 

Bedömning är att hanteringen fungerar bra. Rutinen baseras på en förtroende och tillitsfull 
dialog mellan chef och medarbetare Bisysslor diskuteras systematiskt mellan chef och 
medarbetare vid nyanställning och följs upp vid årliga resultat och målsamtal. 
 

• Hur säkerställer kommunstyrelsen att alla anställda har kännedom om vad som 
gäller vid eventuell bisyssla? 
 

Kommunledningskontoret 
Kristina Segerborg 
HR-chef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-04-25 

Änr KS 2022/83.009 
2 av 4 

 
 
 

De anställdas kännedom om vad som gäller vid ev. bisyssla säkerställs med information och 
utbildningsinsatser enligt följande: 
  

• Checklista vid nyanställning (för chefer) 
• Introduktion för medarbetare (chef och medarbetare) 
• Introduktion av nya chefer (utbildning) 
• Informationstext om rutin för bisyssla på Stimmet (se Bilaga) 
• Information till dig som är nyanställd (stimmet) 
• Resultat och målsamtals mall  
• Anställa processen (ej ännu publicerad) 

 
• Har kommunstyrelsen kännedom om i vilken utsträckning som bisysslor 

förekommer bland de anställda?  
 
2021 fanns 52 godkända bisysslor anmälda av 49 st anställda.  
 

• Har kommunstyrelsen fått kännedom om att det förekommit otillåtna bisysslor?  
 
Nej detta har inte redovisats, då inga otillåtna bisysslor har godkänts. I det fall otillåtna bisysslor 
som ej redovisats skulle upptäcktas hanteras det av chef med stöd av HR för ev. disciplinära 
åtgärd. 
 
Införd visselblåsartjänst förstärker möjligheten till upptäckt av eventuell otillåten bisyssla som 
ej redovisats. 
 

• Har kommunstyrelsen kännedom om och/eller görs några kontroller av om det 
förekommer att anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver 
affärer med Vaxholms stad?  

 
Kommunstyrelsen har inte kännedom om anställda som bedriver affärer med Vaxholm stad. 
Kontroller görs i samband med upphandlingsprocessen. Dels informeras deltagarna i 
upphandlingen om jäv och oegentligheter dels görs kontroller av befattningshavare i bolagen 
som lämnar anbud. 
 

• Genomförs någon form av kontroll av efterlevnaden av regelverket rörande 
bisysslor?  

Vaxholm stad har ingen kontroll av kontrollen som genomförs enligt rutin, Systematisk 
uppföljning sker i resultat och målsamtal där ansvarig chef rapporterar ev. förändring/avslut av 
bisyssla till HR. 
 

• Bedömer kommunstyrelsen att den interna kontrollen rörande bisysslor är 
tillräcklig? 

 
Kommunstyrelsens bedömning att den interna kontrollen är i allt väsentligt tillräcklig och 
balanserar behov av kontroll och insats. Det finns utvecklingspotential för att ytterligare 
förbättra processen genom att digitalisera hanteringen som sköts manuellt idag. 
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 Nedan följer en rutinbeskrivning av redovisning av bisyssla i Vaxholm stad: 

För arbetstagare hos kommunen gäller i fråga om redovisning av bisyssla 7-7c §§ lagen 
(1994:260) om offentlig anställning (LOA). Reglerna innebär att en arbetstagare inte får ha 
någon anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans 
eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens 
anseende (7 § LOA). Vidare gäller enligt AB 20 att arbetsgivare kan förbjuda bisysslan om den 
inverkar hindrande för arbetsuppgifterna eller innebär verksamhet som konkurrerar med 
arbetsgivarens. 
 
En arbetstagare ska på begäran lämna de uppgifter som behövs för att arbetsgivaren ska kunna 
bedöma arbetstagarens bisysslor. 
 
Redovisning av bisysslor görs idag av respektive chef inom respektive förvaltning, HR fungerar 
som stöd och delvis av ekonomi/upphandling. Nuvarande rutin bygger på tillit och förtroende 
där bisysslan diskuteras i dialog mellan medarbetare och chef. 
 
Detta görs systematiskt vid: 

• Nyanställning 
• Årligt resultat och målsamtal. 

 
Redovisning av bisyssla 

1. Vid uppgift om bisyssla görs bedömning av bisysslans lämplighet av respektive chef som 
kan söka stöd hos förvaltningschef eller från HR avdelning om tolkningen är oklar. En 
arbetsgivare ska besluta att en arbetstagare som har eller av avser att åta sig en bisyssla 
som inte är förenlig med bestämmelserna i § 7 LOA ska upphöra med eller inte åta sig 
bisysslan. Beslutet ska vara skriftligt och innehålla en motivering. 

2. Efter godkännande av bisyssla fylls blankett ”Redovisning av bisyssla” (e-tjänst) i av 
respektive chef och en kopia skickas till HR för arkivering i den anställdes mapp. 

3. HR en sammanställning av alla redovisade bisysslor som godkänts 
4. Vid förändring (Ny eller avslutad bisyssla) uppdateras detta av chefen enligt samma 

rutin. 
 

Den information/utbildning som tillhandahålls av Vaxholm stad rörande redovisning av bisyssla 
är följande:  

• Anställa processen (ej ännu publicerad) 
• Checklista vid nyanställning (för chefer) 
• Introduktion för medarbetare  
• Introduktion av nya chefer 
• Informationstexter på Stimmet (se nedan) 
• Information till dig som är nyanställd (stimmet) 
• Resultat och målsamtals mall 

 
Sammanställande och rapportering 
 
En övergripande sammanställning och redovisning av bisysslor görs inte.  
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Utveckling 
 
Redovisning av bisyssla hanteras idag helt manuellt (förutom blanketten som kan hämtas via e-
tjänst). En hantering där det naturligtvis kan finnas felkällor. Trots detta har hanteringen av 
redovisning av bisyssla fungerat i organisationen under åren. 
 
I och med införandet av ett uppdaterat HR/LÖN system kommer HR enheten att se över 
möjligheten att automatisera denna rutin och på så sätt förenkla hanteringen av bisysslor för 
ansvariga chefer. 
 
Eventuell upptäckt av otillåten bisyssla som ej redovisats. 
 
Upptäckt av otillåten bisyssla som ej redovisat kan ske på flera olika sätt, ex via; ordinarie 
rapporteringsvägar som finns i organisationen, medborgare, leverantörer eller andra 
informationskanaler. Viktigt är dock att snabbt agera och utreda ev. otillåten bisyssla vid 
information om sådan. 
 
Rapportering kan också ske via Vaxholms stads visselblåsarfunktion där anställda, 
förtroendevalda och andra med en arbetsrelation till kommunen kan rapportera om misstanke 
om allvarliga missförhållanden i någon verksamhet och där det finns ett allmänintresse av att 
de kommer fram. Visselblåsarfunktionen kan förstärka möjligheten att ev. otillåten bisyssla 
upptäcks och kan utredas. 
 
Ansvarig chef utreder rapportering av otillåten bisyssla med stöd av HR enheten, I de fall 
otillåten bisyssla konstateras, görs en bedömning av lämpliga disciplinära åtgärder, som i värsta 
fall kan leda till avsked. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, svar tillförtroendevalda revisorer på frågor rörande hantering och kontroll av 
bisysslor. 

Skrivelse, frågor rörande hantering och kontroll av bisysslor. 

Bilaga Information från intranätet rörande bisysslor. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd: Kristina Segerborg KLK. 

För kännedom: Revisionen. 
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Revisorerna 
2022-04-20 
 
 
 
   Till Kommunstyrelsen 
 
 
 
Frågor rörande hantering och kontroll av bisysslor 
 
Vaxholm stads förtroendevalda revisorer önskar ställa några frågor till Kommunstyrelsen rörande han-
tering och kontroll av eventuella bisysslor. Syftet är att få underlag för att bedöma om den interna kon-
trollen av bisysslor är tillräcklig. 
 
Bakgrund 
 
Förekomsten av bisysslor regleras i kollektivavtal som Allmänna bestämmelser (AB) och Lagen om 
offentlig anställning (LOA). Otillåtna bisysslor kan antingen vara förtroendeskadliga, arbetshindrande 
och/eller konkurrerande.  
 
I LOA regleras förtroendeskadliga bisysslor för anställda i kommuner, regioner och kommunalförbund. 
Sådana bisysslor är aldrig tillåtna och arbetsgivaren har en rätt att kräva att den otillåtna bisysslor upp-
hör. Det kan också uppstå risk för förtroendeskada om anhörigas företag anlitas av anställda i kommu-
nens verksamhet. 
 
Arbetshindrande och konkurrerande bisysslor regleras i kollektivavtal som t.ex. Allmänna bestämmel-
ser. Där regleras bland annat att arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de 
uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. Arbetsgivaren ska medvetan-
degöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla bisysslor och lämna uppgifter. Det anges även att 
arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan inverka hindrande för arbets-
uppgifterna och/eller innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 
 
Frågor till Kommunstyrelsen 

 
• Finns det aktuella riktlinjer och rutiner rörande hantering av anställdas eventuella bisysslor? I 

förkommande fall, hur bedömer ni att dessa efterlevs? 
• Hur säkerställer kommunstyrelsen att alla anställda har kännedom om vad som gäller vid 

eventuell bisyssla? 
• Har kommunstyrelsen kännedom om i vilken utsträckning som bisysslor förekommer bland de 

anställda? 
• Har kommunstyrelsen fått kännedom om att det förekommit otillåtna bisysslor?  
• Har kommunstyrelsen kännedom om och/eller görs några kontroller av om det förekommer att 

anställda har engagemang i näringsverksamheter som bedriver affärer med Vaxholms stad? 
• Genomförs någon form av kontroll av efterlevnaden av regelverket rörande bisysslor? Om ja, 

hur görs en sådan kontroll. 
• Bedömer kommunstyrelsen att den interna kontrollen rörande bisysslor är tillräcklig? 

 
Vi önskar Kommunstyrelsens svar och kommentarer senast den 10 juni 2022. 
 
För Vaxholms stads revisorer 
 
 
Anders Haglund 
ordförande 
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

Information på intranätet gällande bisysslor 

Denna information går ut via intranätet till alla medarbetare. 

Bisyssla - Särskilda regler för oss med offentlig anställning. 

Vad är en bisyssla? 

En bisyssla är en anställning eller ett uppdrag som du har utöver din huvudanställning i 
Vaxholms stad. Det kan vara allt från ett extraknäck som telefonförsäljare, eget företag som 
konsult på fritiden, styrelseuppdrag eller en deltidsanställning hos en annan arbetsgivare. Det 
är svårt att på några rader precisera. Det är därför viktigt att varje enskilt fall prövas.  

Vad ska jag göra om jag har en bisyssla? 

Ansvarig chef ska i samband med anställning och avtalsskrivning fråga dig om du har en 
bisyssla. Uppföljning sker därefter årligen vid ditt Resultat- och Målsamtal och om du får en 
bisyssla vid annat tillfälle är du skyldig att meddela din närmsta chef. Har du en bisyssla ska 
denna bedömas och registreras med blankett "Redovisning av Bisyssla". Ifylld blankett skickas 
till HR enheten för förvaring i din personalakt samt din chef behåller en kopia för bevakning. HR 
enheten gör en årlig kontroll av anmälan om bisyssla.  

Varför ska det registreras? 

I en kommunal anställning är det viktigt att vi inte gör något som rubbar allmänhetens 
förtroende för oss som myndighet eller tjänsteman. I samband med bisysslor finns tre risker: 

• förtroendeskadlig ("sitta på två stolar", jäv) 

• arbetshindrande (bisysslan kräver tid och energi så att du inte orkar med din 
huvudanställning) 

• verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens 

Vill du läsa mer? 

Länkar till LOA, Lagen om offentlig anställning och Kollektivavtal Allmänna bestämmelser §8 
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Direktlänk till e blankett Redovisning av bisyssla. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Kristina Segerborg 
HR-chef 
 
Telefon: Telefonnummer 
E-post: Kristina.Segerborg@vaxholm.se 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-05-25 

Änr KS 2022/2.042 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 35 Tertialbokslut 1 2022 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta 
Kommunstyrelsens tertialbokslut 1 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har beslutat, KF 
2022-02-14/§ 6, att tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Tertialbokslut kommer även i fortsättningen 
vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Därmed kommer 
nyckeltalsrapporteringen tas bort, åtgärdsplanerna tas bort och texternas omfattning reduceras. 
Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, 
exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.    

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-05-16, Anne-Lie Vernersson Timm 
Tertialbokslut 1 2022 Kommunstyrelsen 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, KLK 

Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK 
 

1026



 
 

Tjänsteutlåtande 
2022-05-16 

Änr KS 2022/2.042 
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 

 

 

Tertialbokslut 1 2022 Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsens tertialbokslut 1 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har beslutat, KF 
2022-02-14/§ 6, att tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Tertialbokslut  kommer även i fortsättningen 
vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Därmed kommer 
nyckeltalsrapporteringen tas bort, åtgärdsplanerna tas bort och texternas omfattning reduceras. 
Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, 
exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.    

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2022-05-16, Anne-Lie Vernersson Timm 
Tertialbokslut 1 2022 Kommunstyrelsen 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Koray Kahruman, ekonomichef, KLK 

Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK 
 

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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Ansvar och uppdrag 
Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll innebär 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. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och förbund. 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 frågor som rör näringsliv, IT, 
kommunikation, säkerhet, hållbarhet, redovisning och upphandling. 

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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Verksamhetsberättelse 
Översikts- och detaljplaner 

• Detaljplanen för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 
och Rindö 3:1, Dp 408, antogs av kommunfullmäktige den 14 februari 2022. Planen fick laga 
kraft den 12 mars 2022. Syftet med planen är bland annat att bevara Grenadjärsvillan som 
kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad, att möjliggöra bostäder och lokaler för viss 
verksamhet i Grenadjärsvillan, och bostadsbebyggelse inom området kring Grenadjärsvillan och 
att möjliggöra en ny in- och utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via 
Byviksvägen. 

• Planförslaget för Rindö hamn etapp 4 inom Oskar-Fredriksborg, Dp 419, var ute på samråd 
under tiden 24 mars – 21 april 2022. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för 
bostadsbebyggelse inom del av Rindö 3:378. 

Renovering av kajerna i stadskärnan 

• På grund av bristande bärighet i Västerhamnen har projektets etapper kastats om vilket medför 
en fördyrad projektering. Detta kan förmodligen hanteras inom gällande ramar. 

• Omvärldsläget medför svårigheter för kommande upphandlingar vilket hanteras med hjälp av 
extra utredningsarbete i syfte att minska de ekonomiska riskerna för kommande byggnationer. 

• Planerad byggstart för Västerhamnen är i september 2022. 

Stadsbyggnadsprojekt för nya bostäder och verksamheter 

• Exploatören Besqab har fortsatt arbetet av sin första etapp på Norrberget. Kvarteret Eken med 
skyddsrum har börjat uppföras. 

• I Rindö hamn pågår genomförandeplaner för ytterligare bostäder inom befintlig detaljplan för 
Rindö hamn, etapp 1, dp 394. 

• Upphandling av konsulter för projektering av tillbyggnationen av Vaxö skola med nya slöjdsalar 
och lektionssalar har utförts. 

• Inom Resarö mitt har politiska delegationsbeslut tagits för att möjliggöra upphandling av 
projekteringsledare och en projektorganisation för att genomföra allmänna anläggningar i form 
av gång- och cykelbana, ny cirkulationsplats, parkeringar, tillfartsvägar och avlämningsplatser. 
Utöver upphandlingsunderlag för projekteringsledare och projektorganisation har även ett 
upphandlingsunderlag för en fastighetsvärderare tagits fram för att värdera de olika 
fastigheterna som kan bli föremål för markanvisningar. 

• På Vaxön har juridiskt stöd handlats upp för granskning av exploateringsavtal för detaljplan 
Domaren 15, dp 416. Målsättning är att nå fram med ett exploateringsavtal som möjliggör ett 
antagande före sommaren 2022. 

Övergripande förändringar stadsbyggnadsförvaltningen 

• I mars släppte SCB nya siffror som visar att kostnaden för att bygga ett flerbostadshus har ökat 
med 9,6 procent på ett år. Själva byggmaterialet för ett flerbostadshus har ökat med 20,4 
procent på ett år. Dessa omvärldsfaktorer kommer att påverka kostnadsbilden på pågående och 
kommande projekt. 

• Fortsatt implementering har skett av det digitala projektledningsverktyg som handlats upp av 
exploateringsenheten i syfte att effektivisera projekten och den ekonomiska uppföljningen.  

Jämställdhetsintegrering 

• Vaxholm stad har under 2020–2022 deltagit i SKR:s utvecklingsarbete Modellkoncept för 
jämställdhet, en satsning som bygger på erfarenheter från Program för hållbar jämställdhet 
(2008–2013). Satsningen har gjorts möjlig genom stöd från staten. 

• Modellkonceptet handlar om att jämställdhetsintegrera övergripande mål, styrdokument och 
arbetsprocesser för att kunna säkerställa likvärdig och god verksamhet för olika grupper av 
kvinnor, män, flickor och pojkar. Det kan också vara ett sätt att stärka jämställdhetsperspektivet 
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i arbetet med Agenda 2030. Deltagarna samarbetade med varandra i en strukturerad process 
för erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. De förväntade resultaten av utvecklingsarbetet 
var att kommunen har genomfört konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning 
och ledning, indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor och 
män, flickor och pojkar och ha prövat ett nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet. 

• Sammanfattningsvis har kommunen, under relativt kort och under en tid som präglats av 
pandemi, kommit en bra bit i förbättringsarbetet för jämställdhetsintegrering. Inte minst i 
styrning och ledning där kommunen tagit ett steg framåt enligt resultat/-effektkedjan. Detta 
tack vare att det finns kunskap, vilja och engagemang från högsta beslutande instans inom 
politiken och kommunledningen samt att det finns strategisk samordning för 
jämställdhetsfrågorna.  

• Kommunen har ett antal mål på lång sikt vilka nu ligger som fortsatta utmaningar framåt för att 
säkerställa att den service vi levererar invånarna är jämställd:      

o Integrera, än mer, jämställdhet i vår styrning. 
o Genom analys - upptäcka och åtgärda ojämställda förutsättningar. 
o Fatta jämställda beslut. 

Annat utvecklingsarbete inom kvalitet och livsmiljö 

• Översyn av bokslutsprocessen är slutförd och vid kommunfullmäktigesammanträdet 2022-02-14 
beslutades att antal bokslutstillfällen reduceras från sju till fem per år. Det togs även beslut om 
att tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Syftet med att reducera antal bokslutstillfällen är att 
frigöra tid till att arbeta med analyser och utveckling i verksamheten.  

• Insatser har gjorts för att utbilda förvaltningarna kring grunderna för delegering och anmälan av 
delegeringsbeslut med särskilt fokus på chefer.  

• En ny mall för tjänsteutlåtande är framtagen och implementerad där fokus har varit att förenkla 
mallen samt nya rubriker har lagts till avseende barn- och jämställdhetsperspektiv.  

• Under våren har en visselblåsarfunktion tagits i bruk och publicerats på kommunens webbplats i 
enlighet med ny lagstiftning som gäller från årsskiftet.  

• Arbetet med klimatanpassning pågår, vilket ska resultera i rapporter och verktyg för att bedöma 
konsekvenser av ett förändrat klimat inom olika verksamheter. Arbetet syftar till att tydliggöra 
ansvaret och få fram underlag för fortsatt arbete.  

• Grönplanens handlingsplan har påbörjats vilket ska ge en prioritering kring åtgärder för en mer 
hållbar stadsmiljö. 

• Ett samordnat arbete kring stimulansmedel inom ramen för den regionala satsningen uppdrag 
psykisk hälsa, sker lokalt. En årsredovisning för 2021 samt en projektplan för 2022 års 
stimulansmedel har tagit fram och gått politiskt.   

• Arbetet med hållbart båtliv har fortsatt och fokuserat på båtskrot samt samverkan med Värmdö 
kommun, där kunskapsunderlag för båtägare ska tas fram. 
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Ekonomi 
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Driftbudget 

Verksamhet,(mnkr) Bokslut jan-
april 2022 

Budget jan-
april 2022 

Budgetavvi
kelse 

Prognos 
helår 2022 

Budget 
helår 2022 

Prognosavvikel
se 

Bokslut 
jan-april 

2021 

Politisk verksamhet -1,8 -2,2 0,4 -6,7 -6,7 0,0 -1,9 

Fysisk och teknisk planering -3,3 -3,8 0,5 128,3 -11,7 140,0 -1,0 

 Varav 
exploateringsverksamhet och 
VA flytt  

0,0 0,0 0,0 139,0 0,0 139,0 0,0 

Räddningstjänst & 
samhällsskydd -2,0 -2,1 0,1 -6,2 -6,2 0,0 -2,0 

Ledning, stöd och service -16,6 -18,2 1,5 -54.5 -54,5 0,1 -16,2 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd -0,6 -0,7 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -0,7 

 Överförmyndarnämnden  -0,3 -0,4 0,0 -1.1 -1,1 0,0 -0,3 

Periodens resultat -24,7 -27.3 2,6 57,9 -82,1 140,0 -22,0 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Överskottet beror dels på att en del 
budgeterade medel kommer användas under senare delen av året, dels på ett antal vakanta tjänster och 
dels på statliga ersättningar kopplat till Corona. Helårsprognosen är ett överskott på 140,0 mnkr. 
Exklusive exploateringsverksamheten och kostnader kopplat till flytt av VA ledningar på Norrberget är 
helårsprognosen ett budgetöverskott på 1,0 mnkr. 

Investeringar 

Investeringar (mnkr) Bokslut jan-april 
2022 Prognos helår 2022 Budget helår 2022 Prognos-avvikelse 

Kommunstyrelsen     

IT -0,2 -2,0 -2,0 0 

Det nya normala 0 -0,5 -0,5 0 

GIS-plattform 0 -0,5 -0,5 0 

Rådhuset 0 -1,0 -3,0 2,0 

Summa -0,2 -4,0 -6,0 2,0 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-05-25 

Änr KS 2022/2.042 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 36 Tertialbokslut 1 2022 Vaxholms stad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
Tertialbokslut 1 2022 ska adderas med delar av stadsbyggnadsnämndens åtgärdsplan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Tertialbokslut 1 2022 Vaxholms stads godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 2022 för Vaxholms stad. Kommunfullmäktige har beslutat, KF 
2022-02-14/§ 6, att tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Tertialbokslut kommer även i fortsättningen 
vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Därmed kommer 
nyckeltalsrapporteringen tas bort, åtgärdsplanerna tas bort och texternas omfattning reduceras. 
Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, 
exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.  

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att arbetsutskottet beslutar att 
tertialbokslut 1 2022 ska adderas med delar av stadsbyggnadsnämndens åtgärdsplan. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2022-05-16, Anne-Lie Vernersson Timm 
Tertialbokslut 1 2022 Vaxholms stad 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, ekonomichef, KLK 

Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK 

För kännedom: Kommunledningen 
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Tertialbokslut 1 2022 Vaxholms stad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Tertialbokslut 1 2022 Vaxholms stads godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen redovisar tertialbokslut 1 2022 för Vaxholms stad. Kommunfullmäktige har beslutat, KF 
2022-02-14/§ 6, att tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Tertialbokslut kommer även i fortsättningen 
vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Därmed kommer 
nyckeltalsrapporteringen tas bort, åtgärdsplanerna tas bort och texternas omfattning reduceras. 
Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, 
exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser /effekter ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2022-05-16, Anne-Lie Vernersson Timm 
Tertialbokslut 1 2022 Vaxholms stad 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman, ekonomichef, KLK 

Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK 

För kännedom: Kommunledningen 

 

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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Ekonomiskt resultat 

Resultaträkning och driftredovisning 

Stadens resultaträkning (mnkr) Bokslut 
jan-apr 

Budget 
jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 
Prognos 

helår 
Budget 

helår 

Prognos-
avvikelser 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2021 

Verksamhetens intäkter 39,1 34,9 4,2 263,6 107,7 155,9 40,6 
Varav exploateringsintäkter 0,0 0,0 0,0 150,8 0,0 150,8 0,0 

Verksamhetens kostnader -243,0 -250,8 7,8 -763,6 -761,0 -2,6 -246,0 
Varav exploateringskostnader och VA flytt 0,0 0,0 0,0 -11,8 0,0 -11,8 0,0 

Avskrivningar -13,7 -14,3 0,6 -42,5 -43,0 0,5 -13,7 

Verksamhetens nettokostnad -217,6 -230,2 12,6 -542,5 -696,2 153,7 -219,0 

Skatteintäkter 256,1 252,3 3,7 763,5 757,0 6,5 248,9 

Generella statsbidrag och utjämning -9,1 -9,6 0,5 -27,4 -28,9 1,5 -8,2 

Verksamhetens resultat 29,3 12,5 16,8 193,6 31,9 161,7 21,6 

Finansiella intäkter 0,4 0,5 -0,1 1,5 1,5 0,0 0,0 

Finansiella kostnader -1,2 -2,2 1,0 -3,6 -6,6 3,0 -2,6 

Resultat efter finansiella poster 28,5 10,8 17,8 191,5 26,8 164,7 19,1 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 28,5 10,8 17,8 191,5 26,8 164,7 19,1 

 

Driftredovisning per nämnd (mnkr)                      Bokslut 
jan-apr        

Budget 
jan-apr             

Budget- 
avvikelse 

jan-apr                
Prognos 

helår 
Budget 

helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2021 

Kommunstyrelsen -24,7 -27,3 2,6 57,9 -82,1 140,0 -22,0 

Varav exploatering och VA flytt 0,0 0,0 0,0 139,0 0,0 139,0 0,0 

Barn- och utbildningsnämnden -111,0 -113,6 2,7 -347,5 -350,4 2,9 -117,7 

Socialnämnden -61,6 -67,1 5,5 -190,1 -202,1 12,0 -62,1 

Nämnden för teknik, fritid och kultur -20,6 -20,7 0,1 -57,1 -57,1 0,0 -19,4 

Stadsbyggnadsnämnden -3,0 -2,9 -0,1 -10,1 -8,9 -1,2 -1,6 

Finansförvaltningen 249,5 242,5 7,0 738,4 727,4 11,0 241,8 

Periodens resultat 28,5 10,8 17,8 191,5 26,8 164,7 19,1 

 
Kommentarer till resultaträkningen och driftredovisningen 
Resultatet fram till och med april månad är 28,5 mnkr vilket överstiger budgeten med 17,8 mnkr. 
Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 164,7 mnkr vilket motsvarar ett resultat på 26,0% av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Exklusive exploateringsverksamheten och kostnader 
kopplat till flytt av VA ledningar på Norrberget är helårsprognosen ett budgetöverskott på 25,7 
mnkr och resultat på 7,1% av skatteintäkter och generella statsbidrag.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Överskottet beror dels på att en del 
budgeterade medel kommer användas under senare delen av året, dels på ett antal vakanta 
tjänster och dels på statliga ersättningar kopplat till Corona. Helårsprognosen är ett överskott på 
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140,0 mnkr. Exklusive exploateringsverksamheten och kostnader kopplat till flytt av VA ledningar på 
Norrberget är helårsprognosen ett budgetöverskott på 1,0 mnkr. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 2,7 mnkr. Överskottet beror 
framförallt på överskott inom egen regin till följd av statliga ersättningar för sjuklönekostnader, 
vakanser samt lägre kostnader på vuxenskolan. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 2,9 
mnkr som dels beror på lägre volymer jämfört med budget, dels på att SAMS-samverkan och stöd 
inte förväntas förbruka hela sin budget.  

Socialnämnden 

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 5,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre 
volymer och priser inom äldreomsorgen. Även verksamheten för individ- och familjeomsorg 
redovisar ett överskott kopplat till lägre volymer. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 12,0 
mnkr. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr. Helårsprognosen 
är en budget i balans. 

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,1 mnkr. Den främsta orsaken till 
underskottet är bygglovsverksamhetens avgiftsreducering på grund av långa handläggningstider. 
Avgiftsreduceringen kompenseras till stor del av vakanta tjänster fram till april månad med 
minskade lönekostnader som följd. När tjänsterna är tillsatta förväntas underskottet att öka 
samtidigt som avgiftsreduceringarna förväntas fortsätta. Helårsprognosen är ett underskott på -1,2 
mnkr. 

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 7,0 mnkr. Överskottet beror dels på en 
förbättrad skatteprognos, dels på lägre räntekostnader jämfört med budget. Helårsprognosen är ett 
budgetöverskott på 11,0 mnkr.  

Rättstvist 

Kommunen har en pågående rättslig tvist med en av byggentreprenörerna till Campus idrottshall. 
Ärendet prövas i Hovrätten och domen förväntas komma i juni månad. Beloppen är väsentliga och 
kommer påverka stadens resultat. Domens potentiella ekonomiska effekter har inte beaktats i 
kommunens helårsprognos.  
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Investeringsredovisning 

Löpande investeringar (mnkr) Bokslut 
jan-apr 

Prognos 
helår 

Budget 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår    

Kommunstyrelsen         

IT -0,2 -2,0 -2,0 0,0 

Det nya normala 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

GIS-plattform 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

Rådhuset 0,0 -1,0 -3,0 2,0 

Summa -0,2 -4,0 -6,0 2,0 

          
Nämnden för Teknik, Fritid och 
Kultur 

        

Gator och trafik 0,0 -7,0 -6,8 -0,2 

Fastighetsunderhåll och ombyggnad -5,6 -15,1 -15,0 -0,1 

Hamnar, kajer 0,0 -1,0 -1,0 0,0 

Fritid 0,0 -1,0 -1,0 0,0 

Park och mark 0,0 -1,6 -1,0 -0,6 

Solceller 0,0 -0,9 -1,0 0,1 

Åtgärder energiplan -1,3 -1,2 -1,0 -0,2 

Gatubelysning -0,1 -2,5 -3,0 0,5 

Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder -0,1 -0,5 -0,5 0,0 

Cykelräknare 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Cykelparkering 0,0 -0,5 -0,5 0,0 

Gräsplan Resarö 0,0 -2,0 -2,5 0,5 

Utegym Lägret 0,0 -0,8 -0,8 0,0 

BUN:s lokalönskemål 0,0 -0,8 -0,8 0,0 

Bredband 0,0 -2,0 -1,0 -1,0 

Markarbete scoutstuga 0,0 -1,0 -2,0 1,0 

Parkering scoutstuga 0,0 -1,0 -1,0 0,0 

Nytt bibliotekssystem 0,0 -0,3 -0,3 0,0 

Summa -7,1 -39,4 -39,4 0,0 

          

Barn- och utbildningsnämnden         

Inventarier -0,3 -2,5 -2,5 0,0 

Summa -0,3 -2,5 -2,5 0,0 

          

Socialnämnden         

Digital utveckling 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Inventarier 0,0 -0,3 -0,3 0,0 

Miljöbil 0,0 -0,4 -0,4 0,0 
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Summa 0,0 -0,8 -0,8 0,0 

          

Stadsbyggnadsnämnden         

Digital utveckling 0,0 -0,2 -0,3 0,1 

Löpande investering 0,0 0,0 -0,1 0,1 

Summa 0,0 -0,2 -0,4 0,2 

          

Summa löpande investeringar -7,5 -46,8 -49,0 2,2 

 

Långsiktiga investeringar (mnkr) 
Bokslut 
jan-apr 

Prognos 
helår 

Budget 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår     

Ack. 
Utfall  

apr 
2022 

Projektets 
prognos 

Projektets 
budget 
/kalkyl 

Prognos- 
avvikelse 

Start 
Slut 

Prognos 

Säbo inkl garage -0,5 -12,0 -57,0 45,0   -3,1 -250,0 -250,0 0,0 2018 2025 

Utbyggnad Vaxö skola 0,0 -5,0 -17,0 12,0   -4,5 -33,0 -33,0 0,0 2018 2024 

Trafikåtgärder Resarö mitt 0,0 -2,3 -2,3 0,0   0,0 -24,2 -24,2 0,0 2022 2025 

Engarn Rondell 0,0 -1,9 -2,0 0,0   -0,7 -6,7 -6,7 0,0 2022 2024 

Kajprojektet -6,0 -30,0 -30,0 0,0   -26,9 -380,8 -380,8 0,0 2019 2026 

Kajprojektet bidrag   0,0 1,0 -1,0   0,0 185,8 185,8 0,0 2019 2026 

Trafikåtgärder Söderfjärdsskolan -0,1 -1,0 -5,0 4,0   -0,9 -2,0 -7,0 5,0 2022 2023 

GC-Rindövägen -0,2 -0,2 -8,4 8,2   -7,5 -19,2 -19,2 0,0 2019 2023 

Ishall 0,0 -1,3 -1,3 0,0   0,0 -90,0 -90,0 0,0 2022 2025 

Summa investeringar -6,7 -53,8 -122,0 68,2   -43,7 -620,1 -625,1 5,0     

 

Totala investeringar (mnkr) Bokslut 
jan-apr 

Prognos 
helår 

Budget 
2022 

Prognos- 
avvikelse 

helår  

  -14,3 -100,6 -171,0 70,4 

 

Kommentarer till investeringsredovisningen 
 

SÄBO 

Det nya särskilda boendet ska bidra till fler platser och bättre standard. Inriktningsbeslut är taget 
och arbete pågår med att ta fram förslagshandling. Under året kommer grundläggningsarbeten att 
påbörjas. 

Utbyggnad Vaxö skola 

Utbyggnaden ska ersätta den tidigare tillfälliga paviljongen och innefatta tre lektionssalar och 
slöjdsalar. Genomförande beslut är taget. Genomförandehandlingar ska färdigställas inför 
kommande upphandling. 
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Trafikåtgärder Resarö mitt 

Trafikåtgärder Resarö mitt syftar till att förbättra trafikflödena och göra området mer 
trafiksäkerhet. Kostnadskalkylerna för trafikåtgärderna är färdigställda och arbetet med 
projektering inleds under andra halvan av 2022. Samtidigt påbörjas även utredningar kring 
dagvattenhantering, trafikflöden och geotekniska förutsättningar. För merparten av 
trafikåtgärderna är byggstart beräknad till andra halvan av 2023. 

Engarn rondell 

Engarns rondell byggs av Trafikverket och Vaxholms stad står som medfinansiär. Projektet blev 
uppskjutet på grund av det blev ett namngivet objekt i Länsplan vilket gick upp till beslut i april. 
Preliminär byggstart sker under juni 2022 och produktionen uppskattas ta 18 månader. 

Kajprojektet 

Kajprojektet innebär en renovering av Österhamnen, Söderhamnen och Västerhamnen som följd av 
att den tekniska livslängden är uppnådd. Trafikverket medfinansierar 50% av byggkostnaderna. 
Under sommaren 2022 färdigställs projekteringen med byggstart under september 2022. Projektet 
beräknas vara klar med alla etapper och finplanering 2026. 

Trafikåtgärder Söderfjärdsskolan 

Trafikåtgärderna vid Söderfjärdsskolan ingår som en del av motprestationerna till Trafikverkets 
bidrag till kajprojektet. Under 2022 ska en ny parkeringsplats byggas där den tillfälliga paviljongen 
för Båtens förskola stod. 

GC-Rindövägen 

GC-Rindövägen syftar till att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Rindö. Två av tre 
etapper är färdigställda och ett utförandeförslag för tredje etappen beräknas vara klart i juni som 
underlag till beslut.  

Ishall 

En ny ishall är tänkt att ersätta nuvarande ishall på befintlig plats då denna börjar uppnå sin 
tekniska livslängd. Projektet befinner sig i utredningsfas för att ta fram förslag på utförande för en 
grov kostnadsuppskattning. Prognosen är ett mer detaljerat inriktningsbeslut innan årsskiftet. 
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Exploateringsredovisning 

Norrberget 
exploatering (mnkr) 

Bokslut    
jan-apr 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Prognos- 
avvikelse   

  
Ack. Utfall 

tom apr 
2022 

Projektets 
prognos 

Projektets 
budget 

Prognos- 
avvikelse   

Inbetalningar                   

Försäljning 0,0 127,2 124,1 3,1   133,1 260,4 248,4 12,0 

Exploateringsbidrag 
allmänna utrymmen 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 20,0 20,0 0,0 

Kostnader                   

Allmänna utrymmen 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 -20,0 -20,0 0,0 

Rivning 0,0 0,0 0,0 0,0   -11,2 -11,2 -7,5 -3,7 

Skyddsrum 0,0 -3,5 -3,5 0,0   -3,5 -7,0 -7,0 0,0 

Övrigt 0,0 -3,1 -2,0 -1,1   -2,8 -5,9 0,0 -5,9 

Investeringar                   

Blynäsviken 0,0 0,0 0,0 0,0   -21,3 -21,3 -15,0 -6,3 

Johannesberg 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 -4,4 4,4 

Resultatförda kostnader                   

Johannesberg 0,0 0,0 0,0 0,0   -1,1 -1,1 0,0 -1,1 

Summa  0,0 120,6 118,6 2,0   93,3 213,9 214,5 -0,6 

 

Kommentarer till exploateringsredovisningen 
I september 2022 infaller exploatörens andra tillträdesdag och köpeskilling 2 erläggs till Vaxholms 
stad. I samband med detta erlägger Vaxholms stad i sin tur 3,5 mnkr till exploatören för 
uppförandet av skyddsrum. 
I exploateringsredovisningen ingår kassaflödespåverkande in-och utbetalningar. Kommunen har 
även haft utrangeringskostnader för Norrbergsskolan under 2017 på 14,4 mnkr och Lägerhöjdens 
förskola under 2019 på 1,3 mnkr. Utrangeringskostnaderna uppgår till totalt 15,7 mnkr. 
Utrangeringskostnaderna framgår inte i tabellen för exploateringsredovisning med anledning av att 
de är bokföringstekniska kostnader som inte har en effekt på kommunens kassaflöde.   

Utrangeringskostnader (mnkr) Ack. utfall 

Norrbergsskolan -14,4 

Lägerhöjdens förskola -1,3 

Summa  -15,7 
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Nämndernas rapporter 
Varje nämnd har ett eget tertialbokslut som ger fördjupad information inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll innebär 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. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet 
som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och förbund. 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 frågor som rör 
näringsliv, IT, kommunikation, säkerhet, hållbarhet, redovisning och upphandling. 

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. 

Verksamhetsberättelse 

• Detaljplanen för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 
3:382 och Rindö 3:1, Dp 408, antogs av kommunfullmäktige den 14 februari 2022. Planen 
fick laga kraft den 12 mars 2022. Syftet med planen är bland annat att bevara 
Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad, att möjliggöra bostäder och 
lokaler för viss verksamhet i Grenadjärsvillan, och bostadsbebyggelse inom området kring 
Grenadjärsvillan och att möjliggöra en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-
Fredriksborgsvägen via Byviksvägen. 

• Planförslaget för Rindö hamn etapp 4 inom Oskar-Fredriksborg, Dp 419, var ute på samråd 
under tiden 24 mars – 21 april 2022. Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för 
bostadsbebyggelse inom del av Rindö 3:378.  

• Renovering av kajerna i stadskärnan: 
o På grund av bristande bärighet i Västerhamnen har projektets etapper kastats om 

vilket medför en fördyrad projektering. Detta kan förmodligen hanteras inom 
gällande ramar. 

o Omvärldsläget medför svårigheter för kommande upphandlingar vilket hanteras 
med hjälp av extra utredningsarbete i syfte att minska de ekonomiska riskerna för 
kommande byggnationer.  

o Planerad byggstart för Västerhamnen är i september 2022. 
• Översyn av bokslutsprocessen är slutförd och vid kommunfullmäktigesammanträdet 2022-

02-14 beslutades att antal bokslutstillfällen reduceras från sju till fem per år. Det togs även 
beslut om att tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Syftet med att reducera antal 
bokslutstillfällen är att frigöra tid till att arbeta med analyser och utveckling i verksamheten. 

• Under våren har en visselblåsarfunktion tagits i bruk och publicerats på kommunens 
webbplats i enlighet med ny lagstiftning som gäller från årsskiftet.  

• Grönplanens handlingsplan har påbörjats vilket ska ge en prioritering kring åtgärder för en 
mer hållbar stadsmiljö. 
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Ekonomiskt resultat  

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 2,6 mnkr. Överskottet beror dels på att en del 
budgeterade medel kommer användas under senare delen av året, dels på ett antal vakanta 
tjänster och dels på statliga ersättningar kopplat till Corona. Helårsprognosen är ett överskott på 
140,0 mnkr. Exklusive exploateringsverksamheten och kostnader kopplat till flytt av VA ledningar på 
Norrberget är helårsprognosen ett budgetöverskott på 1,0 mnkr. 

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2021 

Politisk verksamhet -1,8 -2,2 0,4 -6,7 -6,7 0,0 -1,9 

Fysisk och teknisk planering -3,3 -3,8 0,5 128,3 -11,7 140,0 -1,0 

Varav exploateringsverksamhet och VA flytt 0,0 0,0 0,0 139,0 0,0 139,0 0,0 

Räddningstjänst & samhällsskydd -2,0 -2,1 0,1 -6,2 -6,2 0,0 -2,0 

Ledning, stöd & service -16,6 -18,2 1,5 -54,5 -54,5 0,1 -16,2 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd -0,6 -0,7 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -0,7 

Överförmyndarnämnden -0,3 -0,4 0,0 -1,1 -1,1 0,0 -0,3 

Periodens resultat -24,7 -27,3 2,6 57,9 -82,1 140,0 -22,0 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag och mål utgår från nationella styrdokument (lagar, 
förordningar, läroplaner) samt Vaxholms stads övergripande målområden. Barn- och 
utbildningsnämnden utövar den politiska styrningen för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem/-klubb, öppen förskola, fritidsgård, kulturskola, måltidsenhet, ungdomsstöd, 
aktivitetsansvar och skol- och familjestöd. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för den 
kommunala verksamheten och har tillsynsansvar över fristående förskolor och pedagogisk omsorg 
samt följer upp rätten till insyn i den fristående grundskolan. 

För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt komvux i svenska för 
invandrare (sfi) köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. Barn- och 
utbildningsnämnden utövar där sitt myndighetsansvar. 

Verksamhetsberättelse 

• Coronapandemin hade fortsatt hög påverkan på utbildningsförvaltningens verksamheter de 
två första månaderna på året. På skolorna och förskolorna var frånvaron hög hos personal, 
elever och barn. Inga kommunala enheter behövde stänga men en fristående förskola 
stängde i fem dagar på grund av hög personalfrånvaro. 

• Förberedelserna för ökat flyktingmottagande påbörjades. En kartläggning genomfördes av 
kapaciteten för mottagande av barn och elever i kommunala så väl som fristående skolor 
och förskolor. En ökad beredskap utifrån befintliga rutiner aktualiserades och samverkan 
med civilsamhället påbörjades. 

• Under våren har en strategi för digitalisering i förskola och skola framarbetats. Syftet med 
strategin är att ange inriktning på utbildningsförvaltningens arbete med digitalisering i 
förskola och skola.  

• För att öka tryggheten för unga i Vaxholms stad har ett arbete med att systematisera 
nattvandringen inletts och informationsmöten gentemot föreningar har genomförts. 
Föreningar ges möjlighet att anmäla sig för nattvandring och får ett ekonomiskt 
föreningsbidrag som ersättning för genomförda tillfällen. 

• Skolor inom egen regin har fått möjlighet att använda en resurshund i arbetet med att 
trygga utbildningsmiljön för några av Vaxholms elever. Projektet är avslutat med 
övervägande positiva resultat och utbildningsförvaltningen ser över möjligheter för 
framtiden. 

• Alla chefer inom utbildningsförvaltningens egen regi genomförde en utbildning i ”pågående 
dödligt våld" (PDV). Syftet är att skapa en förberedelse i rektorsgruppen och att under 
läsåret 2022/2023 fortsätta utbilda medarbetarna. 

• Ungdomsgårdens app har implementerats i den dagliga verksamheten. Applikationen 
används för att kommunicera med ungdomar och skapar även förutsättningar för en 
tryggare miljö för de ungdomar som vistas på ungdomsgården. 

• En kartläggning har genomförts för att skapa en djupare förståelse för nämndens 
nettokostnadsavvikelser. Syftet är att säkerställa högsta möjliga kvalitet för Vaxholms barn 
och elever där de ekonomiska medlen används rätt och nämnden når de uppsatta 
ekonomiska målen.  
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Ekonomiskt resultat 
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 2,7 mnkr. Överskottet beror 
framförallt på överskott inom egen regin till följd av statliga ersättningar för sjuklönekostnader, 
vakanser samt lägre kostnader på vuxenskolan. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 2,9 
mnkr som dels beror på lägre volymer jämfört med budget, dels på att SAMS-samverkan och stöd 
inte förväntas förbruka hela sin budget.  

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2021 

Nämnd- och styrelse -0,1 -0,2 0,0 -0,4 -0,5 0,0 -0,1 

Kulturskola -1,8 -1,7 0,0 -5,3 -5,2 0,0 -1,7 

Fritidsgårdar -0,7 -0,7 0,1 -2,2 -2,2 0,0 -0,7 

Öppen förskola -0,4 -0,4 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -0,4 

Förskola, ped omsorg -20,0 -21,8 1,8 -61,0 -65,5 4,5 -22,8 

F-klass, Grundskola, Fritids -58,4 -56,7 -1,6 -172,4 -169,8 -2,7 -58,3 

Gymnasieskola -19,0 -18,9 -0,2 -57,9 -56,6 -1,4 -18,8 

VUX; SFI -0,7 -1,3 0,6 -2,8 -3,9 1,1 -1,2 

Gemensam admin -3,7 -3,5 -0,1 -11,2 -10,8 -0,4 -3,6 

SAMS -11,5 -11,6 0,1 -33,2 -34,8 1,6 -10,9 

Egen regi 5,4 3,3 2,1 0,1 0,0 0,1 0,9 

Periodens resultat -111,0 -113,6 2,7 -347,5 -350,4 2,9 -117,7 

Volym- och övrig avräkning 0,5 0,0 0,5 -1,5 0,0 -1,5 -0,7 

Resultat efter volymavräkning -110,5 -113,6 3,2 -349,0 -350,4 1,4 -118,4 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Förvaltning,om- och nybyggnad 

• underhåll och förvaltning av stadens 
• fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar 
• 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 
• om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, 

dagvattenanläggningar, bredband och liknande 
• 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 
• 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 

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 

1048



Rapport 
 
 

14 av 20 

Verksamhetsberättelse 

Kultur och stadsbibliotek 

• Vid bibliotekets nyinvigning på världsbokdagen den 23 april bidrog allmänkulturen med 
uppskattad dramalek för barn och ett Cornelis Vreeswijk visprogram av och med Mikael Edfelt. 

• Vaxholm medverkade i februari för första gången i CirkusMania som är Stockholmsregionens 
årliga cirkusfestival. Familjeföreställningen med Peter Åberg och föreställningen Minnet hölls 
under februari och skolföreställningarna planeras till maj månad. 

• Fyra kulturbidrag har beviljats och mottagarna kommer att få dela på 85 000 kronor. 
• Bibliotekets entré och toalett har byggts om och är nu tillgänglighetsanpassade.  
• På världsbokdagen den 23 april nyinvigdes biblioteket. Festligheterna och det varierande 

programmet lockade många besökare.  
• Aktiviteter som författarbesök, bokcirkel, advokatjour och släktforskningsjour har hållits. 

Efterfrågan från skolorna är stor och skolklasser bjuds in för klassbesök samt besök på 
äldreboenden och dagliga verksamheter genomförs. 

Fastighet 

• Ny arrendator har utsetts till campingen och flertalet omfattande underhållsprojekt pågår.  
• Solceller på Resarö skola beräknas vara klart i slutet av juni. 
• Förberedelser pågår för att möta behovet av bostäder för flyktingar. Arbetet sker i samverkan 

med socialförvaltningen och övriga stadsbyggnadsförvaltningen. 

Fritid – Idrott 

• Ny konstgräsplan på Resarö är upphandlad, exakt tidsplan kommer tas fram i samråd med 
representanter från fotbollsföreningen. Lokalprogram för ny ishall har tagits fram och beslutats 
och nytt utegym på Lägret skall vara plats under sommaren. Rekrytering av ny 
verksamhetsansvarig för idrott och fritid är klar och börjar i slutet av maj. 

Gata/trafik - mark/park 

• Åtgärder följer underhållsplanen med undantag för senareläggning av Timmermansvägen samt 
Överbyvägen. Åtgärderna är senarelagda för att anpassa sig till Roslagsvatten samt Resarö mitt-
projektet. Ny parkingenjör är på plats i och med april. 

Övergripande förändringar 

• Genomgående för hela verksamheten är att inflationen och andra omvärldsfaktorer påverkar 
kostnaderna. Stora delar av driften är relativt säkrad på grund av driftavtal med fasta 
prisökningar. Eftersom planering av åtgärder kunnat fastslås tidigt under året påverkas heller 
inte investeringsbudgen för innevarande år i allt för hög grad. I mars släppte SCB nya siffror som 
visar att kostnaden för att bygga ett flerbostadshus har ökat med 9,6 procent på ett år. Själva 
byggmaterialet för ett flerbostadshus har ökat med 20,4 procent på ett år. På sikt kommer detta 
att påverka vilken mängd och kvalitét på arbeten som kan levereras till samma pris. 
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Ekonomiskt resultat 

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur har för perioden januari till april ett överskott på 0,1 mnkr. På 
en övergripande nivå består överskottet av flera avvikelser som outnyttjad kompensation för 
utökad investeringsbudget, vakant personal och försäljning av förrådslokal. Bland de negativa 
avvikelserna finns högre entreprenadkostnader för öppethållande av Söderhamnens väg och 
konsultkostnader kopplade till investerings- och exploateringsprojekt. 

Prognosen för hela nämnden är en budget i balans även om det finns avvikelser. Gatuansvaret 
prognosticerar ett underskott för öppethållande av Söderhamnens väg och extra tidsförlängande 
åtgärder på gator. Detta kompenseras av ett överskott för statlig sjukersättning och en 
föräldraledighet under hösten. Dessutom ett överskott hos Parkeringsansvaret med högre intäkter 
för parkering och outnyttjad kompensation för avskrivningskostnader kopplade till utökad 
investeringsbudget. 

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2021 

Nämnd- Och Styrelseverksamhet -0,1 -0,1 0,0 -0,4 -0,4 0,0 -0,1 

Fysisk och teknisk planering -0,2 -0,2 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -0,3 

Turistverksamhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 

Gator och vägar -5,3 -4,8 -0,5 -11,6 -11,4 -0,2 -4,1 

Parker -1,7 -1,6 -0,2 -6,2 -6,2 0,0 -1,4 

Allmän Fritidsverksamhet -0,2 -0,4 0,2 -1,2 -1,2 0,0 -0,2 

Allmän Kulturverksamhet, Övrig -0,2 -0,4 0,2 -1,2 -1,2 0,0 -0,2 

Bibliotek, Extern Information -1,5 -1,5 0,0 -4,5 -4,5 0,0 -1,4 

Idrotts- Och Fritidsanläggning -5,3 -4,6 -0,7 -15,1 -15,1 0,0 -5,0 

Hamnverksamhet -0,2 -0,4 0,2 -0,3 -0,3 0,0 -0,3 

Kommersiell verksamhet 0,3 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 

Fördelade Lokalkostnader -3,8 -4,5 0,6 -9,7 -9,7 0,0 -4,6 

Fördelad Gemensam Verksamhet -2,5 -2,3 -0,1 -6,6 -6,8 0,2 -1,9 

Periodens resultat -20,6 -20,7 0,1 -57,1 -57,1 0,0 -19,4 
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Socialnämnden 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar, svara för kommunens uppgifter i huvudsak avseende inom: 

• 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 

• insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen inom det kommunala Hälso- och sjukvårdsansvaret 

• flyktingar och asylsökande (LMA, Bosättningslagen 2016:38) 

• lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m (BAB) 

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 samarbetssvårighet. 

Verksamhetsberättelse 

Ukraina 

• Kriget i Ukraina har medfört att ett stort antal flyktingar kommit och beräknas komma till 
Sverige. Prognosen säger att 80 000 skyddsbehövande beräknas komma till Sverige under 
2022. Utifrån detta har Migrationsverket/Länsstyrelsen tagit fram förslag på fördelningstal 
både på länsnivå och kommunnivå. Kommuntalet för Vaxholm är 136 platser. 

• Myndighetsenheten har arbetat intensivt med planeringen för mottagande av 
skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Planeringen kräver mycket samarbete med 
andra berörda förvaltningar. 

• Stor ovisshet råder fortfarande gällande fördelningstal och ersättningar. 

Digitalisering 

• Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med att öka verksamheternas kvalitet med hjälp 
av digitalisering och ny teknik. På hemtjänsten egen regi har digitaliseringsombud införts i 
syfte att stärka hemtjänstpersonalens kompetens inom digitalisering och välfärdsteknik. 
Detta för att kunna främja nya arbetssätt och öka användandet av välfärdsteknik och andra 
IT-lösningar. Socialförvaltningen har även påbörjat ett större arbete för digital inkludering 
för våra målgrupper. 

Investeringar 

• En bil, modell större, behöver köpas in till dagverksamheten Kransen. I nuläget har 
verksamheten en mindre bil där inte alla brukare får plats samtidigt. Bilen används dagligen 
för att transportera brukare till och från dagverksamheten och även för utflykter under hela 
året. 
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Ekonomiskt resultat 
Utfallet per april visar en positiv avvikelse på 5,5 mnkr och prognosen landar på ett överskott på 12 
mnkr för helåret 2022. 

Individ och familjeomsorgen visar ett överskott (1,8 mnkr) i huvudsak beroende på 1,4 mnkr 
överskott inom barn och unga där kostnaderna för familjehem minskat och avsaknad av 
barnplaceringar. Prognosen för helåret för verksamhetsområdet visar på ett överskott på 4,8 mnkr. 
I den prognosen är bedömningen att volymerna resten av året i princip är oförändrade i jämförelse 
med innevarande period. 

Äldreomsorgen totalt visar överskott på 3,1 mnkr. Särskilt boende visar ett överskott på 4,9 mnkr. 
Överskottet på 4,9 mnkr består i huvudsak (4,2 mnkr) av ett överskott beroende på lägre volymer 
externa platser (ej egna entreprenaden i Vaxholm). 

Överskottet motverkas av underskott på hemtjänst motsvarande -1,0 mnkr. Egna regin visar ett 
underskott på – 0,8 mnkr. Även myndighet visar ett underskott till följd av högre volymer extern 
hemtjänst (- 0,2 mnkr). Verksamheten korttidsboende visar ett negativt utfall med - 0,9 mnkr. 
Största delen av avvikelsen är beroende på högre volymer externt köpta korttidsplatser. Egna 
entreprenaden ligger i linje med budget. 

Prognosen för verksamhetsområdet äldre är ett överskott på 6,9 mnkr. Prognosen baseras på 
oförändrade volymer med undantag från ett något högre prognostiserad volym av externa 
boendeplatser särskilt boende. 

Övrig OH myndighet och utförare 

Utfall i linje med budget, prognosen omfattar personalkostnader utan justering för frånvaro i form 
av föräldraledigt, sjukfrånvaro med mera, därav den relativt höga prognosen (-1,1 mkr). 

Individ och familjeomsorgen 

Individ och familjeomsorgen visar ett överskott (1,8 mnkr) till största del beroende på 1,4 mnkr 
överskott inom barn och unga där kostnaderna för familjehem minskat och fortsatt ingen volym av 
HVB placeringar av barn. Till det kommer även ett överskott från försörjningsstöd (0,5 mnkr). 
Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott på 4,8 mnkr och då är bedömning en fortsatt 
kostnadsnivå i nivå med jan-april. 

Flykting barn/vuxna  

Ingen större avvikelse och prognosen är enligt budget. 

Funktionshinderomsorgen 

Verksamhetsområdet visar ett överskott på ca 0,3 mnkr. Det prognostiseras ett överskott för 
verksamhetsområdet på 1,6 mnkr, det är i huvudsak socialpsykiatrin som står för överskottet (2,2 
mnkr) vägs ned något av ett underskott inom LSS verksamheten (- 0,7 mnkr) där det är i huvudsak 
boendeplatser enligt LSS som står för underskottet. 

Äldreomsorgen 

Äldreomsorgen totalt visar överskott på 3,1 mnkr. Särskilt boende visar ett överskott på 4,9 mnkr. 
Överskottet på 3,1 mnkr består i huvudsak (4,2 mnkr) av ett överskott beroende på lägre volymer 
externa platser (ej egna entreprenaden i Vaxholm). 

Överskottet motverkas av underskott på hemtjänst motsvarande -1,0 mnkr. Egna regin visar ett 
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underskott på – 0,8 mnkr, Till underskottet adderas även ett underskott på myndighet (-0,2 mnkr) 
beroende på högre volym externt utförd hemtjänst. 

Verksamheten korttidsboende visar ett negativt utfall med - 0,9 mnkr. Största delen av avvikelsen är 
beroende på högre volymer externt köpta korttidsplatser. Egna entreprenaden ligger i linje med 
budget 

Prognosen för verksamhetsområdet landar på ett överskott på 6,9 mnkr. Prognosen baserat på i 
stort sett oförändrade volymer med undantag från externt köpa särskilt boende platser. Där är 
bedömningen en något ökad volym under året. 

 

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2021 

Förvaltningsledning -2,0 -2,0 0,0 -6,1 -6,1 0,0 -1,4 

Overhead myndighet och utförare -4,4 -4,4 0,0 -14,5 -13,4 -1,1 -5,0 

Socialnämnd -0,2 -0,2 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -0,2 

Individ- och familjeomsorg -4,6 -6,3 1,7 -14,2 -19,0 4,8 -4,7 

Funktionshinderomsorg -16,9 -17,2 0,3 -50,0 -51,7 1,6 -17,0 

Äldreomsorg -32,7 -35,8 3,1 -100,9 -107,8 6,9 -32,8 

Myndighetsutövning -0,9 -1,1 0,2 -3,6 -3,3 -0,2 -1,0 

Bidrag till föreningar 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 

Periodens resultat -61,6 -67,1 5,5 -190,1 -202,1 12,0 -62,1 
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Stadsbyggnadsnämnden 
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. 

Verksamhetsberättelse 

• Bygglov- och GIS-enheten har vid årets ingång haft en hög ärendebalans och långa 
handläggningstider inom tillsyns-, strandskydds- och bygglovsverksamheterna. 

• Trots det extra resurstillskott med en extra lovhandläggare för 2022, som 
kommunfullmäktige beslutat om under hösten 2021, har handläggningstiderna och 
ärendebalanserna inte kunnat kortas, då verksamheten samtidigt drabbats av 
sjukskrivningar som i stort sett nollat ut resurstillskottet. 

• De långa handläggningstiderna orsakar lagstadgade avgiftsreduktioner och 
budgetunderskott. Utan dessa avgiftsreduktioner hade stadsbyggnadsnämndens ekonomi 
varit i balans. 

• Inom strandskyddsverksamheten har enheten haft en vakans under 3 månader som 
resulterat i längre handläggningstider, men tjänsten är nu åter tillsatt. 

• Inom tillsynsverksamheten har enheten fått två vakanser som ännu så länge inte kunnat 
tillsättas med vikarier då lämpliga vikarier trots två utlysningar av tjänster ännu inte kunnat 
rekryteras. 
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Ekonomiskt resultat 
Stadsbyggnadsnämnden gör ett underskott på -128 tkr för perioden januari till april. Den främsta 
orsaken är bygglovsverksamhetens avgiftsreduceringar men som till stor del kompenseras av flera 
vakanta tjänster med minskade lönekostnader. 

• Bygglovsverksamhetens långa handläggningstider medför avgiftsreduceringar vilket kraftigt 
minskar intäkterna och därmed påverkar självkostnadsgraden.  

• Reduktion av bygglovsavgifter januari till april 2022: -943 tkr. 
• Tillsynsverksamheten saknar än så länge intäkter men har flera vakanta tjänster vilket 

bidrar till att delvis balansera det totala utfallet. Verksamheten har även haft obudgeterade 
kostnader för magasinering i samband med ett tillsynsärende. 

• Verksamheten för Rådgivning bygglov har ett överskott efter sjukskrivning. 
• Strandskyddsverksamheten har haft en vakant tjänst som nu är tillsatt. Resultatet är något 

lägre intäkter som vägs upp av löneöverskottet. 
• Verksamheten för Stadsbyggnadsförvaltningens överskott är statlig sjuklöneersättning. 

Prognosen för Stadsbyggnadsnämnden är för helåret ett underskott på -1200 tkr. 

• På intäktssidans förväntas bygglovsverksamheten endast uppnå hälften av de budgeterade 
intäkterna till följd av avgiftsreduceringen.  

• Tillsynsverksamhetens intäkter väntas helt utebli på grund vakanser och att nuvarande 
ärendena inte förväntas generera några intäkter.  

• Även strandskyddsintäkterna beräknas vara halverade jämfört med budget på grund av den 
vakans som uppstod mellan anställningar.  

• De uteblivna intäkterna vägs till stor del upp av flera vakanser som troligtvis fortsätter 
under en större del av året. 

Driftredovisning - verksamhet (mnkr) 
Bokslut 

netto    
jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 

Prognos 
netto 
helår 

Budget 
netto 
helår 

Prognos-
avvikelse 

helår 

Bokslut 
jan-apr 

2021 

Stadsbyggnadsnämnd -0,1 -0,1 0,0 -0,4 -0,4 0,0 -0,1 

Bygglovsverksamhet -0,8 -0,3 -0,4 -2,5 -1,0 -1,5 0,4 

GIS -0,2 -0,3 0,1 -0,8 -0,8 0,0 -0,3 

Tillsyn -0,8 -0,9 0,1 -2,5 -2,7 0,2 -0,5 

Rådgivning Bygglov -1,0 -1,1 0,1 -3,2 -3,2 0,0 -0,8 

Strandskydd -0,2 -0,2 0,0 -0,6 -0,6 0,0 -0,3 

Stadsbyggnadsförvaltningen 0,0 -0,1 0,1 -0,2 -0,3 0,1 0,0 

Periodens resultat -3,0 -2,9 -0,1 -10,1 -8,9 -1,2 -1,6 

 

Åtgärdsplan 

Behov av resursförstärkning har diskuterats i stadsbyggnadsnämnden och blir en fråga i kommande 
ramdiskussioner. Ytterligare översyn av arbetssätt och organisation pågår, olika faktaunderlag har 
tagits fram, vissa planerade investeringar för att digitalisera bygglovsprocessen ska genomföras och 
förvaltningen återkommer i augusti med ett förslag på åtgärdsplan/handlingsplan. Fram till 
sommaren har förvaltningen tillfört extra juridisk arbetstid till tillsynsarbetet. 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-05-25 
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 37 Ramärende 2023-2025 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Ramärendet för åren 2023-2025 godkänns. 
2. Ekonomichefen får göra redaktionella förändringar. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens 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. 

Ramärendet är ett politiskt dokument och ska utgöra plattformen för all planering och verksamhet i 
Vaxholms stad för åren 2023 till 2025. 

Ramärendet ligger till underlag för nämndernas arbete att utforma ett yttrande till mål och budget. 
Därefter utarbetas ett gemensamt förslag till mål och budget för perioden 2023-2025 vilket behandlas 
politiskt under hösten 2022. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Ramärende 2023-2025. 

Ramärende 2023-2025 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman KLK 
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 
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Webb: www.vaxholm.se 
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Ramärende 2023-2025 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Ramärendet för åren 2023-2025 godkänns. 
2. Ekonomichefen får göra redaktionella förändringar. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens 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. 

Ramärendet är ett politiskt dokument och ska utgöra plattformen för all planering och verksamhet i 
Vaxholms stad för åren 2023 till 2025. 

Ramärendet ligger till underlag för nämndernas arbete att utforma ett yttrande till mål och budget. 
Därefter utarbetas ett gemensamt förslag till mål och budget för perioden 2023-2025 vilket behandlas 
politiskt under hösten 2022. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Ramärende 2023-2025. 

Ramärende 2023-2025 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman KLK 

 

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Inledning 

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. Även nämnderna har strategidagar.  

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 strategidag 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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Organisation  

Vaxholms stad har under mandatperioden 2019–2022 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. Vidare leder de och 
samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. 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 till 
uppgift att stödja respektive nämnd samt att utföra det uppdrag som nämnd, lagar och 
bestämmelser har fastställt. Kommunstyrelsen har till sitt stöd kommunledningskontoret.  

Politisk organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandatfördelning 2019-2022 

Waxholmspartiet  8 
Moderaterna  7 
Centerpartiet  4 
Socialdemokraterna 4 
Liberalerna  2 
Sverigedemokraterna 2 
Vänsterpartiet  2 
Kristdemokraterna 1 
Miljöpartiet  1 
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Förvaltningsorganisation 
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Styrning och uppföljning 

De strukturer och arbetssätt som framgår av stadens styr- och ledningssystem ska användas för att 
styra verksamheterna i önskad riktning samt ge ramar 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 
Vaxholms stads vision som är antagen av kommunfullmäktige, visar riktning för hur Vaxholms stad 
ska utvecklas och är utgångspunkt för kommunens styrning.  

Visionen lyder: 

Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och bo på. Vaxholms stad ska vara en kulturell 
skärgårdstad som med småskalighet och effektiv kommunal service ska erbjuda invånare och 
näringsidkare en attraktiv och stimulerande livs- och arbetsmiljö med närhet till skärgård, natur och 
storstad. Vaxholms stad ska vara ett samhälle som präglas av trygghet, delaktighet, gemenskap och 
ansvar. Vaxholms stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna. Valmöjligheter ska finnas, 
framförallt inom skola, omsorg och boende. Vaxholms stads ambition är att arbeta för en 
klimatsmart stad med hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten och där 
det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.  

Gemensam värdegrund 
Vaxholms stads värdeord är samspel, engagemang och respekt. Orden sammanfattar kommunens 
gemensamma värdegrund som är styrande för Vaxholms stads medarbetares förhållningssätt, 
agerande och bemötande. Värdeorden är framtagna gemensamt av medarbetare inom kommunens 
alla verksamheter och fungerar som en kompass i kontakter och möten med människor som 
besöker, bor och verkar i Vaxholm.  

 

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. 
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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 och socialnämndens budget är till stora delar 
volymbaserad medan övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.  

Mål- och resultatstyrning 
Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt för prioriteringar och styr organisationens 
utveckling. Mål- och budgetdokumentet är kommunens viktigaste verktyg för planering och styrning 
av kommunen och dess verksamheter. I mål och budget fastställs strategiska mål för respektive 
nämnd inom de tre målområdena: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Målen visar inriktning och lyfter 
fram områden utifrån det uppdrag som nämnden vill fokusera på under kommande planperiod. 
Målen följs upp både kvalitativt och kvantitativt. Måluppfyllelse bedöms utifrån ett antal indikatorer 
med ett beslutat målvärde som signalerar om kommunen är på väg att uppnå målen. Resultatet 
följs upp och redovisas vid delårsrapport och årsredovisning. Nämndernas mål är övergripande, 
vilket ger utrymme för verksamheten att med utgångspunkt i kunskaper om verksamheten 
identifiera vad som behöver utvecklas för att nå målen. Förvaltningar och enheter identifierar 
därmed prioriterade fokusområden och insatser utifrån ett nuläge. Strukturen medför att 
medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang tas tillvara. 

 
Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad 

Kvalitetssäkring av uppdraget 
Mål- och resultatstyrning kompletteras med kvalitetssäkring av uppdraget för att säkra kvaliteten i 
våra verksamheter och skapa kontinuerlig utveckling och förbättring.  
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Utifrån 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.  

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. Andra exempel är riskanalys och processledning.  

Processledning 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 processledning ger möjlighet att skapa en 
gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget. 

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 nämndernas internkontrollplaner, vilka 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. 

Barnrättsperspektivet 
Från och med 2020 är FN:s konvention om barns rättigheter lag (barnkonventionen) och 
Kommunfullmäktige har antagit en strategi för ett barnrättsbaserat arbetssätt i Vaxholms stad. Då 
mål och budget fastställer ramarna för andra beslut och åtgärder som genomförs i kommunen är 
det en förutsättning att mål-och budget har ett barnrättsperspektiv för att perspektivet ska kunna 
implementeras i övriga beslut och åtgärder som genomförs. 

Vaxholms stads budget är framtagen för att säkra så stor nytta för så många barn som möjligt, idag 
och över tid. I arbetet med budgeten har det identifierats att samtliga nämnder och styrelse fattar 
beslut som berör barn men där socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ansvarar för en 
majoritet av de verksamheter som direkt riktar sig till barn. Nämnden för teknik, fritid och kultur 
fattar beslut som berör barn inom exempelvis barnvänliga offentliga miljöer, fritidsmöjligheter och 
säkra skolvägar. 

Inom flera nämnders ansvarsområde  genomförs satsningar som anses vara direkt gynnsamma för 
barn. Satsningarna ska genomföras inom respektive nämnds ansvarsområde med fokus på att gynna 
barnets rättigheter 

Vaxholms stad har målindikatorer som är framtagna för att möjliggöra uppföljning av vilka effekter 
stadens budget har. Detta säkerställer att kommunen uppmärksammar och vid behov åtgärdar om 
budgeten får andra effekter för barn än förväntat. 

 
1 Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
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Vaxholm ska arbeta för att i så stor utsträckning som möjligt inhämta och ta hänsyn till barnets 
synpunkter men bedömer att barnets inflytande blir större i enskilda åtgärder och beslut än i  det 
kommunövergripande mål- och budgetdokumentet.   

De kommunala bolagen 
Vaxholms stads helägda eller delägda bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sina 
respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, 
styrdokument och ekonomiska förutsättningar.  
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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 beredning för medborgarinflytande, som får i uppdrag att 
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. Vi vill fortsätta utveckla möjligheten till 
digitala beslutsfattande möten. 

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. 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 om och till 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. 
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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. 
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Målområden och övergripande finansiella mål 

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.  

Målområden 
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige tidigare fastställt tre 
övergripande målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att dessa målområden kvarstår. Områdena kvalitet och livsmiljö 
omfattar verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda 
perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk hushållning. 

Övergripande finansiella mål 
Vaxholms stad har även tre övergripande finansiella mål som ingår i målområdet ekonomi: 

• Budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 
• Resultat i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2 procent, 2023 är målet 

temporärt satt till 1 procent. 
• Kommunens soliditet ska inte understiga 35 procent.  

Kommunstyrelsen och nämndernas strategiska mål och indikatorer 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska i sina yttranden till mål och budget fastställa strategiska mål 
inom respektive målområde som övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera under 
den kommande treårsperioden. Målen ska uttrycka antingen ett önskat framtida tillstånd hur 
verksamheten är och genomförs eller ett önskat resultat som ger värde till invånare, mottagare eller 
samhälle.  
 

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. 

 

1072



Rapport 
 
 

16 av 34 

Kommunstyrelsen och nämnderna ska vidare föreslå ett antal indikatorer kopplade respektive mål 
med föreslagna målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. 
Indikatorerna visar också vilken inriktning nämnden väljer att fokusera på inom de ofta breda 
strategiska 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.  

• Till varje mål ska 1-3 indikatorer föreslås (undantagsvis 4). 
• Indikatorerna ska i första hand vara externt jämförbara. 
• Målvärdet ska vara realistiskt att uppnå givet de resurser som står till förfogande och kunna 

motiveras. 

För att följa upp målen kan indikatorerna kompletteras med kvalitativa bedömningsunderlag, men 
dessa ingår ej vid bedömning om god ekonomisk hushållning.  

Kommunstyrelsen och nämnderna ska också i yttrandet till mål och budget beskrivna vilka 
områden som kommer att prioriteras och vara i fokus i arbetet mot målen under perioden.  

För att följa upp kvaliteten utifrån hela uppdraget kan nämnden besluta om ytterligare nyckeltal 
som följs upp parallellt med målstyrningen, samt andra typer av uppföljningar som även kan vara 
kvalitativa. 

Upphandlingsplan 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska också i samband med detaljbudget anta en upphandlingsplan 
för åren 2023-2025. Planen ska ange nämndens behov av att upphandla eller avropa varor och 
tjänster dels utifrån att befintliga avtal går ut och dels behov av nya upphandlingar eller avrop till 
följd av verksamhetsförändringar. 

Bedömning av måluppfyllelse 
I delårsrapporten 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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En sammanställning av andel indikatorer av respektive färg visas för respektive mål.  

 
Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.  

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 

 

Invånare erbjuds en hälsofrämjande 
livsmiljö med god och jämlika 
livsvillkor.  

 

100 %   

 Kommunen som en plats att bo 
och leva på, andel nöjda medborgare 
(%) 
 

Vaxholm arbetar för att minska 
klimatpåverkan 

 
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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Omvärldsanalys2 

För att få planeringsförutsättningar inför ramärendet, mål och budget och verksamhetsplanering 
genomförs en analys av omvärlden och kommunens behov. Omvärldsanalys är en process för att 
analysera information från omvärlden för att sedan kunna dra strategiska slutsatser från den.  

Omvärldsanalysen ger kommunen en möjlighet att lyfta utmaningar och möjligheter för Vaxholms 
stad med en balanserad och objektiv utgångspunkt. Det ger även en gemensam bild av nuläget och 
en trolig utveckling under de närmaste åren och ger förutsättningar och stöd för att styra och göra 
prioriteringar.  

Respektive förvaltning har identifierat och sammanställt de trender, utmaningar och möjligheter 
som de ser kommer att påverka utvecklingen de närmaste åren inom sitt ansvarsområde. Utifrån 
dessa underlag har sedan kommunens kvalitetsråd gemensamt valt ut de trender, utmaningar och 
möjligheter som prioriterats att lyftas till en gemensam analys som har presenterats för 
kommunens ledningsgrupp för vidare analys, diskussion och dialog.  

De fem utvalda områdena är kompetensförsörjning, ökade lagkrav och statlig styrning, digitalisering 
och teknik, offentlig förvaltning, uppbyggnad och ansvar inklusive tillit och förtroende och säkerhet 
och beredskap.  

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en central fråga för många kommuner. För att upprätthålla välfärden är 
det avgörande att kommuner klarar att bemanna verksamheter med kompetenta medarbetare och 
samtidigt använda individers kompetens rätt.  

Det sker en förändring i demografin med fler äldre och färre i arbetsför ålder. Antalet anställda i 
välfärden, inklusive privata utförare, beräknas öka med cirka 132 000 under perioden 2019-2029 
och under samma period tillkommer 340 000 pensionsavgångar. I Vaxholm växer andelen äldre till 
och med snabbare än i övriga Sverige. Dock, till skillnad från övriga Sverige, minskar andelen barn i 
kommunen.  

En annan identifierad trend är ökat behov av livslångt lärande. Det handlar om att stärka 
kompetens som redan finns och samtidigt rekrytera nytt. Arbetslivet förändras kontinuerligt och vi 
kommer behöva vidareutbilda och byta yrke allt oftare under karriären. Förutsättningar på 
arbetsmarknaden förändras när digitaliseringen riskerar att slå ut mer kvalificerade 
tjänstemannajobb samtidigt som efterfrågan på enkla lågbetalda tjänster ökar. Nya perspektiv på 
utbildning och livslångt lärande växer fram och i vissa fall sker lärande genom förändrade 
arbetssätt. Idag saknas tillgång till vissa kompetenser, medan andra helt eller delvis behöver ställas 
om och utvecklingen är ofta en direkt följd av digitaliseringen. Beroendet av tekniska system inom 
många verksamheter ökar behovet av ”cybercoacher” som brobyggare mellan maskiner, system och 
mellanmänsklig verksamhet. Att förstå den digitala transformationen och hur den påverkar 
arbetssätt och arbetsuppgifter är en viktig pusselbit i kompetensförsörjningen.  

Olika former av omställningssystem utvecklas för att stödja arbetsgivare och arbetstagare att 
tillämpa ett livslångt lärande. Ett exempel är Kompetens – och omställningsavtalet som trädde i 

 
2 SKR Vägval till framtiden 4 Trender som påverkar det kommunala och regionala uppdraget fram emot 2030 
2021. 
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kraft under 2020 med syftet att stödja arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning och 
omställning inom sektorn.   

En effekt av coronapandemin är nya livsmönster och därmed ökar även krav på arbetsgivare om ett 
mer flexibelt arbetssätt. Detta ökar särskilt i de unga åldersgrupperna och mycket talar för att 
hybridarbete, en kombination av distans- och kontorsarbete,  blir ny norm för många 
yrkeskategorier. Samtidigt behöver personalgrupper inom yrken som kräver fysisk närhet och stöd, 
inte minst inom äldreomsorgen, öka.  

Ökad konkurrens och brist på kompetenser/personal är en annan identifierad utmaning. Det är 
svårare att hitta och behålla kompetent personal och några exempel är stadsplanerare, 
trafikhandläggare och handläggare (bygg, lov och tillsyn). Andra exempel är brist på behöriga lärare 
och förskolelärare enligt Skolverkets lärarprognos3. I Vaxholm gäller det främst behöriga lärare inom 
fritidshemmet och NO-lärare.  

En möjlighet som lyfts inom kompetensförsörjning är att arbeta vidare med Vaxholms stad som 
attraktiv arbetsgivare och fortsatt kontinuerligt arbete med kompetensförsörjningsplan.  

Ökade lagkrav och statlig styrning 
Nästa identifierade område är ökade lagkrav och statlig styrning. Förändringar av plan- och 
bygglagen och strandskyddet förväntas leda till ökad tillsyn och  en utmaning framåt är 
förvaltningens kapacitet att möta detta. En annan utmaning framåt är att balansera ökade krav på 
digital utveckling av tjänster i förhållande till lagkrav inom informationssäkerhetsområdet.  

Det är många nya propositioner på ingång inom skolan t ex mer jämlik elevhälsa och stärkt 
utbildning för vissa elever (prop. 2021/22:159) och mer studiero i skolan (prop:2021/22:160).   

Den statliga styrningen ökar genom såväl riktade statsbidrag som indirekt styrning genom 
regeringsbeslut.  Antalet riktade statsbidrag ökade från 165 år 2019 till 183 under 2020. Under året 
tillkom dessutom en indirekt styrning genom närmare 180 nya regeringsuppdrag som påverkar 
kommuner och regioner, vilket är ca 60 procent fler uppdrag än för 2019. 

Den statliga styrningen är omfattande och fragmentiserad, vilket försvårar för kommuner att göra 
prioriteringar utifrån ett helhetsperspektiv. Svårigheter som ökar när behoven växer snabbare än 
resurserna. Genom den ökade detaljstyrningen finns en risk att resurserna leds fel och 
effektiviseringsmöjligheterna minskar. 

Digitalisering och teknik 
Medborgare är som användare högst delaktiga i den digitala utvecklingen och det finns ökade 
förväntningar på att kommuner har moderna stöd och tjänster.   

Knappt tre av tio invånare (27 %) menar att kommuner och regioner i stor utsträckning lever upp till 
deras förväntningar på digital service. Majoriteten av medarbetare i välfärden är positivt inställda 
till den ökade digitaliseringen som sker – både på arbetsplatsen  (65 %) och i samhället (68 %).  

En effekt av coronapandemin är en ökad IT-mognad och snabb digital omställning där det finns en 
identifierad möjlighet att arbeta vidare med verksamhetsutveckling via digitalisering. 

 
3 https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/skolverkets-utvarderingar-och-
rapporter/prognos-over-behovet-av-larare-och-forskollarare 
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Det finns även ökade krav på digitalisering för att underlätta för medborgare och öka 
tillgängligheten.  Det kräver en samordning och medvetenhet i digitaliseringen med ”en väg in”. En 
trend som berör alla verksamheter.  

Ett annat perspektiv är ett ökat utanförskap till följd av digitaliseringen vilket har varit extra tydligt 
under pandemin. Samtidigt som isolering kan minskas genom tex digitala sociala kontakter och leda 
till en ökad inkludering. Digitalisering kan utveckla formerna för insyn och delaktighet i kommunens 
beslutsprocesser och stärka medborgarinflytandet.  

Det sker även en teknisk snabb utveckling som berör alla medarbetare med t ex nya mobilversioner, 
appar och andra tekniska hjälpmedel.  

Offentlig förvaltning – uppbyggnad och ansvar. Tillit och förtroende för 
politik/och/mellan/inom förvaltning 
Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer och är en positiv resurs för länder och människor. 
Sverige har internationellt sett en hög tillit men tilliten har minskat i vissa grupper. I SCB:s 
medborgarundersökning 2021 var ett identifierat förbättringsområde för Vaxholms stad förtroende.  

Det sociala och mediala klimatet upplevs hårdare vilket leder till att det t ex kan bli svårare för 
partier att rekrytera medlemmar och det har identifierats en minskad tillit till auktoriteter.  

En annan identifierad utmaning framåt är förändring i uppdrag samt ökade krav och förväntningar 
på kommunen. Utmaningen består i att möta och anpassa verksamheten till de senaste och 
kommande årens förändrade lagkrav och den uppdragsmässigt markant ökade projektportföljen. 
Detta ställer inte bara krav på stadsbyggnadsförvaltningen utan även ökade krav på tillgänglighet, 
resurser och kompetenser på annan verksamhet inom kommunen till exempel upphandling, 
hållbarhet och beställarpart.  

Ett annat behov som har lyfts är ett politiskt och kommunövergripande behov av prioritering mellan 
uppdrag utifrån tillgängliga personella och ekonomiska resurser samt vilken typ av organisation 
förvaltningen är anpassad för. Det finns även ett behov av ökad samsyn mellan politik och 
förvaltning om vad som ingår i reglementen och vilken typ av beslut/sakfrågor som tillhör vilken 
nämnd.  

En möjlighet är att kommunicera mer externt kring förvaltningens respektive politikernas uppdrag 
och samtidigt öka samspelet sinsemellan.  

Säkerhet och beredskap 
Ett annat identifierat område i omvärldsanalysen är säkerhet och beredskap med ökade 
säkerhetskrav inom områdena beredskap, säkerhetsskydd och civilt försvar. Omvärldsläget, 
pandemin och ny lagstiftning har ställt nya krav och därmed behov av ökade resurser inklusive 
personal.  

Det är även ett alltmer instabilt säkerhetsläge. Exempel på detta är drönarbesök på känsliga platser, 
ökat antal cyberattacker, krig i Ukraina. Kommunen arbetar även med beredskap för ett ökat 
flyktingmottagande utifrån rådande läge.  
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Det finns en ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet. Bränder, översvämningar, cyberattacker, 
pandemier och terrorism har gjort oss medvetna om detta. Kostnader för att hantera och förebygga 
är höga men priset för att inget göra kan bli oöverstigliga. 

Intresset för krisberedskap syns även på det individuella planet. Invånare är överlag inte rustade för 
krissituationer som t ex långvariga strömavbrott.  Som ett svar på detta har den s.k. 
”prepperrörelsen” växt fram. Ett annat område som fått högre prioritet är Sveriges förmåga att 
hantera kriser genom ett starkare civilt försvar.  

Pågående klimatförändringar kräver ett förebyggande arbete hos kommuner. Bebyggelse, 
infrastruktur och tekniska försörjningssystem måste anpassas för att klara dagens extrema 
väderhändelser och de klimatförändringar som väntar.  
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Samhällsekonomiska förutsättningar  

Samhällsekonomin 
Medan pandemin antas utgöra ett allt mindre ekonomiskt hinder för världsekonomin seglar nya 
utmaningar upp. Rysslands invasionskrig i Ukraina förvärrar utbuds- och logistikproblem för den 
globala handeln och spär på den redan höga inflationen.  

Trots hög inflation och stigande räntor fortgår återhämtningen efter pandemin i Sverige, även om 
BNP-tillväxten dämpas i år. Minskad smittspridning och en hög vaccinationstäckning har medfört 
borttagna restriktioner. Normaliseringen av samhället bedöms ge en fortsatt uppgång för 
sysselsättningen. Potentialen för högre sysselsättning begränsas dock av den växande gruppen 
arbetslösa med svag konkurrensförmåga. Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är stor redan i 
nuläget och flera sektorer konkurrerar om samma individer.  

Att den höga energiprisinflationen definitivt har spridit sig till varu- och tjänstepriser i Sverige pekar 
mot hög inflation också nästa år. Långa marknadsräntor har ökat dramatiskt och en global 
penningpolitisk åtstramning väntar. För första gången på mycket länge gäller inte längre »evigt låg 
inflation och låg ränta«. Även kommunsektorn möter högre priser och räntor.  

Det kommunala skatteunderlaget beräknas öka snabbare än i föregående prognoser, vilket främst 
beror på högre pris- och löneökningar. Men i reala termer är skatteunderlagstillväxten historiskt 
sett, och i förhållande till demografin, låg. 
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Kommunernas ekonomi 
Efter ännu ett år med påverkan av pandemin redovisades ytterligare ett starkt ekonomiskt resultat i 
kommunsektorn 2021. Kommunernas resultat uppgick till 47 miljarder kronor. De starka resultaten 
förklaras av en betydligt snabbare ekonomisk återhämtning än väntat och högre finansiella intäkter 
till följd av en positiv börsutveckling. Efter att ha hanterat effekterna av pandemin ställer nu 
kommunerna om för att ta hand om av konsekvenserna av kriget i Ukraina. Stora flyktingrörelser, 
ett osäkert säkerhetsläge, stora prisökningar på bland annat energi och livsmedel, höga 
pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att prägla budgetarbetet 
inför 2023. Intäktsökningarna kommer i reala termer att bli låga under de närmaste åren samtidigt 
som utmaningar med kompetensförsörjningen blir allt mer påtaglig, behovet av äldreomsorg ökar 
markant och låneskulderna förväntas öka. 
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Höga pensionskostnader 2023 
Pensionskostnaderna i kommunerna ökar under 2023 med 17 miljarder kronor jämfört med året 
innan. Ökningen förklaras främst av inflationen och ökat prisbasbelopp men även av höjda avgifter i 
det nya pensionsavtalet. Avgifterna höjs från 4,5 till 6 procent av lönesumman upp till taket på 7,5 
inkomstbasbelopp, och från 30 till 31,5 procent för inkomster över taket.  

 

Prisbasbeloppet har stor betydelse för pensionskostnaden. Prisbasbeloppet fastställs utifrån 
inflationstakten i juni, året innan aktuellt år. Prisbasbeloppet har ökat långsamt i många år, vilket 
hållit tillbaka pensionskostnaderna. SKR:s bedömning är att prisbasbeloppet ökar med hela 6 
procent år 2023, vilket är den största ökningen på över 30 år. Värdeuppräkningen i pensionerna 
kommer därför att öka kraftigt vilket leder till ökade pensionskostnader. Detta i kombination med 
de höjda premienivåerna i den avgiftsbestämda pensionen leder till kraftigt ökade 
pensionskostnader år 2023.  
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Investeringstakten dämpas i kommunerna 
Investeringsnivån har varit hög under ett antal år, bland annat till följd av ett högt bostadsbyggande 
och ersättning eller upprustning av de många verksamhetsfastigheter som byggdes under 1960- och 
1970-talen. En annan förklaring har varit en snabb befolkningsökning. Befolkningstillväxten har dock 
dämpats de senaste två åren samtidigt som tillväxten främst har skett ut - anför de tre storstäderna. 
De nya mönstren kommer sannolikt leda till ökade investeringsbehov i andra delar av Sverige 
jämfört med tidigare. 

 

Prognosen för kommunernas investeringar utgår från kommunernas budget och planer. För åren 
2022–2025 är investeringarna i princip på samma nivå som 2021, i fasta priser, vilket innebär att 
den utveckling vi har sett hittills nu stannar av. Det finns dock några osäkra faktorer som kan 
påverka investeringsnivån. Det handlar bland annat om den stigande prisutvecklingen i 
byggbranschen för andra halvåret 2021 och hittills under 2022. Hur kommunerna kommer att agera 
på högre priser i anbuden är inte självklart. Det kan bli färre projekt, samma antal projekt och 
därmed högre utgifter eller att prisökningen gör att investeringsviljan minskar så pass mycket att 
investeringsutgifterna minskar.  

 

 
 

 

 

 

1082



Rapport 
 
 

26 av 34 

Stark nominell, men svag real skatteunderlagstillväxt 
En bra skatteunderlagstillväxt under åren 2022–2025 ger en god intäktsutveckling i 
kommunsektorn. Då även löner och priser i kommuner och regioner antas öka snabbare än i 
tidigare bedömningar innebär de högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärkning 2023. 
Utvecklingen kommande år präglas i hög grad av just den urholkning av »köpkraften« som snabbt 
stigande priser och löner samt pensionsavtal leder till. Kvalitativt är det samma effekt som träffar 
hushåll, företag och offentlig sektor. 
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Vaxholms stads ekonomiska förutsättningar 

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 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Statisticon 11 996 12 026 12 214 12 436 12 713 12 933 12 959 13 041 13 137 

 

Befolkningsprognos 2021 utfall       

antal (andel %) 

2029 prognos          
antal (andel %) 

2021–2029 

Förändring % 

0–5  648 (5,4%) 714 (5,4%) 10,2% 

6–15 1 729 (14,4%) 1 579 (12,0%) -8,7% 

16–18 552 (4,6%) 515 (3,9%) -6,7% 

19–64  6 396 (53,3%) 6 925 (52,7%) 8,3% 

65–79  2 135 (17,8%) 2 246 (17,1%) 5,2% 

80+ 536 (4,5%) 1 159 (8,8%) 116,1% 

Summa 11 996 13 137 9,5% 

 

En jämförelse mellan den gamla och den nya befolkningsprognosen visar på att utvecklingen av 
befolkningsantalet förväntas bli lägre. Anledningen är att byggnationer och exploateringar, både 
kommunala och privata tar längre tid än planerat. Coronapandemin har även medfört att 
flyttströmmarna i landet har förändrats. I den nya befolkningsprognosen förväntas Vaxholm ha 
13 137 invånare år 2029 vilket är 293 invånare färre jämfört med föregående prognos. 
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Lön- och prisutveckling 
Utsikterna för hur lön- och prisutvecklingen kommer att ske är väldigt osäkert. Uppräkningen som 
har använts i budgetberäkningen är enbart ett grovt antagande men utgår i grunden från prognoser 
tagna från SKR. Den totala löne- och prisutvecklingen är en viktning mellan lön (70%) och pris (30%).  

Lön- och prisutveckling 2023 2024 2025 

Lön 3,00% 3,10% 3,20% 

KPI 2,70% 2,60% 2,50% 

Lön- och prisutveckling 2,91% 2,95% 2,99% 

 
Effektivisering/ 
besparingsuppdrag 

2023 2024 2025 

Effektivisering/ 
besparingsuppdrag 

Samtliga: -0,5 % BUN: -2,0 % 
Övriga: -1,0 % 

BUN: -2,0 % 
Övriga: -1,0 % 

 

Kapitaltjänstkostnader 
Internräntan beräknas vara kvar på 2,5% som är en långsiktig rimlig nivå.  

 

  

1085



Rapport 
 
 

29 av 34 

Budget 

Driftbudget 

Driftbudget (mnkr) Budget 

2022 

Budget 

2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Kalkyl 

2026 

Kalkyl 

2027 

Kalkyl 

2028 

Kalkyl 

2029 

Kommunstyrelsen -82,1 -84,7 -86,4 -87,7 -90,1 -92,2 -94,9 -97,6 

Barn- och 
utbildningsnämnden -350,4 -356,6 -359,0 -363,0 -373,3 -384,1 -394,5 -406,0 

Socialnämnden -202,1 -205,4 -212,9 -225,8 -240,9 -249,8 -257,7 -266,6 

Nämnden för teknik, 
fritid och kultur -57,1 -59,7 -66,7 -74,4 -79,6 -82,6 -85,0 -87,4 

Stadsbyggnadsnämnden -8,9 -9,9 -10,1 -8,0 -8,2 -8,5 -8,7 -9,0 

Summa -700,6 -716,3 -735,1 -758,9 -792,1 -817,3 -840,8 -866,5 

         

Finansansvaret 727,4 723,9 751,0 775,1 809,4 851,4 878,8 915,3 

         

Årets resultat 26,8 7,6 15,9 16,2 17,3 34,1 38,0 48,8 

Årets resultat i (%) av 
skatter och bidrag 3,7% 1,0% 2,1% 2,0% 2,1% 3,9% 4,2% 5,2% 

 

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret ska då alltid vara periodens första år. Kommunen 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.  

Procentuell förändring per nämnd 

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kalkyl 
2026 

Kalkyl 
2027 

Kalkyl 
2028 

Kalkyl 
2029 

Kommunstyrelsen 7,2% 3,2% 1,9% 1,5% 2,7% 2,4% 2,8% 2,9% 

Barn- och 
utbildningsnämnden -0,6% 1,8% 0,7% 1,1% 2,8% 2,9% 2,7% 2,9% 

Socialnämnden 4,9% 1,7% 3,6% 6,1% 6,7% 3,7% 3,2% 3,4% 

Nämnden för teknik, fritid 
och kultur 3,3% 4,4% 11,9% 11,6% 7,0% 3,7% 2,9% 2,9% 

Stadsbyggnadsnämnden 20,2% 10,8% 1,9% -20,6% 2,9% 2,9% 2,8% 2,9% 

Summa 2,4% 2,2% 2,6% 3,2% 4,4% 3,2% 2,9% 3,1% 

         

Finansansvaret 3,3% -0,5% 3,7% 3,2% 4,4% 5,2% 3,2% 4,2% 
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Satsningar 2023 
 

Kommunstyrelsen 
- Pris- och lönekompensation 
- Trafikstrategi 
- Resvaneundersökning 
- Säkerhet 
- Ökade politiska arvoden 
- Ökad medlemsavgift Storstockholms brandförsvar 
- Leader 
- Ökade PO-kostnader 

 
Barn- och utbildningsnämnden 

- Pris- och lönekompensation 
- Volymjustering 
- Ökade politiska arvoden 
- Ökade kostnader för persontransporter 
- Ökade PO-kostnader 

 
Socialnämnden 

- Pris- och lönekompensation 
- Volym- och prisjusteringar 
- Ökade politiska arvoden 
- Ökade kostnader för persontransporter 
- Ökade PO- kostnader 

 
Nämnden för teknik, fritid och kultur 

- Pris- och lönekompensation 
- Allmän platsmark Norrberget 
- Parkeringssituation, utreda och utforma förslag 
- Tillgänglighetsanpassning av seniorbostäder 
- Cykelparkering Fredriksberg brygga 
- Ökade politiska arvoden 
- Ökade PO-kostnader 
- Renovering av Rådhuset  

 
Stadsbyggnadsnämnden 

- Pris- och lönekompensation 
- Fortsatt tre temporära tjänster 
- Digitalisering 
- Ökade politiska arvoden 
- Ökade PO-kostnader 
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Finansansvaret 

Finansansvaret (mnkr) Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kalkyl 
2026 

Kalkyl 
2027 

Kalkyl 
2028 

Kalkyl 
2029 

Skatter och generella 
statsbidrag 

        

Skatteintäkter 757,0 789,0 819,4 847,1 882,5 925,7 974,8 1 025,3 

Inkomstutjämningsbidrag/-
avgift -86,8 -84,5 -85,6 -79,4 -75,3 -77,0 -90,3 -106,5 

Kostnadsutjämning 20,4 11,3 12,5 7,6 6,5 9,6 5,9 11,8 

Regleringsbidrag/-avgift 30,2 18,8 19,1 15,8 12,4 8,8 4,7 0,3 

Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

LSS-utjämning -22,0 -25,6 -25,9 -26,4 -26,9 -27,4 -27,6 -27,8 

Fastighetsavgift 29,2 30,4 31,3 32,3 33,2 34,2 35,3 36,3 

Särskilt statsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa 728,1 739,4 770,8 797,0 832,4 873,9 902,7 939,5 

Verksamhet         

Pensioner inkl löneskatt -13,2 -24,7 -22,3 -19,3 -17,9 -18,4 -18,9 -19,4 

Semesterlöneskuld -1,0 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2 -1,2 -1,2 

Intern kapitaltjänst 16,0 16,1 16,2 16,3 16,4 16,5 16,6 16,7 

Finansnetto -2,4 -5,9 -12,7 -17,9 -20,4 -19,5 -20,4 -20,3 

Summa -0,6 -15,5 -19,8 -21,9 -23,0 -22,5 -23,9 -24,2 

         

Summa Finans 727,4 723,9 751,0 775,1 809,4 851,4 878,8 915,3 

Skatteintäkterna baseras på SKR:s prognos cirkulär 22015 samt egen befolkningsprognos. 

Utvecklingen av skatteintäkter och nettokostnader  

Procentuell förändring 
(%) 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kalkyl 
2026 

Kalkyl 
2027 

Kalkyl 
2028 

Kalkyl 
2029 

Skatter, utjämning och 
generella statsbidrag 3,1% 1,6% 4,3% 3,4% 4,4% 5,0% 3,3% 4,1% 

Nettokostnader 2,2% 4,4% 3,2% 3,4% 4,4% 3,0% 3,0% 3,0% 

Nettoutveckling 1,0% -2,8% 1,1% 0,0% 0,1% 2,0% 0,3% 1,1% 

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 2023. Ser man över tid överstiger utvecklingen av skatter, 
utjämning och generella statsbidrag utvecklingen av nettokostnaderna.   
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Löpande investeringar 

Löpande investeringar (mnkr) Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Kommunstyrelsen     

IT -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 

Det nya normala -0,5    

GIS-plattform -0,5    

Rådhuset -3,0 -4,0   

Summa -6,0 -6,0 -2,0 -2,0 

     

Nämnden för teknik, fritid och kultur     

Gator och trafik -6,8 -6,8 -6,8 -6,8 

Fastighetsunderhåll och ombyggnad -15,0 -15,0 -15,0 -15,0 

Hamnar, kajer -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Fritid -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Park och mark -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 

Solceller -1,0    

Åtgärder energiplan -1,0    

Gatubelysning -3,0    

Tillgänglighetsanpassa seniorbostäder -0,5 -0,5 -0,5  

Cykelräknare -0,2    

Cykelparkering -0,5    

Fredriksberg brygga cykelparkering + vädersk  -1,2   

Gräsplan Resarö -2,5    

Utegym Lägret -0,8    

Stombuss   -0,5  

BUN:s lokalönskemål -0,8    

Bredband -1,0    

Markarbete scoutstuga -2,0    

Parkering scoutstuga -1,0    

Nytt bibliotekssystem -0,3    

Summa -39,4 -26,5 -25,8 -24,8 

     

Barn- och utbildningsnämnden     

Inventarier -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 

Summa -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 
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Socialnämnden     

Digital utveckling -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Inventarier -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 

Miljöbil -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

Summa -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

     

Stadsbyggnadsnämnden     

Digital utveckling -0,3    

Löpande investering -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Summa -0,4 -0,1 -0,1 -0,1 

     

Summa löpande investeringar -49,0 -35,9 -31,2 -30,2 
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Långsiktiga investeringar 
 

Särskilda boenden

Särskilt boende Norrberget -2,6 -57,0 -12,0 -73,0 -87,0 -75,4 -247,4 -250,0 -250,0

Skolor

Rindö skola -38,3 -38,3 -76,5 -76,5 -76,5

Utbyggnad Vaxö skola -4,5 -17,0 -5,0 -19,0 -4,5 -28,5 -33,0 -33,0

Resarö skola 0,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0 -40,0 -40,0 -40,0

Förskolor

Förskola Norrberget -0,3 -21,5 -20,2 -41,7 -42,0 -42,0

Övrigt

Trafikåtgärder Resarö Mitt -2,3 -2,3 -4,2 -12,7 -5,0 -24,2 -24,2 -24,2

Engarn rondellen -0,7 -2,0 -1,9 -2,0 -2,0 -6,0 -6,7 -6,7

Kajen -21,0 -30,0 -30,0 -90,0 -76,0 -96,0 -67,8 -359,8 -380,8 -380,8

Kajen bidrag 0,0 1,0 0,0 13,0 36,0 30,4 38,4 68,0 185,8 185,8 185,8

Trafikåtgärder SÖF -0,9 -5,0 -1,0 -1,0 -1,9 -7,0

Infartsparkering Engarn nr 2 -2,3 -2,3 -2,3 -2,3

GC-Rindöväg -7,3 -8,4 -0,2 -11,7 -11,9 -19,2 -19,2

Allmän platsmark Norrberget -20,0 -20,0 -20,0 -20,0

GC-väg Bogesund -10,0 -10,0 -20,0 -20,0 -20,0

Ishall -1,3 -1,3 -30,0 -58,7 -90,0 -90,0 -90,0

Summa investeringar -122,0 -53,8 -256,9 -256,4 -178,4 -29,4 68,0 -38,3 -38,3 -783,4

Summa exploatering 118,6 120,7 20,0 0,0 10,0 16,0 12,0 4,0 18,0 200,7

Överlikvid 18,0 20,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 181,0

Lån/amortering -14,7 -87,0 216,9 235,4 146,4 -9,6 -104,0 9,3 -5,8 401,7

Summa finansiering 122,0 53,8 256,9 256,4 178,4 29,4 -68,0 38,3 38,3 783,4

Lån 245,3 191,5 408,4 643,8 790,2 780,6 676,7 685,9 680,2

20292024 2025 2026 2027 2028Långsiktiga investeringar (mnkr)

Ack 

utfall 

2021

Budget 

2022

Prognos 

2022
2023

Projektets 

prognos

Projektets 

kalkyl/budget

Prognos 

2022-2029 

Summa

Finansiering
Budget 

2022

Prognos 

2022
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prognos 

2022-2029 

Summa
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 38 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-04-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

1) Information noteras till protokollet. 
2) Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv mellan den 1 juni fram till inbetalningen 

av Norrbergets exploateringsintäkt i september godkänns.  

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

Informationen nedan avser situationen per 2022-04-30. 

1. Aktuell likviditetssituation 

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv inklusive checkkredit 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 64 – 191 mnkr.  

 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar. 

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 

Vaxholms Smeden 3 AB: 11,4 mnkr 
Vasavägen 13 AB:  0,6 mnkr 
Rindö skoltomt AB:  5,1 mnkr 
Summa:  17,2 mnkr 
 

4.   Skuldportföljens volym och motparter 

Enligt kommunens finanspolicy får den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt uppgå till 50%.  

Staden har långfristiga lån på 260,0 mnkr per 2022-04-30. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.  

mnkr
Likvida medel 2022-04-30 75,5
Checkkredit 25,0
Summa 100,5
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Kommunen håller sig därmed inte inom finanspolicyns ramar om skuldportföljsfördelning mellan fast 
och rörligt ränta. Kommunfullmäktige har i sitt sammanträde den 13 december 2021 beslutat om att 
godkänna detta tillfälliga avsteg från finanspolicyns ramar. Detta kommer att korrigeras när lånet på 
68,5 mnkr förfaller den 1 juni 2022.   

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 2022-04-30 är 
2,1 år. 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.  

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta 

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.  

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2022-04-30 är 1,47 år. 

Snitträntan uppgår per detta datum till 0,26 %.  

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

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter 

Staden använder inte några finansiella derivat.  

8. Leasing 

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan. 

Avgifter på avtal inom ett år     2 303 tkr 

Avgifter på avtal 1 – 5 år     2 883 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. 

Lånebelopp Startdatum Slutdatum Räntetyp Räntesats Marginal Index
9 500 000,00 2018-11-13 2023-02-22 Rörlig 0,2500% STIBOR3M

50 000 000,00 2019-06-03 2024-10-02 Rörlig 0,1800% STIBOR3M
30 000 000,00 2019-10-28 2023-11-13 Rörlig 0,2200% STIBOR3M
50 000 000,00 2020-12-01 2025-05-12 Fast 0,2800%
52 000 000,00 2021-09-15 2026-06-10 Fast 0,4700%
68 500 000,00 2017-12-20 2022-06-01 Rörlig 0,3100% STIBOR3M

260 000 000,00 Summa lån
39,2% Andel fast ränta
60,8% Andel rörlig ränta
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Låntagare   Belopp  Kreditgivare 

Vaxholmsvatten AB  116,0 mnkr  Nordea  
Roslagsvatten AB  2,0 mnkr  Nordea 
Totalt   118,0 mnkr 

10. Pensioner 

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi. 

11. Övrigt – Beslut om avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv 

Kommunen har ett lån på 68,5 mnkr som förfaller den 1 juni. Kommunen har tillräckligt med likvida 
medel för att amortera hela lånet. Fördelen med att amortera av hela lånet är att vi får lägre 
räntekostnader. Nackdelen är att vi gör ett avsteg från finanspolicyns ramar och behöver planera vår 
likviditet mer noggrant och eventuellt nyttja checkkrediten vissa dagar. I september förväntas 
kommunen erhålla betalningen för etapp två i Norrbergets exploatering motsvarande cirka 127 mnkr. 
Avsteget från likviditetsreserven avser tre månader och så fort vi får in exploateringsintäkten hamnar vi 
återigen inom finanspolicyns ramar.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-04-30. 

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 

 

 

Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-04-30 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

1) Information noteras till protokollet. 
2) Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv mellan den 1 juni fram till inbetalningen 

av Norrbergets exploateringsintäkt i september godkänns.  

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

Informationen nedan avser situationen per 2022-04-30. 

1. Aktuell likviditetssituation 

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv inklusive checkkredit 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 64 – 191 mnkr.  

 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar. 

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter 

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

 

 

 

mnkr
Likvida medel 2022-04-30 75,5
Checkkredit 25,0
Summa 100,5

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 

1095



Tjänsteutlåtande 
2022-05-16 

Änr KS 2022/111.049 
2 av 3 

 
 
 

 

3. Utlåning till bolag 

Vaxholms Smeden 3 AB: 11,4 mnkr 
Vasavägen 13 AB:  0,6 mnkr 
Rindö skoltomt AB:  5,1 mnkr 
Summa:  17,2 mnkr 
 

4.   Skuldportföljens volym och motparter 

Enligt kommunens finanspolicy får den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt uppgå till 50%.  

Staden har långfristiga lån på 260,0 mnkr per 2022-04-30. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.  

 

Kommunen håller sig därmed inte inom finanspolicyns ramar om skuldportföljsfördelning mellan fast 
och rörligt ränta. Kommunfullmäktige har i sitt sammanträde den 13 december 2021 beslutat om att 
godkänna detta tillfälliga avsteg från finanspolicyns ramar. Detta kommer att korrigeras när lånet på 
68,5 mnkr förfaller den 1 juni 2022.   

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 2022-04-30 är 
2,1 år. 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.  

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta 

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.  

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2022-04-30 är 1,47 år. 

Snitträntan uppgår per detta datum till 0,26 %.  

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

Lånebelopp Startdatum Slutdatum Räntetyp Räntesats Marginal Index
9 500 000,00 2018-11-13 2023-02-22 Rörlig 0,2500% STIBOR3M

50 000 000,00 2019-06-03 2024-10-02 Rörlig 0,1800% STIBOR3M
30 000 000,00 2019-10-28 2023-11-13 Rörlig 0,2200% STIBOR3M
50 000 000,00 2020-12-01 2025-05-12 Fast 0,2800%
52 000 000,00 2021-09-15 2026-06-10 Fast 0,4700%
68 500 000,00 2017-12-20 2022-06-01 Rörlig 0,3100% STIBOR3M

260 000 000,00 Summa lån
39,2% Andel fast ränta
60,8% Andel rörlig ränta
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7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter 

Staden använder inte några finansiella derivat.  

8. Leasing 

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan. 

Avgifter på avtal inom ett år     2 303 tkr 

Avgifter på avtal 1 – 5 år     2 883 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  116,0 mnkr  Nordea  
Roslagsvatten AB  2,0 mnkr  Nordea 
Totalt   118,0 mnkr 

10. Pensioner 

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi. 

11. Övrigt – Beslut om avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv 

Kommunen har ett lån på 68,5 mnkr som förfaller den 1 juni. Kommunen har tillräckligt med likvida 
medel för att amortera hela lånet. Fördelen med att amortera av hela lånet är att vi får lägre 
räntekostnader. Nackdelen är att vi gör ett avsteg från finanspolicyns ramar och behöver planera vår 
likviditet mer noggrant och eventuellt nyttja checkkrediten vissa dagar. I september förväntas 
kommunen erhålla betalningen för etapp två i Norrbergets exploatering motsvarande cirka 127 mnkr. 
Avsteget från likviditetsreserven avser tre månader och så fort vi får in exploateringsintäkten hamnar vi 
återigen inom finanspolicyns ramar.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-04-30. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman, klk 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-05-25 

Änr KS 2022/71.045 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 39 Kommunal borgen Vaxholmsvatten AB 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vaxholmsvatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 166 050 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader.  

Ärendebeskrivning 
Vaxholmsvatten AB har inkommit med en förfrågan om att bekräfta taket för befintligt kommunal 
borgen om 166 050 000 kr. Vaxholms kommunfullmäktige har redan fattat flera separata borgensbeslut 
som uppgår till detta belopp. Anledningen till att vi tar ett nytt beslut är att bekräfta samtliga tidigare 
borgensbeslut så att det blir tydligt för i det här fallet Kommuninvest om vilket belopp det är som gäller. 
I dagslägen nyttjar Vaxholmsvatten AB, 97 983 500 kr av borgensbesluten. Samtliga lån är upptagna i 
Nordea. I framtiden kommer omsättningen av befintliga lån och nyupplåning kunna ske genom 
Kommuninvest. 

Lista över tidigare borgensbeslut: 

 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Kommunal borgen Vaxholmsvatten AB, 2022-04-07. 

Bilaga, Förfrågan om att bekräfta kommunal borgen för Vaxholmsvatten AB, 2022-04-07 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Roslagsvatten, Vaxholmsvatten 

För kännedom: Koray Kahruman KLK 

Belopp Borgensbeslut
33 000 000 KF 2003-06-16

2 300 000 KF 2008-10-13
3 500 000 KF 2009-04-20
4 700 000 KF 2010-04-19
9 000 000 KF 2012-02-20

9 700 000 KF 2012-09-17
26 850 000 KF 2013-04-08

54 000 000 kr KF 2015-04-13
23 000 000 kr KF 2017-09-25

166 050 000 Total
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Tjänsteutlåtande 
2022-04-07 

Änr KS 2022/71.045 
1 av 2 
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Kommunal borgen Vaxholmsvatten AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Att såsom för egen skuld ingå borgen för Vaxholmsvatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 166 050 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

Ärendebeskrivning 
Vaxholmsvatten AB har inkommit med en förfrågan om att bekräfta taket för befintligt kommunal 
borgen om 166 050 000 kr. Vaxholms kommunfullmäktige har redan fattat flera separata borgensbeslut 
som uppgår till detta belopp. Anledningen till att vi tar ett nytt beslut är att bekräfta samtliga tidigare 
borgensbeslut så att det blir tydligt för i det här fallet Kommuninvest om vilket belopp det är som gäller. 
I dagslägen nyttjar Vaxholmsvatten AB, 97 983 500 kr av borgensbesluten. Samtliga lån är upptagna i 
Nordea. I framtiden kommer omsättningen av befintliga lån och nyupplåning kunna ske genom 
Kommuninvest. 

Lista över tidigare borgensbeslut: 

 

 

 

Belopp Borgensbeslut
33 000 000 KF 2003-06-16

2 300 000 KF 2008-10-13
3 500 000 KF 2009-04-20
4 700 000 KF 2010-04-19
9 000 000 KF 2012-02-20

9 700 000 KF 2012-09-17
26 850 000 KF 2013-04-08

54 000 000 kr KF 2015-04-13
23 000 000 kr KF 2017-09-25

166 050 000 Total

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-04-07 

Änr KS 2022/71.045 
2 av 2 

 
 
 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kommunal borgen Vaxholmsvatten AB, 2022-04-07. 

Bilaga, Förfrågan om att bekräfta kommunal borgen för Vaxholmsvatten AB, 2022-04-07 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Roslagsvatten, Vaxholmsvatten. 

För kännedom: Koray Kahruman KLK 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-05-25 

Änr KS 2022/72.009 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 41 Obesvarade motioner per 2022-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Redovisning av obesvarade motioner per 2022-06-13 noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni. 

Vaxholms stad har per 2022-06-13 tre obesvarade motioner att redovisa: 

1. Motion av Lars Arb Zackrisson (-) gällande att alla partier i KF ska erbjudas ett fönster i kommunens 
informationsskrift ”Viktigt i Vaxholm" (inkommen vid KF 2022-02-14). Beräknas besvaras under hösten 
2022.  

2. Motion av Lars Arb Zackrisson (-) gällande kulturhus och bibliotek i Rådhuset (inkommen vid KF 2022-
02-14). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-13. 

3. Motion av Lars Arb Zackrisson (-) gällande kallbadhus i Vaxholm (inkommen vid KF 2022-04-25). 
Beräknas besvaras under hösten 2022.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-14 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kansliet 
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Tjänsteutlåtande 
2022-04-14 

Änr KS 2022/72.009 
1 av 1 
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Obesvarade motioner per 2022-06-13 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 
Redovisning av obesvarade motioner per 2022-06-13 noteras till protokollet 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni. 

Vaxholms stad har per 2022-06-13 tre obesvarade motioner att redovisa: 

1. Motion av Lars Arb Zackrisson (-) gällande att alla partier i KF ska erbjudas ett fönster i kommunens 
informationsskrift ”Viktigt i Vaxholm" (inkommen vid KF 2022-02-14). Beräknas besvaras under hösten 
2022.  

2. Motion av Lars Arb Zackrisson (-) gällande kulturhus och bibliotek i Rådhuset (inkommen vid KF 2022-
02-14). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-13. 

3. Motion av Lars Arb Zackrisson (-) gällande kallbadhus i Vaxholm (inkommen vid KF 2022-04-25). 
Beräknas besvaras under hösten 2022.  

 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-14 

Kopia på beslutet till: 
 
För åtgärd: Kansliet  

 

Kommunledningskontoret 
Johanna Frunck 
Nämndsekreterare 
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Tjänsteutlåtande 
2022-05-05 

Änr KS 2022/65.042 
1 av 1 
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Information från slutrevisionsmöte för år 2021 

Förslag till beslut 
Information från nämndernas/styrelsens slutrevisonsmöte för år 2021 noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Inför att revisorerna avger revisionsberättelse avseende årsredovisningen genomförs ett 
slutrevisionsmöte med kommunens förtroendevalda revisorer och respektive nämnds samt styrelsens 
presidium. Slutrevisionsmötet för 2021 års revisionsberättelse genomfördes fredagen den 25 mars 
2022. Under slutrevisionsmötet redogör nämndernas/styrelsens presidium kort för 
nämndernas/styrelsens verksamhet från föregående år med fokus på de delar som är av vikt för 
revisionsberättelsen. Revisorerna har även inför mötet ställt ett antal specifika frågor som de önskar få 
svar på. Revisorerna önskar att samtliga ledamöter och ersättare i nämnden/styrelsen får ta del av 
presidiernas svar på revisorernas frågor. Bilagt ärendet är revisorernas frågor samt de 
presentationer/svar som nämnderna/styrelsen lämnade vid slutrevisionsmötet.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2022-05-05 
Revisionens frågor - Slutrevision 2021 Vaxholms stad 
Redovisning av kommunstyrelsens svar vid slutrevisionsmöte 2021 
Redovisning av barn- och utbildningsnämndens svar vid slutrevisionsmöte 2021 
Redovisning av nämnden för teknik, fritid och kulturs svar vid slutrevisionsmöte 2021 
Redovisning av socialnämndens svar vid slutrevisionsmöte 2021 
Redovisning av stadsbyggnadsnämndens svar vid slutrevisionsmöte 2021 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Revisionen 

Kommunledningskontoret 
Anette Lingesund 
Nämndsekreterare 
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Revisorerna 
 

    

Frågor till kommunstyrelsen och nämnderna – slutrevision 2021, den 25 mars 
2022. 

Socialnämnden 
1. Målet angående utredningstid i antal dagar inom barn- och ungdom har ökat och uppgår till 112 dagar 

2021 (målnivå 90 dagar). Vad är skälet och vilka åtgärder vidtas? 
 

2. Nettokostnadsavvikelsen för LSS-verksamheten är 3,7%. Vad är skälet och vilka åtgärder vidtas? 
 

3. Vi har noterat att nämnden inte fattat något beslut om sin internbudget, utan ärendet noterades som en 
informationsärende. Vad är anledningen till detta och anser inte nämnden att det är rimligt att denna fat-
tar beslut om internbudgeten? 
 

4. Nämnden gör bedömningen att kvaliteten i SÄBO är god, trots att kundnöjdheten endast uppgår till 
68%. Vilka kriterier ligger till grund för nämndens bedömning av kvaliteten? 
 

5. Hur hanteras de klagomål som inkommer och som avser SÄBO som drivs av Förenade Care och har nå-
gon analys gjorts för att bedöma om det finns substans i dessa? 
 

6. Har nämnden, i avtalet med Förenade Care, säkerställt möjlighet till insyn i verksamheten så att man 
exempelvis kan ta del av scheman, intervjua personal etc. och har denna möjlighet i så fall nyttjats i 
samband med uppföljning? 
 

7. I jämställdhetsredovisningen i nämndens bokslut anges att en enkät har eller ska göras, utifrån ett jäm-
ställdhetsperspektiv, inom biståndsbedömning vid funktionshinder och ekonomiskt bistånd. Vad förvän-
tas nämnden får för information från denna enkät och hur avses informationen användas? 

Barn- och utbildningsnämnden 
1. När vi träffande nämndens presidium i höstas ställde vi frågor rörande nettokostnadsavvikelserna för 

grundskola och förskola. Fullmäktiges mål är +/- 0% avvikelse för såväl grundskola som förskola. Vi 
fick då inga tydliga svar utan nämnden behövde tid för att analysera kostnadsnivån och skälen för 
denna.  

Nettokostnadsavvikelse avseende grundskola uppgår till +11,3 % 2020, vilket motsvarar ca 21 Mkr. och 
för förskola till + 13,0 %, vilket motsvarar ca 9 Mkr. Grannkommunerna (Danderyd, Täby, Värmdö, 
Österåker och Vallentuna) har i genomsnitt en avvikelse för grundskola på – 7,5% och för förskola på – 
18%, vilket teoretiskt innebär detta att om vi skulle ha motsvarande kostnadsnivå som dessa kommuner 
skulle vår kostnad vara ca. 35 Mkr respektive 20 Mkr lägre än vad den nu är. 

Våra frågor är nu följande: 

a) Har nämnden nu någon förklaring till nettokostnadsavvikelserna för grundskola respektive för-
skola? 
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b) Vilka åtgärder har nämnden vidtagit eller planerar att vidta i syfta att anpassa kostnaderna till full-
mäktiges mål? 

c) Hur bedömer nämnden realismen i att nå fullmäktiges mål, på kort sikt, 1–5 år? 
 

2. Ett av stadens övergripande mål är att den kommunala servicen ska vara kostnadseffektiv så att skatte-
pengarna ger så stort värde som möjligt. Vilken bedömning gör nämnden av detta övergripande mål 
mot bakgrund av den stora nettokostandsavvikelsen där målet är 0% för såväl grundskola som förskola? 
 

3. Hur förklarar nämnden förhållandet att grundskole- och förskoleverksamheten och nämndens totala 
verksamhet ryms inom, av fullmäktige anvisad budget medan avvikelsen mot nettokostnadsmålet är vä-
sentlig? 
 

4. Vilka åtgärder har nu vidtagit och vad är aktuell status rörande klagomålsärendet från Resarö skola och 
med anledning av den utredning nämnden lät ta fram med anledning av klagomålen, vilken behandlades 
av nämnden 2021-11-08, § 127?  
 

5. Enligt uppföljningen av internkontrollplanen uppfylls inte nämndens mål avseende andelen behöriga 
fritidspedagoger. Vad är orsakerna till detta och vilka åtgärder vidtas i syfte att åtgärda problemet? 

Stadsbyggnadsnämnden 
1. Vad är aktuell status rörande bygglov och tillsynsärenden? Vi vill ha aktuell ärendebalans avseende till-

synsärenden per 31/12 2021, 2020 och 2019 samt prognos för 31/12 2022. Vilka eventuella ytterligare 
beslut behöver fatats av nämnden eller av Kommunstyrelsen för att komma till rätta med situationen? 
 

2. Vi har noterat att rapporteringen rörande situationen rörande tillsynsärenden, som fortfarande utgör ett 
stort problemområde, rapporterats förhållandevis översiktligt i nämndens bokslut. Statikuppgifter avse-
ende aktuell situation och utveckling över tid sakna exempelvis helt. Däremot har en omfattande redo-
visning av en könsuppdelad statistik avseende vem som söker bygglov samt ett könsuppdelad Nöjd-
kund-index för bygglov. Vad är nämnden kommentar till denna prioritering av vad som rapporteras i 
bokslutet? 
 

3. Vi har noterat att nämndens bokslut innehåller ett avsnitt ”analys ur ett jämställdhetsperspektiv” där re-
dovisning sker av uppgifter sker i form av en könsuppdelad statistik avseende vem som söker bygglov 
samt ett könsuppdelat Nöjd-kund-index för bygglov. Vad är syftet med denna rapportering? Vilken är 
nämndens för avsikt med denna rapportering och vilka slutsatser drar nämnden? Har nämnden något 
mål med avseende på denna könsuppdelning eller kommer nämnden att vidta några åtgärder med anled-
ning av uppgifterna? 
 

4. Måluppfyllelsen avseende handläggningstid för bygglov har försämrats vad avser tid från inkommen 
ansökan till expedierat (från 12 veckor 2020 till 16,5 veckor 2021) I analysen anges hög personalom-
sättning, vakanser och en ökad ärendemängd som skäl till detta.  
 
- Hur hög har personalomsättningen varit under 2021?  
 
- Vad är skälet till den höga personalomsättningen och vilka åtgärder vidtas för att minska denna? 
 

5. Hur fungerar nämndens dialog med Kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet avseende kompe-
tensförsörjningen? 
 

6. Nämnden redovisar ett antal utmaningar inför framtiden i sitt bokslut (avsnittet framtid och utveckling). 
Där anges bland annat följande: 
 
- Beredningskapaciteten beroende, bland annat på en ökad ärendemängd – kräver en genomgång av 

nämndens ekonomiska förutsättningar. 
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- Det krävs en ytterligare ökning av resurser, utöver de som nyligen fullmäktige beslutat för att klara 
tillsynsuppgiften. 

- Arbetsledande och administrativ chefskapacitet – nuvarande funktion räcker inte. 
- Kommande ändring av lagstiftning – kräver ytterligare resursförstärkning. 

Vidare redovisar nämnden att det kommer att ta lång tid att arbeta undan ärendebalansen.  

I den genomlysning av aktuella delar av stadsbyggnadsnämndens ansvarområden pekade man på att nu-
varande problem inte, i första hand, var ett resursproblem utan primärt utan det handlade om brister i le-
darskap, arbetsmetodik och arbetsverktyg.  

a) Gör nämnden en annan analys nu och vilka åtgärder vidtas nämnden för att hantera dessa utma-
ningar? 

b) Hur lång tid bedömer nämnden att det kommer att arbeta undan ärendebalansen, avseende tillsyn 
och är tiden avstämd med och godkänd av Kommunstyrelsen? 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

1. När vi träffade nämndens presidium under hösten 2021 ställde vi en fråga om nämndens delegations-
ordning och om denna speglade ett rimligt och önskvärt förhållande mellan nämnden och förvaltningen. 
Vi fick då, som vi uppfattade detta inget tydligt svar, men vi fick uppfattningen att nämnden hade för 
avsikt att genomföra en analys och bedömning av delegationsordningen. Vår fråga är om någon sådan 
analys och bedömning har genomförts och i så fall, vilken är slutsats har dragits? 
 

2. När vi träffade nämndens presidium under hösten 2021 ställde vi en fråga om presidiet ansåg det vara 
en rimlig och önskvärd ansvarsfördelning mellan nämnden och förvaltningen att förvaltningen har möj-
lighet att besluta om investeringar. Detta med anledning av att vi noterat att förvaltningen har fattat be-
slut om investeringar. Vi fick då, som vi uppfattade detta inget tydligt svar, men vi fick uppfattningen 
att nämnden hade för avsikt att tydliggöra förhållandet, dvs ansvarsfördelningen, eventuellt i samband 
med en översyn av delegationsordningen. Vår fråga är om och i så fall vilken åtgärd som nu har vidta-
gits? 
 

3. När vi träffande nämndens presidium under hösten 2021 diskuterades hur klagomål och synpunkter 
hanteras. Vi vill nu veta om det nu finns någon rutin, på plats som säkerställer nämndens möjlighet att 
få information och därmed förutsättningar att fatta eventuella beslut med anledning av eventuella klago-
mål och synpunkter från allmänheten? 
 

4. Hur ser kompetensförsörjningssituationen ut inom nämndens olika ansvarsområden och hur fungerar 
nämndens dialog med kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet i dessa ärenden? 
 

5. Det har tecknats ett tillägg till nyttjanderättsavtalet avseende fastigheten Badhuset 6, Dnr 1/2007.059. 
Tilläggsavtalet tecknades 2012 och avser uppförande av en mindre byggnad för lager och bageri. Avta-
let gäller 5 år från dagen för avtalstecknandet och vid utgången av dessa 5 år upphör, enligt avtalet nytt-
janderätten och byggnaden ska tas bort. Byggnaden står fortfarande kvar och något nytt avtal har inte, 
enligt vad vi erfar tecknats. Vad är nämndens kommentar till detta och vad avser nämnden göra med an-
ledning av förhållandet? 
 

6. I nämnden bokslut 2021 redovisas följande utifrån av den genomlysning som skett av stadsbyggnads-
förvaltningen: ”En växande verksamhet med behov av strategiskt fokus, prioritering, tydligare styrning 
och god administrativ struktur” samt ”Inom både politiken och förvaltningsorganisationen finns behov 
av en ökad tillit, delad målbild och stärkt samsyn”. Vi önskar få en konkretisering och exemplifiering 
av de problem som tydligen hittills har funnits inom nämnden och förvaltningen och vilka beslut och åt-
gärder som vidtagit för att rätta till dessa? 
 

7. Vi har noterat att målnivån (andel nöjda invånare) avseende skötsel av GC-vägar, allmänna platser, 
byggnader och gator/vägar uppgår till 50%. Anser nämnden att detta är en tillräcklig ambitionsnivå? 
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Kommunstyrelsen  
1. Vi har tagit del av SCB:s medborgarundersökning 2021 som behandlades av Kommunstyrelsen den 3 

februari. I denna framkommer uppgifter inom olika områden. Nedan redovisas några områden och del-
områden där Vaxholm uppvisar betydligt sämre värden än riksgenomsnittet: 
 
- Allmänhetens syn på politiken och politiker 

Kunna påverka verksamheten, 71% negativa, Påverka politiska beslut, 83% negativa, Medborgardi-
alog och samråd, 77% negativa, Information vid större förändringar, 56% negativa. 
 

- Jämlikhet och integration 
Integration och delaktighet i samhället, 77% negativa, Minska diskriminering, 74% negativa. 
 

- Förtroende 
Politiker arbetar för kommunens bästa, 66% negativa, Politiker tar ansvar, 72% negativa, Politiker 
är lyhörda, 85% negativa, Politiker tar genomtänkta beslut, 81% negativa, Transparens i politiska 
beslut, 81% negativa, Upplever korruption hos politiker, 72% negativa, Förtroende för politiker, 
73% negativa, Insyn och inflytande från medborgare, 81% negativa. 

Sammanfattning redovisas i målet Insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter 
(%) utfall 19 %, mål 40% 

Vi noterar att det i årsredovisningen inte görs någon analys av förhållandet. Har kommunstyrelsen dra-
git några slutsatser av utfallet och vilka åtgärder planeras i så fall? 

2. Nettokostnadsavvikelse avseende grundskola uppgår till +11,3 % 2020, vilket motsvarar ca 21 Mkr. och 
för förskola till + 13,0 %, vilket motsvarar ca 9 Mkr. Målet för såväl grundskola som förskola är 0 %.  
 
a) Vad är Kommunstyrelsen bedömning av hur Barn- och utbildningsnämnden genomför sin verk-

samhet, i förhållande till stadens övergripande ekonomiska mål, det vill säga att den kommunala 
servicen ska vara kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt? 

b) Har Kommunstyrelsen någon strategi för att minska överkapaciteten i grundskolan? (se ramärende 
juni 2021, ca 300 platser) 

c) Vad är Kommunstyrelsens bedömning rörande kostnadsnivån för grundskola och förskola och rea-
lismen i målet, nettokostnadsavvikelse +/-0?  

d) Hur förklarar Kommunstyrelsen förhållandet att grundskole- och förskoleverksamheten och nämn-
dens totala verksamhet ryms inom, av fullmäktige anvisad budget medan avvikelsen mot nettokost-
nadsmålet är väsentlig?  

 
3. Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett antal utmaningar inför framtiden i sitt bokslut och man flaggar för 

resursbrist (avsnittet framtid och utveckling). Där berörs bland annat följande områden: 
 
- Beredningskapaciteten beroende, bland annat på en ökad ärendemängd – kräver en genomgång av 

nämndens ekonomiska förutsättningar. 
- Det krävs en ytterligare ökning av resurser, utöver de som nyligen fullmäktige beslutat för att klara 

tillsynsuppgiften. 
- Arbetsledande och administrativ chefskapacitet – nuvarande funktion räcker inte. 
- Kommande ändring av lagstiftning – kräver ytterligare förstärkning. 

Stadsbyggnadsnämnden framför att det kommer att ta lång tid att arbeta ner ärendebalansen avseende 
tillsyn. 

I den genomlysning av aktuella delar av stadsbyggnadsnämndens ansvarområden pekade man på att nu-
varande problem inte, i första hand, var ett resursproblem utan primärt utan det handlade om brister i le-
darskap, arbetsmetodik och arbetsverktyg.  

a) Delar Kommunstyrelsen nämndens analys?  
b) Vilka åtgärder kommer Kommunstyrelsen att vidta med anledning av analysen? 
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c) Har Kommunstyrelsen någon uppfattning om Stadsbyggnadsnämnden tidplan för att hantera ären-
debalansen avseende tillsyn?  
 

4. Vilka åtgärder har nu vidtagits med anledning av de problem med ledarskapet som noterades i den 
första delen av genomlysningen av stadsbyggnadsförvaltningen 2020, och har några positiva effekter 
kunnat avläsas? 
 

5. Har Kommunstyrelsen någon uppfattning om hur klagomålshantering hanteras, generellt av respektive 
nämnd och inom Nämnden för teknik, fritid och kultur i synnerhet? 
 

6. Vi, lekmannarevisorer har under året efterhört med styrelserna i Roslagsvatten AB och dess dotterbolag 
om deras uppfattning att årligen utarbeta en så kallad bolagsstyrningsrapport. Svaret vi fick från styrel-
serna var att ”en tillräcklig bolagsstyrning redan säkerställs på samtliga punkter och att en bolagsstyr-
ningsrapport därför inte är nödvändig”. Det bör noteras att n sådan rapport är obligatorisk för noterade 
bolag och statliga bolag har också detta krav. Kommuner med en ambitiös bolagsstyrning ställer också 
krav på bolagen ska utarbeta bolagsstyrningsrapporter. I bolag som bedriver samhällsviktig service an-
ser vi att en bolagsstyrningsrapport är av särskild vikt. Primär mottagare är ägaren men den är också av 
intresse för brukare och en intresserad allmänhet, vilket innebär att det ytterst handlar om transparens 
mot bolagets olika intressenter.  
 
Vad är Kommunstyrelsens uppfattning rörande frågan om att, i vart fall moderbolaget, Roslagsvatten 
AB bör upprätta en bolagsstyrningsrapport? 
 

7. Vi har noterat att det finns vissa avvikelser mellan krav enligt ägardirektiven och tillämpningen av 
dessa i bolaget, Smeden AB. Hur ska Kommunstyrelsen som ansvarig för ägarstyrningen säkerställa att 
bolaget efterlever gällande ägardirektiv eller är dessa för ambitiösa och bör justeras? 
 

8. Vad är Kommunstyrelsens uppfattning rörande användbarheten av den statistik som redovisas i Stads-
byggnadsnämndens jämställdhetsredovisning avseende andelen män respektive kvinnor som ansökt om 
bygglov respektive NKI-Bygglov för män respektive kvinnor? 
 

9. Varför har inte förtroendevalda i Vaxholms stad så kallade politikeradresser, det vill säga @vaxholm.se, 
vilket skulle underlätta tillämpningen av offentlighetsprincipen och hanteringen av allmänna hand-
lingar? 
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1. SCB medborgarundersökning – Har KS dragit några 
slutsatser av utfallet och vilka åtgärder planeras i såfall? 

• Trots genomförda insatser för att stärka inflytande och insyn så får kommunen bristfälliga 
resultat i undersökningen inom detta område. Inte bra. 

• Haft stort fokus på att stärka medborgarnas insyn och inflytande: 
‒ Resarö mitt, renovering av kajerna, lekplatsen vid lägret, information och närvaro  

sociala medier, information på webbplatsen från KS och KF sammanträden, nya e-
tjänster, riktlinjer för medborgardialog och service.  

• I årsredovisningen lyftes de utfall från undersökningen som kopplar till målstyrningen. 
Separat åtgärdsplan har tagits fram för KS årsbokslut kopplat till indikatorn Insyn och 
inflytande över kommunens beslut och verksamheter, andel nöjda medborgare (%). 

• Efter ärende på KS 2022-02-03 togs följande beslut ”Resultatet av undersökningen ska vara 
en del av strategidagar och strategiplaneringen i respektive nämnd”. 

• Efter ärende på KS 2022-03-24 togs följande beslut ”Åtgärdsplanen kompletteras med en 
punkt 2.3 utifrån medborgarunderökning SCB med att förvaltning får i uppdrag att se över 
hur vi kan fördjupa kunskapen om våra låga siffror när det gäller allmänhetens syn på 
politik, politiker, förtroende och inflytande och återkomma med ett förslag.” för att få 
djupare kunskap om den negativa bilden. 

• Viktigt poängtera alla partiers/förtroendevaldas roll. 

Svar på frågor revision kommunstyrelsen
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2. Nettokostnadsavvikelsen avseende grundskola uppgår till +11,3 % 
2020, vilket motsvarar ca 21 Mkr och för förskola till +13 %, vilket 
motsvarar ca 9 Mkr. Målet för såväl grundskola som förskola är 0%.
a) Vad är KS bedömning av hur Barn- och utbildningsnämnden 

genomför sin verksamhet, i förhållande till stadens övergripande 
ekonomiska mål, det vill säga att den kommunala servicen ska vara 
kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som 
möjligt?

• Kommunstyrelsen bedömer att vi får värde för våra skattepengar och 
att vi har höga resultat.

• BUN har i uppdrag att se över varför de ligger fel i avvikelserna. Var 
har vi valt att lägga mer pengar i förhållande till andra?

• Vi har fattat ett aktivt beslut om att ha överkapacitet. 
• Vi har även vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med 

avvikelserna.

Svar på frågor revision kommunstyrelsen
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2. Nettokostnadsavvikelsen avseende grundskola uppgår till +11,3 % 
2020, vilket motsvarar ca 21 Mkr och för förskola till +13 %, vilket 
motsvarar ca 9 Mkr. Målet för såväl grundskola som förskola är 0%.

b) Har kommunstyrelsen någon strategi för att minska överkapaciteten i 
grundskolan? (se ramärende juni 2021, ca 300 platser)
• Vi tar omtag i byggprojekt för att undersöka behov (Resarö skola).
• Svårt att bara slå samman klasser. Det kan vara årskullar som är 

stora och små. Kan det samordnas mer? Ex Montessori äter i 
Söderfjärd. 

• Vi har aktivt valt att ha en överkapacitet genom att behålla skolan på 
Rindö. 

• Leveransskyldighet på förskola och grundskola. 
• Flyktingkris som pågår – 88 procent är kvinnor och barn. 
• Vi vill bygga fler bostäder som lämpar sig mer åt barnfamiljer.

Svar på frågor revision kommunstyrelsen
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2. Nettokostnadsavvikelsen avseende grundskola uppgår till +11,3 % 
2020, vilket motsvarar ca 21 Mkr och för förskola till +13 %, vilket 
motsvarar ca 9 Mkr. Målet för såväl grundskola som förskola är 0%.

c) Vad är kommunstyrelsens bedömning rörande kostnadsnivån för 
grundskola och förskola och realismen i målet, 
nettokostnadsavvikelse +/-0?
• I det långa perspektivet är det möjligt men inte i det korta. 
• Frågan är om vi vill dra ned? Vi behöver få mer kunskap. Vi vill 

behålla kvalitén. 

Svar på frågor revision kommunstyrelsen
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2. Nettokostnadsavvikelsen avseende grundskola uppgår till +11,3 % 
2020, vilket motsvarar ca 21 Mkr och för förskola till +13 %, vilket 
motsvarar ca 9 Mkr. Målet för såväl grundskola som förskola är 0%.

d) Hur förklarar Kommunstyrelsen förhållandet att grundskole- och 
förskoleverksamheten och nämndens totala verksamhet ryms inom, 
av fullmäktige anvisad budget medan avvikelsen mot 
nettokostnadsmålet är väsentlig?
• Vi har två beslut som går åt olika håll. Målnivå på 

nettokostnadsavvikelsen som ska vara noll samtidigt som 
budgetnivån medger en avvikelse. Gapet har ökat med tiden. Vi 
kommer att behöva justera målnivån eller budgeten i framtiden. 

Svar på frågor revision kommunstyrelsen
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3. Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett antal utmaningar inför framtiden i sitt bokslut och man flaggar 
för resursbrist. Där berörs bland annat följande områden: beredningskapaciteten beroende, bland annat 
på en ökad ärendemängd - kräver en genomgång av nämndens ekonomiska förutsättningar, det krävs en 
ytterligare ökning av resurser, utöver de som nyligen fullmäktige beslutat för att klara tillsynsuppgiften, 
arbetsledande och administrativ chefskapacitet – nuvarande funktion räcker inte och kommande 
ändring av lagstiftning – kräver ytterligare förstärkning.

Stadsbyggnadsnämnden framför att det kommer att ta lång tid att arbeta ner ärendebalansen avseende 
tillsyn. I den genomlysning av aktuella delar av SBN:s ansvarsområden pekade man på att nuvarande 
problem inte, i första hand, var ett resursproblem utan primärt handlade om brister i ledarskap, 
arbetsmetodik och verktyg.  

a) Delar Kommunstyrelsens nämndens analys?
• Kommunstyrelsen har inte tagit ställning till nämndens analys. 
• Vi har tillskjutit resurser. Både permanenta och tillfälliga bygglov och 

tillsyn. 
• Diskussioner om eventuella resursförstärkningar i budgetprocessen. 

Svar på frågor revision kommunstyrelsen
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3. Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett antal utmaningar inför framtiden i sitt bokslut och man flaggar för resursbrist. Där 
berörs bland annat följande områden: beredningskapaciteten beroende, bland annat på en ökad ärendemängd - kräver en 
genomgång av nämndens ekonomiska förutsättningar, det krävs en ytterligare ökning av resurser, utöver de som nyligen 
fullmäktige beslutat för att klara tillsynsuppgiften, arbetsledande och administrativ chefskapacitet – nuvarande funktion 
räcker inte och kommande ändring av lagstiftning – kräver ytterligare förstärkning.

Stadsbyggnadsnämnden framför att det kommer att ta lång tid att arbeta ner ärendebalansen avseende tillsyn. I den 
genomlysning av aktuella delar av SBN:s ansvarsområden pekade man på att nuvarande problem inte, i första hand, var ett 
resursproblem utan primärt handlade om brister i ledarskap, arbetsmetodik och verktyg. 

b) Vilka åtgärder kommer kommunstyrelsen att vidta med anledning av 
analysen?
• Vi har en ny stadsbyggnadschef på väg in. Vi kommer att fortsätta 

diskutera och arbeta utifrån genomlysningen. Diskussionerna kommer 
även att innefatta om och vilka resurser som behövs och i vilken takt 
det kan tillhandahållas. 

Svar på frågor revision kommunstyrelsen
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3. Stadsbyggnadsnämnden redovisar ett antal utmaningar inför framtiden i sitt bokslut och man flaggar för resursbrist. Där 
berörs bland annat följande områden: beredningskapaciteten beroende, bland annat på en ökad ärendemängd - kräver en 
genomgång av nämndens ekonomiska förutsättningar, det krävs en ytterligare ökning av resurser, utöver de som nyligen 
fullmäktige beslutat för att klara tillsynsuppgiften, arbetsledande och administrativ chefskapacitet – nuvarande funktion 
räcker inte och kommande ändring av lagstiftning – kräver ytterligare förstärkning.

Stadsbyggnadsnämnden framför att det kommer att ta lång tid att arbeta ner ärendebalansen avseende tillsyn. I den 
genomlysning av aktuella delar av SBN:s ansvarsområden pekade man på att nuvarande problem inte, i första hand, var ett 
resursproblem utan primärt handlade om brister i ledarskap, arbetsmetodik och verktyg. 

c) Har kommunstyrelsen någon uppfattning om Stadsbyggnadsnämnden 
tidplan för att hantera ärendebalansen avseende tillsyn? 
• Den ursprungliga planen var att minska ärendebalansen utifrån de 

extra resurser som har anslagits nämnden. Så har inte blivit fallet och 
balansen har istället ökat. En ny tidplan och åtgärder behöver 
säkerställas. 

Svar på frågor revision kommunstyrelsen
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4. Vilka åtgärder har nu vidtagits med anledning av de problem med 
ledarskapet som noterades i den första delen av genomlysningen av 
stadsbyggnadsförvaltningen 2020, och har några positiva effekter kunnat 
avläsas?

• Ledarskap och medarbetarskap står högt på agendan. Gemensam värdegrund som 
kompass.

• Till värdegrunden finns nu också en ledaridé och sedan i våras en medarbetaridé. 
• Samtliga chefer har genomgått utbildning för att stärka ledarskapet kopplat till 

främjande förhållningssätt som också förmedlas i organisationen. 
• Värdegrundsdag i maj 2022.
• Följer upp och säkerställer arbetet genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
• I rekrytering lyfts kommunens ledar- respektive medarbetaridé fram vilket även gjordes 

vid  rekrytering av ny stadsbyggnadschef. I rekryteringen involverades både KS-
presidium samt ordförande i SBN och TFK.

Svar på frågor revision kommunstyrelsen
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5. Har kommunstyrelsen någon uppfattning om hur klagomålshantering 
hanteras, generellt av respektive nämnd och inom Nämnden för teknik, 
fritid och kultur i synnerhet?

• Synpunkter ska välkomnas genom alla kommunens kontaktvägar.
• Information om kanaler för klagomålshantering finns på den externa webben. 

‒ Kommunen övergripande inkl. stadsbyggnadsförvaltningen  Lämnas via Vaxholms stads e-tjänst ”skriv till oss”. Alternativt 
genom direkt kontakt med kansliet. 

‒ Socialförvaltningen  e-tjänst Klagomål och synpunkter för att rapportera in ett klagomål eller synpunkt på 
socialförvaltningens verksamheter. Klagomål kan även framföras till personal eller arbetsledare som vidare ansvarar för att 
ta emot och utreda synpunkter eller klagomål. 

‒ Barn- och utbildningsförvaltningen  1. Kontakt med förskolan/skolan 2. Kontakt förskolechef eller rektorn 3. Kontakt 
utbildningsförvaltningen.

• Viktigt att hålla svarstider  styrs av riktlinje för service i Vaxholm stad.
• Hantering vid nämnd: 

‒ BUN  Synpunkter/klagomål redovisas för nämnd 1ggr/år. 

‒ SN  Socialförvaltningen har upprättad process för hantera avvikelser och åtgärda brister. Redovisas till nämnd fyra ggr/år. 

‒ Uppföljning av privata utförare omfattar även synpunkter/klagomål. Uppföljningen rapporteras till nämnd. 

Svar på frågor revision kommunstyrelsen
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6. Vad är Kommunstyrelsens uppfattning rörande frågan om att, i vart fall 
moderbolaget, Roslagsvatten AB bör upprätta en bolagsstyrningsrapport?

• Vi delar Roslagsvattens svar till revisionen. 
• Som vi förstår det från revisionens fråga är det inte obligatoriskt med 

en bolagsstyrningsrapport i vårt fall. 
• Vi får relevant information från årsredovisningen, styrelsemöten, 

seminarier och annan rapportering. Därför känns utökad 
administration i form av bolagsstyrningsrapport inte nödvändigt just 
nu. 

Svar på frågor revision kommunstyrelsen
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7. Vi har noterat att det finns vissa avvikelser mellan krav enligt 
ägardirektiven och tillämpningen av dessa i bolaget, Smeden AB. Hur ska 
Kommunstyrelsen som ansvarig för ägarstyrningen säkerställa att bolaget 
efterlever gällande ägardirektiv eller är dessa för ambitiösa och bör 
justeras?
• Det stämmer att det finns detaljer i ägardirektiven som inte efterlevs. 

Ett exempel är att varje bolag ska ta fram en verksamhetsplan för 
året. Verksamheterna är små och bedrivs på ett bra sätt även utan 
den extra administration som ägardirektiven ställer. 

• Vi anser att ägardirektiven är ambitiösa och bör justeras på vissa 
områden. 

• Vi avser att fusionera bolagen i framtiden och i samband med det 
vore det lämpligt att även justera ägardirektiven så att vi kan hålla 
administrationen på en rimlig nivå utifrån verksamhetens omfattning. 

Svar på frågor revision kommunstyrelsen
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8. Vad är Kommunstyrelsens uppfattning rörande användbarheten av 
den statistik som redovisas i Stadsbyggnadsnämndens 
jämställdhetsredovisning avseende andelen män respektive kvinnor som 
ansökt om bygglov respektive NKI-Bygglov för män respektive kvinnor?

• Kommunstyrelsen uppdrog, år 2021, alla nämnder att redovisa 
könsuppdelad statistik där så är möjligt. 

• Utvecklingsarbete fortsätter 2022 och fokus vidare är att arbeta med 
analys och åtgärder vid större könsskillnader. 

• Kommunstyrelsens uppfattning är att det är viktigt och användbart att 
redovisa könsskillnader för att kunna skapa förutsättningar för en 
jämställd service. Alla invånare ska behandlas lika. 

• Ökat jämställdhetsperspektiv leder vidare till ökad service utifrån 
individuella behov. 

Svar på frågor revision kommunstyrelsen
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9. Varför har inte förtroendevalda i Vaxholms stad så kallade 
politikeradresser, det vill säga @vaxholm.se, vilket skulle underlätta 
tillämpningen av offentlighetsprincipen och hanteringen av allmänna 
handlingar?

• Politikeradresser har sina fördelar. 
• Frågan diskuterades i samband med 2022 års budgetprocess. 
• Kostnaden för politikeradresser bedömdes då uppgå till ca 400 tkr per 

år. På detta skulle även administrationen på förvaltningen öka. 
• Politikeradresser prioriterades bort i budgetprocessen till fördel för 

andra satsningar. 

Svar på frågor revision kommunstyrelsen
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
2022-04-19 

Änr BUN 2022/74.007 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 45 Information från slutrevisionsmöte för år 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
Informationen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
Inför att revisorerna avger revisionsberättelse avseende årsredovisningen genomförs ett 
slutrevisionsmöte med kommunens förtroendevalda revisorer och respektive nämnds presidium. 
Slutrevisionsmötet för 2021 års revisionsberättelse genomfördes fredagen den 25 mars 2022. Under 
slutrevisionsmötet redogör nämndernas presidium kort för nämndernas verksamhet från föregående år 
med fokus på de delar som är av vikt för revisionsberättelsen. Revisorerna har även inför mötet ställt ett 
antal specifika frågor som de önskar få svar på. Revisorerna önskar att samtliga ledamöter och ersättare 
i nämnden får ta del av presidiets svar på revisorernas frågor. Bilagt ärendet är revisorernas frågor samt 
de presentationer som presidiet och förvaltningen visade som underlag under slutrevisionsmötet.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25 
Frågor - Slutrevision 2021 Vaxholms stad 
Revisionernas anteckningar från slutrevisionen 2021 
PP info till revisionen  
Slutrevision Förskolan och Grundskolan nettokostandsavvikelser  

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Revisionen  
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Tjänsteutlåtande 
2022-03-25 

Änr BUN 2022/74.007 
1 av 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Information från slutrevisionsmöte för år 2021 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning 
Inför att revisorerna avger revisionsberättelse avseende årsredovisningen genomförs ett 
slutrevisionsmöte med kommunens förtroendevalda revisorer och respektive nämnds presidium. 
Slutrevisionsmötet för 2021 års revisionsberättelse genomfördes fredagen den 25 mars 2022. Under 
slutrevisionsmötet redogör nämndernas presidium kort för nämndernas verksamhet från föregående år 
med fokus på de delar som är av vikt för revisionsberättelsen. Revisorerna har även inför mötet ställt ett 
antal specifika frågor som de önskar få svar på. Revisorerna önskar att samtliga ledamöter och ersättare 
i nämnden får ta del av presidiets svar på revisorernas frågor. Bilagt ärendet är revisorernas frågor samt 
de presentationer som presidiet och förvaltningen visade som underlag under slutrevisionsmötet.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-25 
Frågor - Slutrevision 2021 Vaxholms stad 
Revisionernas anteckningar från slutrevisionen 2021 
PP info till revisionen  
Slutrevision Förskolan och Grundskolan nettokostandsavvikelser  

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Revisionen  

Utbildningsförvaltningen 
Anders Roxström 
Utbildningschef 
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Åtgärder som följd av utredning Resarö

• Å1 Förstärkt stöd från huvudman (uppföljning, rådgivning, kravställning) 
• Å2 Återkoppling på förväntningar efter utredning till alla medarbetare från 

skolchef/utbildningschef 
• Å3 Utbildningspass (t ex analysförmåga) (skoljurist, kvalitetscontroller och 

skolchef) 
• Å4 Skolchef deltar på samtliga skolsamråd
• Å5 Samtal med vårdnadshavare som önskat där skolchef deltar med rektor
• Å6 Särskilt fokus på Resarö skolas resultat och redovisning till nämnd 
• Å7 Utbildningschef erbjuder föräldraforum 1 ggr/månad 
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Åtgärder för ökad andel behöriga pedagoger 
fritidshem 
• Å1 Plan för rekrytering av pedagog vid uppsägning med annan 

behörighet (barnskötare) 
• Å2 Plan för omorganisation på den skola som idag saknar behörig 

pedagog fritidshem (SÖF) (planeringen sker idag av behörig lärare 
skola) 

• Å3 Översyn på hur uppdraget är utformat i Vaxholms stad med syfte 
att säkerställa att uppdraget är i linje med förväntningar från behöriga 
lärare med inriktning fritidshem 

• Förstärkt fokus i målstyrningen med målnivå behörighet i korrelation 
med genomsnitt för sthlm län. 
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Nettokostnadsavvikelse (år 2020) Vaxholms Förskola 
och Grundskola jämfört med Riket
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Nettokostnadsavvikelse 2020 Förskola inkl. 
Öppna förskolan

Skillnad förskola inkl. öppna förskolan Vaxholm jämfört med Riket:
Ca 9 Mkr
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Vad kostar mer i förskolan i Vaxholm jämfört 
med Riket?
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Öppna förskolan

Vaxholm 
Kr/barn: 3 075 kr

Totalt nettokostnadsavvikelse
1,1 Mkr

Riket
Kr/barn: 857 kr
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Bruttokostnad personal kommunal förskola

Vaxholm 122 954 kr/barn

Totalt Nettokostnadsavvikelse
3,1 Mkr

Riket 114 976 kr/barn
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Personaltäthet kommunal regi

Vaxholm 4,8 barn per personal

Total kostnad 3,2 Mkr

Detta kan alltså förklara bilden 
innan.

Riket 5,2 barn per personal
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Nettokostnad lokaler i kommunal förskola

Vaxholm 
31 622* Kr/barn

Vi kostar 3 milj. mer än Riket
* 2020 fanns inga åtgärder med lokalerna i förskolan

Riket
24 119 Kr/barn
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Förskola
Genomsnitt gruppstorlek småbarnsavd.:
• Vaxholm: 13 st. enligt Kolada
Genomsnitt gruppstorlek storbarnsavdelning:
• Vaxholm: 16 st. (egen regi 3-5. Det finns inget 

inrapporterat i kolada för Vaxholm just det 
året)

Skillnad kostnad Vaxholm jämfört med Bransch:
Ca 1 Mkr

Enligt Bransch
Småbarnsavdelning: 15-17 st.
Storbarnsavdelning: 20-22 st.
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Kapacitet lokaler förskola 2020
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Kapacitet lokaler förskola 2022

Förskola Kapacitet Snitt 2022 över/under
Förskolan Blynäsviken 100 98 2
Förskolan Lekhagen 55 58 -3
Förskolan Rindö 75 60 15
Överby förskola 112 119 -7

342 335 7
Söderkulla förskola 80 79 2
Johannesberg Valen Montessori 30 30 0
Förskolan Freja fd Nalle Puh 25 25 0
Förskolan Skärgårdsholken 29 26 3
Förskolan Äppelängen 29 29 0

193 189 5

Total över/underkapacitet Vaxholm 535 524 11,5
Överkapacitet 2%
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Förskolan

Nettokostnadsavvikelse  9
- Öppna förskolan -1,1
- Små grupper -1
- Personalkostnad -3,1
- Lokalkostnad -3

Summa: 0,8 Mkr
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Vad kostar mer i grundskolan i Vaxholm 
jämfört med Riket?
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Nettokostnadsavvikelse 2020 Grundskola

Skillnad grundskola Vaxholm jämfört med Riket:
Ca 21 Mkr
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Elevhälsa per elev

Vaxholm 4 767kr

Skillnad Vaxholm jämfört med 
Riket: 
1,5 Mkr

Riket 3 932kr
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Lokalkostnad per elev:

Vaxholm 20 208 kr

Skillnad Vaxholm jämfört med 
Riket: 
2 Milj kr

(Vi har inte dyra lokaler men ledig kapacitet, har inte 
fått ta del av lokalutredningen ännu så detta är de 
siffror som finns i lokalförsörjningsplanen. Se nästa 
bild)

Riket 19 044 kr
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Kapacitet lokaler grundskola 2020

Skola Kapacitet Snitt 2020 Över/under
Vaxö skola 324 243 81
Rindö skola 105 90 15
Resarö skola 483 422 61
Söderfjärdsskolan 350 318 32
Kronängsskolan 617 530 87

1879 1 603 277
Johannesberg Montessori 95 71 24

95 71 24

Total över/underkapacitet V 1974 1 674 301
Överkapacitet 15%
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Klass-snitt på 20 elever i Vaxholm F-6

• Lokalkostnad för en klass F-6 i 
Vaxholm: 400 000 kr per år.

• Lokalintäkt från grundbeloppet 
för varje elev i Vaxholm:
17 000 kr per år.

20 elever innebär -55 000 kr per 
år och klass.
Detta ger ca – 3 Mkr varje år i
ledig kapacitet som vi betalar för.
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Klass-storlek 2020
Snitt F-6: 20
Snitt 7-9: 26

Klasser F-klass 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Resarö 3 3 3 3 3 3 2
SÖF 2 2 2 2 2 2 2
Vaxö 1 2 1 1 2 2 2
Rindö 1 1 1 1 1 1 1
Kronäng 7 7 6
Summa klasser 7 8 7 7 8 8 7 7 7 6
Antal elever F-klass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Snitt/skola
Resarö 22 19 20 23 20 20 20 21
SÖF 19 25 22 25 24 21 23 22
Vaxö 21 17 24 29 23 19 26 23
Rindö 15 8 15 12 17 12 11 13
Kronäng 25 28 26 26
Summa elever 77 68 80 89 84 71 79 25 28 26
Snitt/ÅK 19 17 20 22 21 18 20 25 28 26
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Övriga kostnader i kommunal grundskola F-9 
(förvaltning, SAMS, SYV osv) 

Vaxholm 25 225 kr

Skillnad Vaxholm jämfört med 
Riket: 
14,8 Mkr

Riket 15 507 kr
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Tilläggsbelopp och verksamhetsstöd 
Jämförelse med Danderyds kommun 2020

Vaxholm
Tilläggsbelopp: 6 426 000 kr

Verksamhetsstöd: 13 338 000 kr

Antal elever med Tilläggsbelopp: 38 st.

Antal elever med Verksamhetsstöd: 86 st.

Snitt per elev Tilläggsbelopp: 169 105 kr

Snitt per elev Verksamhetsstöd : 155 093 kr

Andel elever med Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd: 7,2%

Danderyd
Tilläggsbelopp: 6 705 392 kr

Verksamhetsstöd: 17 430 364 kr

Antal elever med Tilläggsbelopp: 39 st.

Antal elever med Verksamhetsstöd: 119 st.

Snitt per elev Tilläggsbelopp: 171 933 kr

Snitt per elev Verksamhetsstöd : 146 474 kr

Andel elever med Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd: 3,3%
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Kostnad Tilläggsbelopp/Verksamhetsstöd 
Vaxholm jämfört med Danderyd
Vaxholm 11 484 kr

Skillnaden mellan Vaxholm och 
Danderyd (om vi skulle haft 
samma stöd per elev):
• Ca 11 milj. kr

Danderyd 5 064 kr
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Grundskola

Nettokostnadsavvikelse +21
Elevhälsa -1,5
Lokaler -2
Övrigt -14,8

Summa 2,7 Mkr
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Jämförelse grundbelopp 2020

FK 1-2 2020 FK 3-5 2020 F-klass 2020 1 tom 5 2020 6 tom 9 2020 Fritids 2020 Klubb 2020
160 595 Lidingö 133 079 Stockholm 83 014 Stockholm 84 565 Stockholm 93 700 Sollentuna 50 976 Stockholm 42 576 Stockholm
158 528 Stockholm 127 862 Vaxholm 73 483 Vaxholm 78 444 Värmdö 93 137 Stockholm 44 496 Danderyd 37 757 Upplands-Bro
152 831 Danderyd 123 223 Nacka 72 503 Värmdö 78 162 Upplands Väsby 92 733 Österåker 42 999 Lidingö 30 850 Tyresö
147 412 Sundbyberg 119 163 Sundbyberg 70 871 Lidingö 77 800 Sollentuna 88 814 Vaxholm 40 067 Nacka 29 918 Lidingö
143 072 Upplands-Bro 118 317 Lidingö 70 100 Sollentuna 77 532 Danderyd 88 724 Upplands Väsby 39 413 Tyresö 21 903 Täby
142 465 Österåker 117 510 Värmdö 60 096 Tyresö 76 739 Lidingö 88 700 Lidingö 39 162 Vaxholm 21 172 Österåker
142 009 Värmdö 116 287 Sollentuna 56 409 Solna 75 917 Nacka 86 747 Nacka 38 336 Täby 20 478 Sundbyberg
141 006 Vaxholm 115 048 Solna 55 435 Upplands Väsby 74 685 Österåker 85 704 Danderyd 38 055 Sundbyberg 17 852 Solna
138 130 Nacka 112 006 Upplands-Bro 54 255 Österåker 73 483 Vaxholm 83 765 Värmdö 37 757 Upplands-Bro 16 800 Sollentuna
135 131 Sollentuna 109 157 Tyresö 53 420 Sundbyberg 71 072 Sundbyberg 83 407 Täby 37 482 Värmdö 14 578 Vaxholm
134 562 Solna 107 673 Upplands Väsby 47 742 Upplands-Bro 70 189 Tyresö 83 401 Upplands-Bro 37 131 Solna 12 744 Danderyd
132 546 Tyresö 106 105 Danderyd 45 603 Täby 69 475 Täby 79 980 Sundbyberg 36 250 Österåker 12 672 Värmdö
131 569 Upplands Väsby 104 779 Österåker 42 840 Danderyd 69 196 Upplands-Bro 78 690 Solna 32 500 Sollentuna 12 600 Upplands Väsby
126 444 Täby 98 918 Täby 41 927 Nacka 69 143 Solna 76 844 Tyresö 28 456 Upplands Väsby 1 414 Nacka
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur 
2022-04-21 

Änr TFK 2022/50.007 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 28 Redovisning av nämnden för teknik, fritid och kulturs svar på 
revisionens slutfrågor för 2021 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har ställt sina slutfrågor relaterat till nämndens bokslut för 2021. Frågorna besvarades av 
nämndens presidium på slutrevisionen och redovisas på nämndens sammanträde.   

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Innevarande tjänsteutlåtande, 2022-04-04 
Svar på TFKs frågor - Slutrevision 2021 Vaxholms stad, 2022-03-25 
Frågor - Slutrevision 2021 Vaxholms stad, 2022-03-18 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf 

För kännedom: Revisionen 
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Tjänsteutlåtande 
2022-04-04 

Änr TFK 2022/50.007 
1 av 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Redovisning av nämnden för teknik, fritid och kulturs svar på 
revisionens slutfrågor för 2021 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har ställt sina slutfrågor relaterat till nämndens bokslut för 2021. Frågorna besvarades av 
nämndens presidium på slutrevisionen och redovisas på nämndens sammanträde.   

Handlingar i ärendet 
Innevarande tjänsteutlåtande, 2022-04-04 
Svar på TFKs frågor - Slutrevision 2021 Vaxholms stad, 2022-03-25 
Frågor - Slutrevision 2021 Vaxholms stad, 2022-03-18 

Kopia på beslutet till: 
 

För åtgärd:  Alexander Wahlstedt, sbf 

För kännedom: Revisionen 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Revisorerna 
 

    

Svar på revisionens frågor – slutrevision 2021, den 25 mars 2022. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

1. När vi träffade nämndens presidium under hösten 2021 ställde vi en fråga om nämndens delegations-
ordning och om denna speglade ett rimligt och önskvärt förhållande mellan nämnden och förvaltningen. 
Vi fick då, som vi uppfattade detta inget tydligt svar, men vi fick uppfattningen att nämnden hade för 
avsikt att genomföra en analys och bedömning av delegationsordningen. Vår fråga är om någon sådan 
analys och bedömning har genomförts och i så fall, vilken är slutsats har dragits? 

Svar: Frågan berörs översiktligt i genomlysningen av stadsbyggnadsförvaltningen men ingen mer djupgå-
ende analys har genomförts. Enheten har inte haft personal eller kompetens för att på djupet genomföra en 
sådan analys.  

Presidiet har inte ansett att detta skall prioriteras över befintliga arbetsuppgifter och projekt.  

 
2. När vi träffade nämndens presidium under hösten 2021 ställde vi en fråga om presidiet ansåg det vara 

en rimlig och önskvärd ansvarsfördelning mellan nämnden och förvaltningen att förvaltningen har möj-
lighet att besluta om investeringar. Detta med anledning av att vi noterat att förvaltningen har fattat be-
slut om investeringar. Vi fick då, som vi uppfattade detta inget tydligt svar, men vi fick uppfattningen 
att nämnden hade för avsikt att tydliggöra förhållandet, dvs ansvarsfördelningen, eventuellt i samband 
med en översyn av delegationsordningen. Vår fråga är om och i så fall vilken åtgärd som nu har vidta-
gits? 

Svar: Investeringsprojekten planeras i dialog med presidiet och för att förtydliga ansvarsfördelningen kring 
investeringsprojekten har följande åtgärder utförts:  
 - Underhållsplaner revideras och beslutas årligen 
 - Sammanställning av åtgärdsplaner relaterat till energiplan, blåplan samt avfallsplan har lyfts till nämnden 
 - Riktlinjer för prioriteringar av underhållsåtgärder har beslutats i nämnd 

Åtgärder som kvarstår:  
 - Fortsatt utveckla långsiktiga åtgärds och underhållsplaner för samtliga anläggningstyper 
 - Besluta om riktlinjer för investeringar (utöver kommungemensamma investeringsregler) 

 
3. När vi träffande nämndens presidium under hösten 2021 diskuterades hur klagomål och synpunkter 

hanteras. Vi vill nu veta om det nu finns någon rutin, på plats som säkerställer nämndens möjlighet att 
få information och därmed förutsättningar att fatta eventuella beslut med anledning av eventuella klago-
mål och synpunkter från allmänheten? 

Svar: Samtliga inkommande synpunkter och klagomål hanteras via stadens ärendehanteringssystem Artvise. 
Arbetet med att utveckla systematik och rutiner pågår löpande och möjlighet att ta fram statistik.  

4. Hur ser kompetensförsörjningssituationen ut inom nämndens olika ansvarsområden och hur fungerar 
nämndens dialog med kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet i dessa ärenden?  

Verksamheten har en majoritet specialistkompetenser som är ensamma på sin roll vilket gör verksamheten 
sårbar. Rekrytering till trainee-tjänster, praktikanter samt deltidsanställda är olika sätt att öka redundansen. 
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Historiskt har många av specialistkompetenserna varit svåra att rekrytera till. Presidiet och verksamheten ser 
yttrandet till mål och budget som det dokument där dialog kan föras med KS gällande anställningsbehov.  

5. Det har tecknats ett tillägg till nyttjanderättsavtalet avseende fastigheten Badhuset 6, Dnr 1/2007.059. 
Tilläggsavtalet tecknades 2012 och avser uppförande av en mindre byggnad för lager och bageri. Avta-
let gäller 5 år från dagen för avtalstecknandet och vid utgången av dessa 5 år upphör, enligt avtalet nytt-
janderätten och byggnaden ska tas bort. Byggnaden står fortfarande kvar och något nytt avtal har inte, 
enligt vad vi erfar tecknats. Vad är nämndens kommentar till detta och vad avser nämnden göra med 
anledning av förhållandet? 

Svar: Dialog kring avtalet har påbörjats men andra avtalsförhållanden har prioriterats högre, främst av eko-
nomiska skäl. 

 
6. I nämnden bokslut 2021 redovisas följande utifrån av den genomlysning som skett av stadsbyggnads-

förvaltningen: ”En växande verksamhet med behov av strategiskt fokus, prioritering, tydligare styrning 
och god administrativ struktur” samt ”Inom både politiken och förvaltningsorganisationen finns behov 
av en ökad tillit, delad målbild och stärkt samsyn”. Vi önskar få en konkretisering och exemplifiering 
av de problem som tydligen hittills har funnits inom nämnden och förvaltningen och vilka beslut och 
åtgärder som vidtagit för att rätta till dessa? 

Svar: Avsaknad av tillräckliga administrativa strukturer och resurser resulterar bland annat i problem med 
avtalsförvaltning av arrenden och lokalhyresavtal. Ett konkret exempel nämns i punkten ovanför.  
Beslut i andra instanser så som PLU, KS m.fl. resulterar ibland i en stor påverkan på verksamheten vilket 
inte alltid har informerats om och förberetts för. Nya arbetsuppgifter och verksamhetsområden utan ökning 
av resurser resulterar i att både grunduppdraget samt det långsiktiga strategiska arbetet blivit lidande.  

Åtgärder för att komma till rätta med problemen:  
 - En övergripande sammanställning av pågående projekt och åtgärder för hela förvaltningen har tagits fram 
för att möjliggöra en stärkt samsyn och förenkla styrningen. SBF-listan. 

 - Ersatt en ekonomisk fastighetsförvaltare med en fastighetsadministratör, resulterar i att befintliga avtal 
och åtaganden säkerställs men minska möjligheterna till omförhandlingar och nya avtalsförhållanden.  

 - Forum för interna avstämningar gällande förvaltningsövergripande projekt för att öka den gemensamma 
insikten i projekt som berör flera enheter.  

 - En mer djupgående analys av nämndens grunduppdrag pågår och kommer presenteras på strategidagen för 
att ge nämnden en möjlighet att fatta beslut om hur verksamheten bör hanteras på längre sikt.  

 - Stärkt stabsfunktion som kan stötta upp med specialistkompetenser och hantera förvaltningsövergripande 
frågor verkar för att åtgärda denna typ av problematik. Stora delar av staben stöttar dock för närvarande upp 
på olika enheter i vilket hämmar möjligheten att arbeta med denna typ av frågor. 

 - Kontinuerlig översyn av behovet från enheten genomförs vi varje rekrytering, ändringar av tjänster har 
genomförts under året.  

 - Arbetar löpande med åtgärdsplan kopplat till genomlysningen. Ex. internt remissförfarande när andra 
verksamheter påverkas av beslut.  

 
7. Vi har noterat att målnivån (andel nöjda invånare) avseende skötsel av GC-vägar, allmänna platser, 

byggnader och gator/vägar uppgår till 50%. Anser nämnden att detta är en tillräcklig ambitionsnivå? 

Svar: Nivån är satt utifrån att undersökningen är ny och saknar tidigare resultat och benchmarkingvärden, 
ambitionsnivån bör höjas.  
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Protokoll Socialnämnden 
2022-04-26 

Änr SN 2022/34.007 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 34 Redovisning av socialnämndens svar på revisionens slutfrågor för 
2021 

Socialnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har ställt sina slutfrågor relaterat till nämndens bokslut för 2021. Frågorna besvarades av 
nämndens presidium på slutrevisionen och redovisas på nämndens sammanträde. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-13 

Svar till revisionen- Slutrevision 2021 Vaxholms stad, 2022-03-25 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Agneta Franzén, sf 

För kännedom: Revisionen 
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Frågor till kommunstyrelsen och nämnderna - slutrevision 2021, den 25 mars 
2022. 
 
Socialnämnden 
 
Målet angående utredningstid i antal dagar inom barn- och ungdom har ökat och uppgår till 112 dagar 
2021(målnivå 90 dagar). Vad är skälet och vilka åtgärder vidtas? 
 

- Skälet är sjukskrivning/personalbrist i kombination av tillfällig ökad ärendemängd.  
- Normala handläggningstider råder nu under nuvarande situation.  
- Personalstyrkan är nu fulltalig och målnivån på 90 dagar förväntas uppnås under 2022. 

 
Nettokostnadsavvikelsen för LSS-verksamheten är 3,7%. Vad är skälet och vilka åtgärder vidtas? 
 

- Skälet är viss volymökning 
-  Det bör påpekas att kostnaderna är lägre än Bm. Kostnaderna har analyserats och inom 

sysselsättning är kostnaden per brukare högre jmf BM. Detta beror till stor del på lokalens läge, 
(vilket återkommande har nämnts i boksluten), där kostnader för resor (från Vaxholm till Rindö) 
bidrar till högre kostnader. Uppdrag till teknik och fastighet har lämnats från KS för att hitta mer 
ändamålsenliga lokaler. (åtgärd) Just nu söker även utföraren efter bättre lokaler på egen hand. 
Det kan vara så att problemet kan lösas inom kort/ under året 

- För 2021 var underskottet ca 1,6 mkr (enligt nettokostnadsavvikelsen i Kolada) . Kostnaden för LSS 
2020 var ca 40,9 mkr enligt bokslut och 2021 ca 40,1 dvs ett lägre utfall. Vilket gör att 
nettokostnadsavvikelsen för 2021 (preliminärt uträknad) kan närma sig målet på 0%.  

 
Nyckeltal Område 2017 2018 2019 2020 
Kostnad LSS boende, 
kr/brukare 

Stockholms läns 
kommuner  

1 096 445 1 136 292 1 166 452 1 203 850 

Kostnad LSS boende, 
kr/brukare 

Vaxholm 954 667 1 035 150 1 047 739 1 113 840 

Kostnad LSS daglig 
verksamhet, kr/brukare 

Stockholms läns 
kommuner  

302 188 315 150 318 552 301 640 

Kostnad LSS daglig 
verksamhet, kr/brukare 

Vaxholm 363 400 344 958 378 500 325 917 

Nettokostnadsavvikelse LSS, 
(%) 

Stockholms läns 
kommuner  

5,6 5,6 4,1 4,1 

Nettokostnadsavvikelse LSS, 
(%) 

Vaxholm 3,1 2,0 -0,6 3,7 

 
Vi har noterat att nämnden inte fattat något beslut om sin internbudget, utan ärendet noterades som en 
informationsärende. Vad är anledningen till detta och anser inte nämnden att det är rimligt att denna 
fattar beslut om internbudgeten? 
 

- Budget sätts av KF i nov-december. Internbudgetens fördelning har sedan lång tid varit ett 
informationsärende    
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Nämnden gör bedömningen att kvaliteten i SÄBO är god, trots att kundnöjdheten endast uppgår till 
68%. Vilka kriterier ligger till grund för nämndens bedömning av kvaliteten? 
 

- BM kommer från 2020. Ingen brukarundersökning i riket utfördes under 2021. Därav svårt att 
dra slutsats. 

-  En åtgärd att öka kvalitet är att upphandla utförandet/ vilket har skett 
- De tidigare brukarundersökningarna visar att brukarna generellt inte är missnöjda över 

kvalitet i vården utan över brister i lokalerna, vilka är svåra att åtgärda. 
- Ingen förändring i avvikelser eller synpunkter och klagomål under perioden 2021 
- Efter överlämnandet har olika delar av kvalitet följts upp med täta samverkansmöten med 

Förenade Care, där bedömningen är att Förenade Care arbetat systematiskt med att öka 
kvaliteten. 

- Det bedöms för tidigt att bedöma effekterna av övertagandet. 
 
Hur hanteras de klagomål som inkommer och som avser SÄBO som drivs av Förenade Care och har  någon 
analys gjorts för att bedöma om det finns substans i dessa? 
 

- Fler ärenden har överlämnats till IVO vilka avskrevs för att de saknade substans. 
- Övriga synpunkter och klagomål har hanterats kontinuerligt. Kritiken bedöms överlag bestå av 

(personal/ anhörigas) åsikter mot förändringar, nödvändiga för att en bibehållen en god 
omvårdad och långsiktig kvalitet på bemanning (scheman) utifrån given kostnadsram enligt 
avtal. 

 
Har nämnden, i avtalet med Förenade Care, säkerställt möjlighet till insyn i verksamheten så att man 
exempelvis kan ta del av scheman, intervjua personal etc. och har denna möjlighet i så fall nyttjats i 
samband med uppföljning? 
 

- Ja- Krav på insyn och möjligheter är säkerställda i avtalet.  
- Strukturerad uppföljning ska utföras under hösten 2022 enligt plan.  
- Dessutom genomförs samverkansmöten regelbundet/ varje månad. 
- Avvikelser rapporteras till nämnd med eventuella synpunkter 

 
I jämställdhetsredovisnigen i nämndens bokslut anges att en enkät har eller ska göras, utifrån ett jäm- 
ställdhetsperspektiv, inom biståndsbedömning vid funktionshinder och ekonomiskt bistånd. Vad förvän- 
tas nämnden få för information från denna enkät och hur avses informationen användas? 
 

- Att göra en undersökning inom de två områdena bedömdes nödvändigt eftersom ingen 
brukarundersökning har utförts, ( i Vaxholm) varför analys om ur ett jämställdhetsperspektiv 
ur ett brukarperspektiv inte kunde utföras tidigare inom området 

- Undersökningarna är genomförda. Utifrån resultatet kunde inte några avvikelser hittas 
- Brukarundersökningen inom ekonomiskt bistånd har redovisats för nämnden 
- Inom funktionshinderområdet var svarsfrekvens/ antalet svarande lågt.  
- Syftet var att undersöka om det fanns förbättringsområden ur ett jämställdhetsperspektiv. 
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Tjänsteutlåtande 
2022-04-13 

Änr SN 2022/34.007 
1 av 1 
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Redovisning av socialnämndens svar på revisionens slutfrågor för 
2021 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har ställt sina slutfrågor relaterat till nämndens bokslut för 2021. Frågorna besvarades av 
nämndens presidium på slutrevisionen och redovisas på nämndens sammanträde. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-13 

Svar till revisionen- Slutrevision 2021 Vaxholms stad, 2022-03-25 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Agneta Franzén, sf 

För kännedom: Revisionen 

Socialförvaltningen 
Agneta Franzen 
Förvaltningschef 
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Protokoll Stadsbyggnadsnämnden 
2022-04-27 

Änr SBN 2021.383   
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 21 Rapport från möte med stadens revisorer vid slutrevisionsmötet 
2021 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
1. Nämnden har tagit del av presidiets svar på revisorernas frågor vid slutrevision. 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Presidiet informerar om slutrevisionsmötet i mars med kommunrevisorerna, för bokslutet 2021. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande Rapport från möte med stadens revisorer vid slutrevisionsmötet 2021, 2022-04-13 
SBN - Slutrevision 2021 Vaxholms stad, 2022-03-25  

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Bygglov- och GIS-enheten 

För kännedom: Christoffer Amundin, sbf    
 Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf    
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Tjänsteutlåtande 
2021-04-13 

Änr SBN.2021.383   
1 av 1 
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Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 
Fax: 08-541 708 57 
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Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 
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Rapport från möte med stadens revisorer vid slutrevisionsmötet 2021 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar 
1. Nämnden har tagit del av presidiets svar på revisorernas frågor vid slutrevision. 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Informationen noteras till protokollet 

Ärendebeskrivning 
Presidiet informerar om slutrevisionsmötet i mars med kommunrevisorerna, för bokslutet 2021. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Rapport från möte med stadens revisorer vid slutrevisionsmötet 2021, 2022-04-13 
SBN - Slutrevision 2021 Vaxholms stad, 2022-03-25  

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Bygglov- och GIS-enheten 

För kännedom: Christoffer Amundin, sbf    
 Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf    
   

Bygglov- och GIS-enheten 
Christoffer Amundin 
Bygglov- & GIS-chef 
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Stadsbyggnadsnämnden svar på revisorernas frågor 2022-03-18 
Ärende nr. SBN.2021.383 (hos stadsbyggnadsnämnden) 
    

Frågor till kommunstyrelsen och nämnderna – slutrevision 2021, den 25 mars 2022. 

Stadsbyggnadsnämnden 

1. Vad är aktuell status rörande bygglov och tillsynsärenden? Vi vill ha aktuell ärendebalans avseende till-
synsärenden per 31/12 2021, 2020 och 2019 samt prognos för 31/12 2022. Vilka eventuella ytterligare 
beslut behöver fatats av nämnden eller av Kommunstyrelsen för att komma till rätta med situationen? 
 
Svar: Kommunfullmäktige rekommenderas att fatta beslut om att tillsätta de ytterligare resurser som 
framgår av de nya tillsynsplaner med tillhörande behovsutredningar, vilka nämnden fattade beslut om 
vid sitt sammanträde i december 2021. (Se tillsynsplanerna för närmare information om detta.) Tillsyns-
planerna är framtagna utifrån gällande lagstiftning och redovisades i informationsärende 6B och 7B vid 
kommunstyrelsens sammanträde 24 mars. 
 
Vad gäller ärendestatistik och ärendebalanser så har ärendehanteringssystemet Castor inga bra verktyg 
för detta. Tidigare år har tillsyn handlagts i samma ärende som bygglov eller strandskydd, och det går 
därmed inte att historiskt söka fram alla ärenden ur systemet/diariet. Det är även så att allt eftersom 
ärenden handläggs, placeras de i olika skeden vilket kan resultera i att samma sökning vid två olika till-
fällen kan ge olika sökresultat, eftersom sökförutsättningarna ändras. Detta medför att det finns en viss 
osäkerhet inbyggd i de ärendebalanser som redovisas nedan. Det är också så att nämnden nu har en va-
kant tjänst sedan 21 februari och en tjänstledighet från april, som innebär att en prognos för närvarande 
osäker. Rekrytering av ny tillsynsjurist samt vikarie pågår, men det har varit få sökande till tjänsterna. 
Redovisad balans per 2022-12-31 ska därmed ses som en försiktig prognos utifrån osäkert underlag. 
 

Ärendebalans tillsynsärenden bygg och strand: 
 
2019-12-31:   168 
2020-12-31:   246 
2021-12-31:   292 
2022-12-31:   290 prognos 
 

2. Vi har noterat att rapporteringen rörande situationen rörande tillsynsärenden, som fortfarande utgör ett 
stort problemområde, rapporterats förhållandevis översiktligt i nämndens bokslut. Statikuppgifter avse-
ende aktuell situation och utveckling över tid sakna exempelvis helt. Däremot har en omfattande redo-
visning av en könsuppdelad statistik avseende vem som söker bygglov samt ett könsuppdelad Nöjd-
kund-index för bygglov. Vad är nämnden kommentar till denna prioritering av vad som rapporteras i 
bokslutet? 
 
Svar: Redovisningen av könsuppdelad statistik är beslutad av högre politisk instans, se vidare svar i 
punkt 3 nedan. 
 
Vad gäller noggrannare redovisning av status inom tillsynen bedömdes detta inte som nödvändigt i bok-
slutet. Nu när frågan nu ställs, kan det uppfattas vara rimligt att frågan kunde ha givits mer utrymme. 
Förklaringen ligger i att nämnden nu har tre återkommande rapporttillfällen årligen gällande aktuell sta-
tus för tillsynsverksamheten. 
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3. Vi har noterat att nämndens bokslut innehåller ett avsnitt ”analys ur ett jämställdhetsperspektiv” där re-
dovisning sker av uppgifter sker i form av en könsuppdelad statistik avseende vem som söker bygglov 
samt ett könsuppdelat Nöjd-kund-index för bygglov. Vad är syftet med denna rapportering? Vilken är 
nämndens för avsikt med denna rapportering och vilka slutsatser drar nämnden? Har nämnden något 
mål med avseende på denna könsuppdelning eller kommer nämnden att vidta några åtgärder med anled-
ning av uppgifterna? 

Svar: Rubriken ”analys ur ett jämställdhetsperspektiv” är inlagt av kommunstyrelsen i samtliga nämn-
ders bokslut, och utgör en del av kommunens deltagande i projektet ”modellkommun”. Nämnden har i 
detta sammanhang inte tagit några egna initiativ utan följer givna direktiv vad gäller bokslutets utseende 
och kapitelindelning för 2021. Avsnittet/punkten i sin helhet är sammanställd av hållbarhetsenheten 
med stöd i enhetens kontroller av statistiskt underlag. 

 
4. Måluppfyllelsen avseende handläggningstid för bygglov har försämrats vad avser tid från inkommen 

ansökan till expedierat (från 12 veckor 2020 till 16,5 veckor 2021) I analysen anges hög personalom-
sättning, vakanser och en ökad ärendemängd som skäl till detta.  
 
- Hur hög har personalomsättningen varit under 2021?  

 
Svar: Under 2021 har en bygglovskoordinator och en bygglovshandläggare gått i pension vid halv-
årsskiftet, varav handläggaren återanställts under hösten på 40% visstid som extra resurs fram till 
årsskiftet 2021/2022, efter beslut i KF om extra, tillfällig, resurstilldelning till nämndarbetet.  
 
En bygglovshandläggare har sagt upp sig och slutade innan sommaren, men återanställdes under 
senhösten som extra resurs med visstidsanställning t.o.m. 2022-12-31, efter beslut i KF om extra, 
tillfällig, resurstilldelning till nämndarbetet. 
 
Utöver detta har en bygglovskoordinator påbörjat föräldraledighet i början av sommaren och en 
GIS-koordinator under hösten. En vikarierande bygglovskoordinator har sagt upp sig då denne fått 
fast anställning med betydligt högre lön inom näringslivet. 

 
- Vad är skälet till den höga personalomsättningen och vilka åtgärder vidtas för att minska denna? 

 
Svar: För Vaxholms del har personalomsättningen bland bygglovshandläggarna varit 66% (2 av 3), 
vilket är relativt mycket och får en stor påverkan på beredningskapaciteten. Som jämförelse har vår 
grannkommun Täby, under samma period haft en personalomsättning på 125%. I relation till detta 
har personalomsättningen inte varit dramatisk, om än belastande för nämndens beredningskapacitet 
under andra halvåret 2021.  
 
I praktiken har nämnden små möjligheter att påverka förvaltningens bemanning, utan detta är pri-
märt en fråga för KS och förvaltningen självt att arbeta med och fortlöpande utvärdera. 

 
5. Hur fungerar nämndens dialog med Kommunstyrelsen som är anställningsmyndighet avseende kompe-

tensförsörjningen? 
 
Svar: Nämnden konstaterar inledningsvis att kompetensområdet bygga, bo och miljö är komplext och 
att antalet kompetenta och erfarna bygglovsarkitekter/-handläggare, strandskyddshandläggare och till-
synsjurister/-handläggare är, även i ett nationellt perspektiv, ett strategiskt bristområde. Vidare förelig-
ger en relativt omfattande personalrörlighet beroende på flera olika faktorer, såsom exempelvis löne-
glidning, långa resvägar och -tider, samt hög arbetsbelastning och utmanande arbetsmiljö. 
 
Det sagt så har nämnden lyckats bra i rekryteringen av ersättare för den personalomsättning som varit, 
och mer än hälften av året har nämndens expertorgan varit fullbemannat. Under hela perioden har dock 
nämnden nödsakats att rekrytera bland nyutexaminerade och individer som inte kunnat användas för 
beredning av samtliga förekommande uppgifter. Detta förhållande har kontinuerligt rapporterats till 
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mittsamverkans ledning, i vilken bland annat ingår KSO, vice KSO, nämndordföranden och ordföran-
dena i övriga nämnder samt gruppledarna i mittstyret. I denna krets har också fortlöpande diskuterats 
möjliga åtgärder utifrån aktuell situation. 
 
Vidare har nämnden fortlöpande redovisat aktuella ärendebalanser och förslag på åtgärder, bland annat i 
de ovan tidigare refererade informationsärendena 6B och 7B. Härtill kommer en viss personunion, som 
exempelvis att nämndordföranden tillika är ersättare i kommunstyrelsen, vilket innebär att nämnden har 
haft goda möjligheter att få sina ställningstaganden och uppfattningar redovisade i kommunstyrelsen. 
Sammantaget uppfattar nämnden sålunda att kommunikationen med kommunstyrelsen varit god och att 
framlagda förslag och behovsframställningar nått fram till kommunstyrelsen för ställningstagande.  
 

6. Nämnden redovisar ett antal utmaningar inför framtiden i sitt bokslut (avsnittet framtid och utveckling). 
Där anges bland annat följande: 
 
- Beredningskapaciteten beroende, bland annat på en ökad ärendemängd – kräver en genomgång av 

nämndens ekonomiska förutsättningar. 
- Det krävs en ytterligare ökning av resurser, utöver de som nyligen fullmäktige beslutat för att klara 

tillsynsuppgiften. 
- Arbetsledande och administrativ chefskapacitet – nuvarande funktion räcker inte. 
- Kommande ändring av lagstiftning – kräver ytterligare resursförstärkning. 

Vidare redovisar nämnden att det kommer att ta lång tid att arbeta undan ärendebalansen.  

I den genomlysning av aktuella delar av stadsbyggnadsnämndens ansvarområden pekade man på att 
nuvarande problem inte, i första hand, var ett resursproblem utan primärt utan det handlade om brister i 
ledarskap, arbetsmetodik och arbetsverktyg.  

a) Gör nämnden en annan analys nu och vilka åtgärder vidtas nämnden för att hantera dessa utma-
ningar? 
 
Svar: Resultatet av genomlysningen har givit upphov till fördjupad förståelse av verksamhetens 
roll och ansvar samt en bra utgångspunkt och bekräftelse av förhållanden som behövts utvecklas 
och förbättras. Inget av det som framkom i genomlysningen och den handlingsplan som togs fram 
med konsultens hjälp därefter, var dock nytt eller okänt för enheten själv.  
 
De nyckeltal och den statistik som redovisas i rapporten är dock mycket svårjämförbara, eftersom 
det inte handlar om definierade nyckeltal som räknas fram enligt förutbestämda parametrar. Varje 
kommun räknar på olika sätt utifrån de olika utgångspunkter och individuella förutsättningar olika 
kommuner har. I realiteten påverkar också ett flertal kommunspecifika variabler det resultat man 
får fram, t.ex. bebyggelsetyp och ålder, andelen kulturmiljöer, riksintressen, graden av planlägg-
ning inom kommunen, hur gamla planerna är, hur uppdaterade kulturmiljöinventeringar man har, 
om man har en arkitekturstrategi eller andra styrdokument/riktlinjer om hur man vill styra bebyg-
gelse i kommunen, osv. 
 
I realiteten är det också så att det är verkligheten som avgör vad som behövs och hur saker funge-
rar. Teorin kan användas för att förstå och analysera verkligheten, men härskar aldrig över verklig-
heten och hur de faktiska förutsättningarna och förhållandena i den enskilda kommunen ser ut. 
Detta är också orsaken till att de allra flesta kommuner går på sitt eget sätt att räkna med olika sa-
ker som inte utan vidare låter sig jämföras. Utifrån detta finns det ett behov av en ”efteranalys” av 
genomlysningen och även att frågan om verksamhetens lednings påverkan bearbetas för att komma 
vidare i förändrings- och förbättringsarbetet inom enheten. 
 

b) Hur lång tid bedömer nämnden att det kommer ta att arbeta undan ärendebalansen, avseende tillsyn 
och är tiden avstämd med och godkänd av Kommunstyrelsen? 
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Svar: Som framgår av de tillsynsplaner som antog vid nämndens decembersammanträde, har för-
valtningen efter att ha arbetat med frågan landat i att det finns förutsättningar att arbeta bort ärende-
balansen under en treårsperiod (2022 - 2024), under förutsättning att förvaltningen får de resurser 
som förtecknas i de behovsutredningar som hör till de nya tillsynsplanerna.  
 
I och med att inga resursförstärkningar möjligen tillkommer att tillskjutas under innevarande år kan 
treårsperioden närmast komma att förskjutas ett år så att ärendebalansen kan tänkas vara bortarbe-
tad vid utgången av 2025, utifrån nu kända förutsättningar och förutsatt att nämnden till 2023 får en 
resursförstärkning i linje med de nya tillsynsplanerna. 
 
Vad gäller frågan om vad kommunstyrelsen (KS) anser om eller skulle ha godkänt, så ligger det 
utanför dess mandat att blanda sig i eller påverka stadsbyggnadsnämndens uppdrag och arbete. 
Detta framgår tydligt av regeringsformen i grundlagen och gällande rättspraxis. Däremot är det KS 
ansvar som kommunfullmäktiges beredande organ att inhämta information om de förutsättningar 
SBN behöver för att kunna fullgöra sitt oavhängiga myndighetsuppdrag. Om detta inte sker har 
byggnadsnämnden inte förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag och fullgöra sina skyldigheter uti-
från PBL och MB (strandskydd), med flera lagrum, och ansvaret för detta ligger då på KS. 
 
 

För stadsbyggnadsnämnden 2022-03-25 

Jan Reuterdahl 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-05-25 

Änr KS 2022/74.028 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 42 Förtjänsttecken i Vaxholms stad 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2 juni 2022 sammanställa 
motivering till mottagarna.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Förtjänsttecken delas ut till kommunmedborgare vid kommunfullmäktiges sammanträde  
den 13 juni 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade under 2012 att införa utdelning av förtjänsttecken för Vaxholms stad för 
att aktningsfullt hedra och visa uppskattning till kommunmedborgare som uträttat något som främjat 
kommunen i en vidare bemärkelse. Utdelningen av förtjänsttecknet sker en gång per år och nominering 
av person/personer som föreslås kan göras av medborgare i kommunen eller av någon annan med god 
kännedom om personens betydande prestationer för kommunen. Utmärkelsen består av 
förtjänsttecken, blommor samt diplom och har hittills överlämnats av kommunfullmäktiges ordförande 
vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.                                                                                            

För år 2022 har 2 nomineringar inkommit. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2022-05-05 
Nomineringar 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kansliet 
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Tjänsteutlåtande 
2022-05-05 

Änr KS 2022/74.028 
1 av 1 
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Org nr: 212000-2908 
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Förtjänsttecken i Vaxholms stad 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde 2 juni 2022 sammanställa 
motivering till mottagarna/mottagaren.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Förtjänsttecken delas ut till kommunmedborgare vid kommunfullmäktiges sammanträde den  
13 juni 2022. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade under 2012 att införa utdelning av förtjänsttecken för Vaxholms stad för 
att aktningsfullt hedra och visa uppskattning till kommunmedborgare som uträttat något som främjat 
kommunen i en vidare bemärkelse. Utdelningen av förtjänsttecknet sker en gång per år och nominering 
av person/personer som föreslås kan göras av medborgare i kommunen eller av någon annan med god 
kännedom om personens betydande prestationer för kommunen. Utmärkelsen består av 
förtjänsttecken, blommor samt diplom och har hittills överlämnats av kommunfullmäktiges ordförande 
vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.                                                                                            

För år 2022 har 2 nomineringar inkommit. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser för barn. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Anette Lingesund, 2022-05-05 
Nomineringar 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kansliet 

Kommunledningskontoret 
Anette Lingesund 
Nämndsekreterare 
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Ansvar för uppgifter enligt ny lag om tobaksfria nikotinprodukter till 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Södra Roslagens miljö-och hälsoskyddsnämnd får i uppdrag att fullgöra de uppgifter som ankommer på 
kommunerna enligt ny lag om tobaksfria nikotinprodukter samt att uppgifterna ska införas i nämndens 
reglemente som en ny 2 § p. 9 och 3 § p. 9, under förutsättning att riksdagen under år 2022 beslutar att 
anta en sådan ny lag som regeringen föreslagit samt att Täby kommun fattar ett likalydande beslut. 

Sammanfattning 
Regeringen har den 31 mars 2022 överlämnat proposition 2021/22:200 ”Hårdare regler för nya 
nikotinprodukter” till riksdagen. Propositionen innehåller ett förslag på en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter. Riksdagen planerar att ta upp propositionen för beslut den 16 juni 2022. Förslaget 
kommer, om det antas av riksdagen, att reglera handel, marknadsföring och tillverkning av tobaksfria 
nikotinprodukter. Enligt förslaget ska lagen gälla från den 1 augusti 2022. 

Enligt den föreslagna lagen ska försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsument förenas med 
anmälningsplikt och kommuner ges ansvar att sköta tillsynen av detaljhandeln av produkterna. Förslaget 
innebär att tobaksfria nikotinprodukter i stort regleras på samma sätt som handeln med e-cigaretter i 
lagen om tobak och liknande produkter, vilket idag är den gemensamma nämnden Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnds ansvar för Täby kommun och Vaxholms stads del. 

För att Täby och Vaxholm ska kunna ge fullgod vägledning till aktuella företagare samt för att 
företagarna ska kunna fullgöra sin anmälningsplikt bedöms det rimligt att föregå riksdagens beslut 
gällande lagförslaget. Kommunfullmäktige föreslås därför ge Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd i uppdrag att fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunerna enligt den 
föreslagna lagstiftningen och införa den uppgiften i nämndens reglemente, under förutsättning att 
riksdagen beslutar att anta lagen samt att Täby kommun fattar samma beslut. Södra Roslagens miljö- 
och hälsoskyddsnämnd beredde frågan vid sitt sammanträde den 26 april 2022, § 27. 

 

Kommunledningskontoret 
Kristoffer Staaf 
Administrativ chef 
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Ärendebeskrivning 
Regeringen har den 31 mars 2022 överlämnat proposition 2021/22:200 ”Hårdare regler för nya 
nikotinprodukter” till riksdagen. Propositionen innehåller ett förslag på en ny lag om tobaksfria 
nikotinprodukter. Riksdagen planerar att ta upp propositionen för beslut den 16 juni 2022. Förslaget 
kommer, om det antas av riksdagen, att reglera handel, marknadsföring och tillverkning av tobaksfria 
nikotinprodukter. Enligt förslaget ska lagen gälla från den 1 augusti 2022. 

Området är idag i princip oreglerat. Lagförslaget är kopplat till nationella folkhälsopolitiska mål och 
syftar till att Sverige i det folkhälsopolitiska arbetet har ett samlat grepp kring alla produkter som 
innehåller nikotin. 

Tobaksfria nikotinprodukter saluförs främst som tobaksfritt snus, även kallat vitt snus. Produkterna har 
funnits på marknaden sedan mitten på 2010-talet och försäljningen har vuxit snabbt. Tillgången till 
produkterna är stor och försäljning sker både i fysiska försäljningsställen och på flertalet webbutiker. 
Eftersom produkterna inte innehåller tobak är det betydligt lättare att smaksätta vitt snus jämfört med 
snus som innehåller tobak. Det tobaksfria snuset har ofta smaker av mint, frukt, bär eller godis, men 
möjligheten att kombinera olika smaksättningar är stor. Det innebär att produkterna utvecklas och 
marknadsförs mot målgrupper som inte hade lockats av traditionella tobaksvaror.  

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsument ska enligt förslaget förenas med 
anmälningsplikt. Den som inte fullgör anmälningsplikten ska enligt lagförslaget dömas till böter eller 
fängelse i minst 6 månader.  

I den föreslagna lagen ges kommuner ansvar att sköta tillsynen av detaljhandeln av tobaksfria 
nikotinprodukter. Utöver tillsynsuppdraget ska även kommuner enligt lagförslaget hantera anmälan om 
försäljning till konsument. 

Förutom den helt nya lagen föreslås även förändringar i bland annat livsmedelslagen och lagen om 
tobak och liknande produkter för att tydligare reglera handel och hantering av tobaks- och nikotinfria 
snusliknande produkter samt vätskor avsedda att konsumeras genom e-cigaretter.  

Förslaget innebär att tobaksfria nikotinprodukter i stort regleras på samma sätt som handeln med e-
cigaretter i lagen om tobak och liknande produkter. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, i 
egenskap av gemensam nämnd för Täby kommun och Vaxholms stad, har idag det ansvar som åläggs 
kommunerna enligt lagen om tobak och liknande produkter. Nämnden har i stort den kompetens och de 
resurser som krävs för att hantera uppgifterna som kommuner förväntas få ansvar för att sköta enligt 
förslagen lagstiftning. 

Produkterna som lagförslaget avser att reglera tillhandahålls redan till konsument sedan ett antal år 
tillbaka. Om riksdagen antar lagen så som förslaget är formulerat blir följden att ett stort antal 
företagare i Täby och Vaxholm kommer att behöva anmäla redan pågående försäljning av tobaksfria 
nikotinprodukter med mycket kort varsel. För att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontoret ska 
kunna ge fullgod vägledning till aktuella företagare samt för att företagarna ska kunna fullgöra sin 
anmälningsplikt bedöms det rimligt att föregå riksdagens beslut gällande lagförslaget.  

Kommunfullmäktige föreslås därför ge Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i uppdrag att 
fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunerna enligt den föreslagna lagstiftningen och införa 
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den uppgiften i nämndens reglemente, under förutsättning att riksdagen beslutar att anta lagen samt 
att Täby kommun fattar samma beslut. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beredde frågan 
vid sitt sammanträde den 26 april 2022, § 27. 

I och med att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd samverkar med Norrtälje, Vallentuna och 
Lidingö inom tobaksområdet är det rimligt att anta att det finns ett intresse från nämnda kommuner att 
samverka även inom det område som den föreslagna lagen reglerar. Enligt gällande reglemente för 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd kan nämnden själv besluta om sådan samverkan med 
andra kommuner inom nämndens ansvarsområde. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för barn.  

Jämställdhetsperspektivet 
Förslaget bedöms inte få några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.  

Finansiering 
Bedömningen är att uppdraget enligt föreslagen lag initialt kan hanteras med befintliga resurser. Enligt 
förslaget ges kommunerna möjlighet att finansiera tillsynen med avgifter. För detta kommer nämnden 
under andra halvan av 2022 behöva ta fram ett förslag på taxa för antagande i respektive 
kommunfullmäktige. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor anser inte att det är rimligt att 
påbörja arbetet med taxor innan lagen är antagen och eventuella tillhörande föreskrifter finns på plats. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-05-03 
Protokollsutdrag SRMH 2022-04-26 § 27 
Tjänsteutlåtande, SRMH, 2022-04-05 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  SRMH 

För kännedom: Täby kommun 
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Revidering av reglemente för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att föreslå 
kommunfullmäktige i Täby kommun och Vaxholms stad att, under 
förutsättning att regeringens proposition 2021/22:200, ”Hårdare regler för 
nya nikotinprodukter” antas, ge nämnden de uppdrag som åläggs kommuner i 
föreslagen lag. 

Sammanfattning 

Regeringen har den 31 mars 2022 lämnat proposition 2021/22:200, ”Hårdare 
regler för nya nikotinprodukter” till riksdagen. Propositionen innehåller ett 
förslag på en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Riksdagen planerar att ta 
upp propositionen för beslut den 16 juni 2022. Förslaget kommer, om det 
antas av riksdagen, att reglera handel, marknadsföring och tillverkning av 
tobaksfria nikotinprodukter. Enligt förslaget ska lagen gälla från den 1 augusti 
2022. 

Tobaksfria nikotinprodukter saluförs främst som tobaksfritt snus, även kallat 
vitt snus. Produkterna har funnits på marknaden sedan mitten på 2010-talet 
och försäljningen har vuxit snabbt. Eftersom produkterna inte innehåller tobak 
är det betydligt lättare att smaksätta vitt snus jämfört med snus som 
innehåller tobak. 

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsument ska enligt förslaget 
förenas med anmälningsplikt. Det saknas införandebestämmelser för 
försäljning i lagförslaget. Förslaget innebär att tobaksfria nikotinprodukter i 
stort regleras på samma sätt som handeln med e-cigaretter i lagen om tobak 
och liknande produkter vilket idag är Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd ansvar Täby kommun och Vaxholms stad. 
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För att Täby kommun och Vaxholms stad ska kunna ge fullgod vägledning till 
aktuella företagare samt för att företagarna ska kunna fullgöra sin 
anmälningsplikt är det enligt kontorets bedömning rimligt att föregå 
riksdagens beslut gällande lagförslaget. Nämnden bör därför föreslå för 
kommunfullmäktige i Täby kommun och Vaxholms stad att revidera Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds reglemente under förutsättning att 
regeringens proposition om ny lag om tobaksfria nikotinprodukter antas. 

Beskrivning av ärendet 

Regeringen har den 31 mars 2022 lämnat proposition 2021/22:200, ”Hårdare 
regler för nya nikotinprodukter” till riksdagen. Propositionen innehåller ett 
förslag på en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. Riksdagen planerar att ta 
upp propositionen för beslut den 16 juni 2022. Förslaget kommer, om det 
antas av riksdagen, att reglera handel, marknadsföring och tillverkning av 
tobaksfria nikotinprodukter. Området är idag i det närmast oreglerat. 
Regeringen har lämnat förslaget på den nya lagen till Lagrådet den 24 
februari 2022.  

Enligt förslaget ska lagen gälla från den 1 augusti 2022. Regeringen 
propositionen att lagförslaget är kopplat till nationella folkhälsopolitiska mål 
och syftar till att Sverige i det folkhälsopolitiska arbetet har ett samlat grepp 
kring alla produkter som innehåller nikotin. 

Tobaksfria nikotinprodukter saluförs främst som tobaksfritt snus, även kallat 
vitt snus. Produkterna har funnits på marknaden sedan mitten på 2010-talet 
och försäljningen har vuxit snabbt. Tillgången till produkterna är stor och 
försäljning sker både i fysiska försäljningsställen och på flertalet webbutiker. 

Eftersom produkterna inte innehåller tobak är det betydligt lättare att 
smaksätta vitt snus jämfört med snus som innehåller tobak. Det tobaksfria 
snuset har ofta smaker av mint, frukt, bär eller godis, men möjligheten att 
kombinera olika smaksättningar är stor. Det innebär att produkterna 
utvecklas och marknadsförs mot målgrupper som inte hade lockats av 
traditionella tobaksvaror.  

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till konsument ska enligt förslaget 
förenas med anmälningsplikt. Den som inte fullgör anmälningsplikten ska om 
lagen antas dömas till böter eller fängelse i minst 6 månader. Det saknas 
införandebestämmelser för försäljning i lagförslaget. 

I den föreslagna lagen ges kommuner ansvar att sköta tillsynen av 
detaljhandeln av tobaksfria nikotinprodukter. Utöver tillsynsuppdraget ska 
även kommuner enligt lagförslaget hantera anmälan om försäljning till 
konsument. 

Förutom den helt ny lagen föreslås även förändringar i bland annat 
livsmedelslagen och lagen om tobak och liknande produkter för att tydligare 
reglera handel och hantering av tobaks- och nikotinfria snusliknande 
produkter samt vätskor avsedda att konsumeras genom e-cigaretter.  

Förslaget innebär att tobaksfria nikotinprodukter i stort regleras på samma 
sätt som handeln med e-cigaretter i lagen om tobak och liknande produkter. 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har idag det ansvar som 
åläggs kommuner för Täby kommuns och Vaxholms stads del i lagen om 
tobak och liknande produkter. 
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Kontorets bedömning 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd sköter idag det 
tillsynsuppgifter som i lagen om tobak och liknande produkter åläggs 
kommuner för Täby kommuns och Vaxholms stads räkning. Föreslagen lag 
innebär att regleringen av tobaksfria nikotinprodukter i harmoniseras med de 
bestämmelser som gäller för e-cigaretter i lagen om tobak och liknande 
produkter. Nämnden har i stort den kompetens och de resurser som krävs för 
att hantera uppgifterna som kommuner föreskrivs sköta enligt lagförslaget. 

Lagförslaget innehåller införanderegler när det gäller pågående hantering av 
tobaksfria nikotinprodukter i produktions- och distributionsleden. Förslaget 
saknar dock bestämmelser om pågående detaljhandel med tobaksfria 
nikotinprodukter.  

Produkterna som lagförslaget avser reglera tillhandahålls sedan ett antal år till 
konsument. Om riksdagen antar lagen så som förslaget är formulerat blir 
följden att ett stort antal företagare i Täby och Vaxholm kommer att behöva 
anmäla redan pågående försäljning av tobaksfria nikotinprodukter med 
mycket kort varsel.  

För att Täby kommun och Vaxholms stad ska kunna ge fullgod vägledning till 
aktuella företagare samt för att företagarna ska kunna fullgöra sin 
anmälningsplikt är det enligt kontorets bedömning rimligt att föregå 
riksdagens beslut gällande lagförslaget.  

Nämnden bör därför föreslå för kommunfullmäktige i Täby kommun och 
Vaxholms stad att revidera Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 
reglemente under förutsättning att regeringens förslag till ny lag om 
tobaksfria nikotinprodukter antas.  

Kontoret bedömer att uppdraget enligt föreslagen lag initialt kan hanteras 
med befintliga resurser. Enligt förslaget ges kommunerna möjlighet att 
finansiera tillsynen med avgifter. För detta kommer nämnden under andra 
halvan av 2022 behöva ta fram ett förslag på taxa för antagande i respektive 
kommunfullmäktige. Kontoret anser att det innan lagen är antagen inte är 
rimligt att påbörja arbetet med taxor. 

I och med att nämnden samverkar med Norrtälje, Vallentuna och Lidingö 
inom tobaksområdet är det rimligt att anta att det finns ett intresse från 
nämnda kommuner att samverka även inom det område som den föreslagna 
lagen reglerar. Kontoret återkommer till nämnden i det fall att berörda 
kommuner initierar en utökad samverkan i det fall regeringens proposition 
antas. Enligt gällande reglemente kan nämnden själv besluta om samverkan 
med andra kommuner inom nämndens ansvarsområde. 

 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

 

Simon Bergroth 

Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen i Täby kommun och Vaxholms stad
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Riktlinjer för kamerabevakning i Vaxholms stad 

Förslag till beslut 
Riktlinjer för kamerabevakning i Vaxholms stad antas.  

Ärendebeskrivning 
Antalet önskemål om kamerabevakning har ökat från kommunens olika verksamheter, kopplat till 
händelser och utveckling i samhället. Kamerabevakning ska alltid ses som ett komplement till andra 
trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Vaxholms stads huvudfokus ska vara att arbeta 
med samverkan med olika myndigheter som tex polisen, kommunens förvaltningar, länsstyrelsen samt 
frivilliga krafter för att uppnå trygghetsskapande effekt inom kommunen. Vaxholms stad ska vara en 
kommun som värnar den personliga integriteten men ska också vara aktiv i det brottsbekämpande och 
brottsförebyggande arbetet. Föreslagna riktlinjer tydliggör regelverk och arbetsgång för 
behovsbedömning, eventuell ansökningsprocess och användande av övervakningskameror vid 
kommunens fastigheter, lokaler och platser. Möjligheten att bedriva kamerabevakning styrs i huvudsak 
av två lagar; Kamerabevakningslagen (2018:1200) och Dataskyddsförordningen (GDPR).  

Syftet med föreslagna riktlinjer är att tydliggöra Vaxholms stads förhållningsätt vad gäller användning av 
kamerabevakning samt beslutsgång och ansvarsfördelning. Riktlinjernas syfte är även att ge stöd och 
vägledning, till respektive förvaltning/verksamhet, för vad som ska tas i beaktning innan beslut tas att 
använda kamerabevakning som en del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. 
Riktlinjerna åskådliggör vad som gäller för att möjliggöra uppsättning och användande av 
bevakningskameror vid kommunens fastigheter, lokaler och platser. Riktlinjerna ska säkerställa att 
hanteringen av kamerabevakningen blir så enhetlig som möjligt och att kommunen kan få en överblick 
över antalet kameror och kostnader. Vidare är syftet också att det tydligt ska framgå att hantering av 
bildmaterial sker utifrån gällande lagstiftning och med beaktande av den personliga integriteten. Målet 
är att utifrån ett systematiskt och brottsförebyggande arbete, öka tryggheten och minska risken för 
brott.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-05-16 
Riktlinjer för kamerabevakning i Vaxholms stad 

Kommunledningskontoret 
Kristoffer Staaf 
Administrativ chef 
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Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kristoffer Staaf, klk 

För kännedom: Agneta Franzen, Anders Roxström, Lars-Inge Littlewood Larsson, Alexander 
Wahlstedt, Lars-Erik Bergwall, Linda Marklund 
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Inledning 

Antalet önskemål om kamerabevakning har ökat från kommunens olika verksamheter, kopplat till 
händelser och utveckling i samhället. Kamerabevakning ska alltid ses som ett komplement till andra 
trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Vaxholms stads huvudfokus ska vara att 
arbeta med samverkan med olika myndigheter som tex polisen, kommunens förvaltningar, 
länsstyrelsen samt frivilliga krafter för att uppnå trygghetsskapande effekt inom kommunen. 
Vaxholms stad ska vara en kommun som värnar den personliga integriteten men ska också vara 
aktiv i det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet. Dessa riktlinjer tydliggör regelverk 
och arbetsgång för behovsbedömning, eventuell ansökningsprocess och användande av 
övervakningskameror vid kommunens fastigheter, lokaler och platser. Möjligheten att bedriva 
kamerabevakning styrs i huvudsak av två lagar; Kamerabevakningslagen (2018:1200) och 
Dataskyddsförordningen (GDPR). Utöver dessa två styrande lagar finns även lagar som har viss 
påverkan på hanteringen av kamerabevakning, såsom Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

Syfte och målsättning 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra Vaxholms stads förhållningsätt vad gäller användning av 
kamerabevakning samt beslutsgång och ansvarsfördelning. Riktlinjernas syfte är även att ge stöd 
och vägledning, till respektive förvaltning/verksamhet, för vad som ska tas i beaktning innan beslut 
tas att använda kamerabevakning som en del i det trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet. Riktlinjerna åskådliggör vad som gäller för att möjliggöra uppsättning och användande av 
bevakningskameror vid kommunens fastigheter, lokaler och platser. Riktlinjen ska säkerställa att 
hanteringen av kamerabevakningen blir så enhetlig som möjligt och att kommunen kan få en 
överblick över antalet kameror och kostnader. Vidare är syftet också att det tydligt ska framgå att 
hantering av bildmaterial sker utifrån gällande lagstiftning och beaktande av den personliga 
integriteten. Målet är att utifrån ett systematiskt och brottsförebyggande arbete, öka tryggheten 
och minska risken för brott.  

Definitioner 

Kamerabevakningslagen (2018:1200) 
Lagens syfte 
§ 2 ”Syftet med denna lag är att tillgodose behovet av kamerabevakning för berättigade ändamål 
och för att skydda fysiska personer mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan 
bevakning.” 

Kamerabevakning 

§ 3 ”Med kamerabevakning avses  
1. att en tv-kamera, ett annat optisk-elektroniskt instrument eller en därmed jämförbar utrustning, 
utan att manövreras på platsen, används på ett sätt som innebär varaktig eller regelbundet 
upprepad personbevakning, 
2. att en separat teknisk anordning för avlyssning eller upptagning av ljud används i samband med 
sådan användning av utrustning som avses i 1, eller 
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3. att en separat teknisk anordning används för att behandla bild- och ljudmaterial som tagits upp 
med sådan utrustning som avses i 1 eller 2.”   

När krävs tillstånd för kamerabevakning? 
Myndigheter eller andra aktörer som utför en uppgift av allmänt intresse behöver tillstånd om de 
vill kamerabevaka en plats dit allmänheten har tillträde. Tillståndsplikten gäller bara bevakning som 
innebär varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning. Personbevakning är bevakning där 
människor utan större svårighet kan identifieras.    

Med tillträde menas att allmänheten har tillåtelse och möjlighet att befinna sig på platsen. Om 
kretsen personer som får vara på en plats är begränsad talar det för att det är en plats dit 
allmänheten inte har tillträde. Om platsen är fysiskt avgränsad, till exempel genom låsbara dörrar 
eller staket, talar även det för att det är en plats dit allmänheten inte har tillträde. 

Även om platsen är stängd för allmänheten under den tiden som man vill bevaka, men öppen annan 
tid, är det en plats dit allmänheten har tillträde. 

Exempel på platser dit allmänheten har tillträde är gator, torg, allmänna transportmedel, ankomst- 
och avgångshallar, myndighetslokaler samt väntrum och receptioner på skolor och sjukhus. 

Exempel på platser dit allmänheten inte har tillträde är rena personalutrymmen, skolkorridorer och 
stängselförsedda områden där allmänheten inte får vistas. 

I de fall tillstånd krävs för kamerabevakningen ska ansökan göras till Integritetsskyddsmyndigheten 
(IMY) i enlighet med myndighetens instruktioner.  

Process och aktiviteter inför ett beslut om kamerabevakning 

Nedanstående processbeskrivning visar stegvis de olika aktiviteter som ska göras fram till att ett 
beslut fattas om kamerabevakning. För att kunna bedöma behovet av kamerabevakning ska den 
konkreta brottsutsattheten beskrivas, såsom vad det är för typ av brott, var de riskerar inträffa, 
vilka aktiviteter som pågår på området, vilka som vistas där och när på dygnet de kan inträffa. 
Uppgifter i form av polisanmälningar, registreringar i kommunens incident- och 
skaderapporteringssystem, försäkringsärenden etc. ska i den mån uppgifterna går att få fram, 
användas som underlag. 

Process: 

1. Upplevt behov av kamerabevakning (Tex efter upprepad skadegörelse och/eller inbrott) 
2. Bedömning av behov i förhållande till andra trygghetsskapande åtgärder/aktiviteter 

(Använd bedömningsblankett i bilaga 1 och förankra i lokal samverkan) 
3. Riskbedömning/konsekvensbedömning (genomförs i samråd med säkerhetschef och 

dataskyddsombud). Avstämning görs även med fastighetsenheten och vid behov IT-
enheten.  
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4. Bedömning ska göras om kamerabevakningen kräver ansökan om tillstånd hos 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller ej (se ovan). 

5. Säkerställ och motivera rättslig grund för planerad kamerabevakning (samråd med 
säkerhetschef och dataskyddsombud). 

6. Beslut om kamerabevakning görs av ansvarig nämnd/styrelse eller av nämnden utsedd 
tjänsteperson. 

Vid bedömning av behov av kamerabevakning (steg 2) ska alltid alternativa förebyggande åtgärder 
övervägas. Som exempel på andra åtgärder för att förebygga brott kan nämnas:  
 Översyn av förvaring och märkning av stöldbegärlig materiel, t.ex. inlåsning av särskilt värdefull 
utrustning, förstärkt skalskydd till vissa rum och utrymmen och DNA-märkning. 
 Översyn av lås- och larmsystem samt tillträdesrutiner.  
 Borttagande av träd, buskar, plank som skymmer sikten och förhindrar insyn.  
 Komplettering av ytterligare eller bättre belysning.  
 Ändring av användningen av lokaler i fastigheter som ger fler besökare och används en större del 
av dygnet.  
 Borttagande av brännbart material såsom närliggande förråd, containers och papperskorgar.  

Utöver ovanstående ska det innan beslut om kamerabevakning finnas en framtagen 
budget/kostnad för inköp, uppsättning och drift av kameror.  

Finansiering 
Kamerabevakningens samtliga kostnader såsom inköp, installation, anslutning till server, 
kamerabevakning, underhåll, drift, teknisk support och avveckling finansieras av den 
förvaltning/nämnd som begärt kamerabevakningen.  

Tillståndsinnehavare 
Tillståndsinnehavare är den nämnd som har erhållit tillstånd för kamerabevakning och därmed har 
laglig grund att bedriva kamerabevakning i enlighet med kamerabevakningslagen, Vaxholms stads 
riktlinjer för kamerabevakning samt tillhörande tillämpningsanvisningar. Tillståndsinnehavaren är 
personuppgiftsansvarig och äger därmed personuppgifterna samt det material som 
kamerabevakningen genererar. Motsvarande gäller även i de fall kamerabevakningen inte kräver 
tillstånd 

Aktiviteter efter beslut/ansökan om kamerabevakning 

Säkerhetschef, fastighetsenheten samt IT-enheten ska alltid meddelas när beslut om 
kamerabevakning fattats. Ansvarig nämnd/förvaltning tillser att nödvändiga åtgärder genomförs så 
som: 
- uppsättning av kameror 
- installation av server samt eventuell utbildning av personal för hantering av bildmaterialet 
Säkerhetschefen ska vara delaktig för att ta fram rutiner för hur och när bildmaterial ska lämnas ut 
samt även ha huvudansvaret för bedömningarna kring vem som ska få tillgång till bilderna.  

I de fall produkter och/eller tjänster behöver upphandlas i samband med kamerabevakning ska 
samråd alltid ske med upphandlingsenheten.   
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Kommunikation 
Det ska finnas särskilda kommunikationsåtgärder, avseende de platser där kamerabevakning sker. 
Tydliga kamerabevakningsskyltar ska finnas i direkt anslutning till de platser där kamerabevakning 
sker.  

På Vaxholms stads webbplats ska det finnas information om: 
• Kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud.  
• Ändamål med kamerabevakningen.  
• Rättslig grund, d.v.s. vilken lag, regel eller avtal som kommunen stödjer sig på för att få bedriva 
kamerabevakning.  
• Hur länge kommunen kommer att lagra uppgifterna.  
• Vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att uppgifter om sig själv.  
• Att de registrerade kan anmäla till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om de tycker att 
kommunen bryter mot lagar, regler eller avtal. 

Gallringsregler 
En central regel i dataskyddsförordningen är att man inte får spara personuppgifter längre än vad 
som är nödvändigt. Hur länge det är nödvändigt att spara personuppgifterna beror på vad 
kommunen behöver personuppgifterna till, d.v.s. vilket som är det identifierade syftet med 
behandlingen. Det är även viktigt att kommunen bara bevakar den yta som måste filmas med 
hänsyn till ändamålet. Utifrån denna riktlinje får inspelat material endast sparas i enlighet med 
bevakningens syfte/ändamål och som längst 7 dygn från inomhuskameror och 72 timmar från 
utomhuskameror.  

Nödvändiga skyddsåtgärder 
Bild och ljud som tas upp i samband med kamerabevakning betraktas som personuppgifter och ska 
skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Inspelat material är att anse som känsligt material till 
vilket endast ett fåtal personer har tillgång till genom att:  
- Det förvaras i låsta/inbrottslarmade utrymmen  
- Inpasserings/tillträdeskontroll sker till de utrymmen där utrustning förvaras  
- Materialet ej lagras på andra ställen än de system som är avsedda för kamerabevakning  
- Materialet ej överförs till tredje land. 

Det är endast ansvarig chef för den verksamhet där kamerabevakning sker, säkerhetschef, 
administrativ chef (klk), kommunens dataskyddsombud samt nödvändig underhållspersonal som får 
ha direkt tillgång till inspelat material. Motsvarande gäller för granskning av inspelat material. Det 
ska genom loggar kunna påvisas vem som granskat materialet och när, så att eventuellt missbruk 
kan följas upp. Granskning av bilder får lov att ske exempelvis om ett tillbud inträffat eller misstanke 
råder om att ett tillbud har skett. 

Tystnadsplikt och utlämnande av material från kamerabevakning 
Av integritetsskyddsskäl är det angeläget att spridningen av bild- och ljudmaterial om en enskilds 
personliga förhållanden som har inhämtats genom kamerabevakning begränsas. Ju fler som får 
tillgång till sådant material, desto större är risken för att materialet används för ändamål som inte 
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är berättigade. Regleringen av möjligheterna att lämna ut material från kamerabevakning ger 
således uttryck för en avvägning mellan, å ena sidan, intresset av att material från kamerabevakning 
kommer till användning för de avsedda ändamålen och, å andra sidan, intresset av att begränsa 
spridningen av materialet. Sekretessen hindrar normalt inte att enskilda kan få tillgång till material 
från kamerabevakning som avser dem själva i det allmännas verksamhet. Om materialet omfattar 
även andra personer, kan den enskilde få tillgång till materialet förutsatt att ett utlämnande inte är 
till men för någon sådan person eller dennes närstående.  

Offentlighets- och sekretesslagen 
Bild- och ljudmaterial från kamerabevakning omfattas av en tystnadsplikt enligt 
kamerabevakningslagen och ska skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande. 
Kommunen ska som myndighet istället för kamerabevakningslagen tillämpa offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), OSL. När det gäller material från kamerabevakning är det bestämmelsen 
i 32 kap. 3 och 3a §§ OSL som blir aktuella. 

Utlämnande till en brottsbekämpande myndighet 
Material från kamerabevakning får lämnas ut till en brottsbekämpande myndighet som har ett 
behov av materialet för att utreda ett begånget brott. Ett utlämnande kan enligt denna 
bestämmelse ske om den mottagande myndigheten har ett behov av uppgifterna för att utreda ett 
begånget brott med fängelse i straffskalan (jfr OSL 10 kap. 24 §). Material från kamerabevakning 
kan också utgöra ett viktigt underlag för åtgärder för planering och vidtagande av skyddsåtgärder 
vid allvarliga hot mot person eller egendom i syfte att förebygga eller förhindra att ett uttalat hot 
omsätts i handling. Även när det gäller uppgifter som ska lämnas ut för att förebygga, förhindra 
eller upptäcka brottslig verksamhet krävs det dock att det finns ett konkret behov av uppgifterna. 
Utlämning ska ske med ett från förpackning oanvänt USB. 

Förteckning över kamerabevakning 
Säkerhetschefen ansvarar för att det finns en aktuell förteckning över kommunens samlade 
kamerabevakning. Förteckningarna kan innehålla detaljerad information om kommunens 
säkerhetsarbete och vilka åtgärder som vidtagits. Denna information kan öka verksamheternas 
sårbarhet. I förteckningarna ska därför endast sådan information som är nödvändig finnas med. När 
det gäller förteckningar ska det bedömas om sekretess för dessa uppgifter föreligger utifrån 18 kap. 
8 § OSL. I denna bestämmelse fastställs att sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra 
till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden 
motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avser. Men om uppgifterna inte kan lämnas ut på grund 
av säkerhetsskäl kan en sådan uppgift falla under bestämmelsen och hemlighållas. En bedömning 
måste göras i varje enskilt fall.  
 

Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen 
Förutom den grundlagsstadgade rätten att begära att få ta del av material från kamerabevakning 
som en allmän handling har den person som kan identifieras vid kamerabevakning, även kallad den 
registrerade, rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter 
som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna, 
förutsatt att begäran från den registrerade inte är uppenbart ogrundad eller orimlig. Ett 
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registerutdrag ska innehålla information om huruvida personuppgifter behandlas eller inte. Om 
personuppgifter behandlas ska det framgå vilka uppgifter om den sökande som behandlas i form av 
ett utdrag med alla de personuppgifter som rör personen som sökt registerutdrag. Bland annat ska 
det framgå varifrån dessa uppgifter kommer, vad som är ändamålet med behandlingen och till vilka 
mottagare eller kategorier av mottagare uppgifterna lämnas ut. Ett registerutdrag ska 
tillhandahållas kostnadsfritt. Om den som bevakats inte kan identifieras behöver kommunen inte 
lämna ut några bilder, om inte den som filmats kan lämna ytterligare information som möjliggör 
identifiering. Det skulle exempelvis vara möjligt om den som begär informationen kan berätta vid 
vilken tidpunkt som den blev filmad. 

Uppföljning 

Tillståndsinnehavare/Personuppgiftsansvarig (nämnd/förvaltning) ska i samråd med säkerhetschef 
regelbundet pröva behovet av kamerabevakning och i de fall tillstånd givits från 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) även kontrollera att eventuella villkor och förutsättningar som 
anges i tillståndet efterlevs. Detta omfattar bland annat: 

Tillståndet anger vilken placering som gäller för bevakningen. Om en kamera ska flyttas ska 
Integritetsskyddsmyndigheten kontaktas eftersom det kan innebära att ett nytt tillstånd krävs.  

Vid eventuella förändringar av det bevakade området p.g.a. ändrad belysning, omflyttning av 
möbler, skärmar etc. kan detta påverka kamerabevakningen. En analys med hänsyn till 
kameraplacering, täckningsområde och ljussättning bör göras innan förändringar av lokalen och 
omflyttning utförs.  

Tillse att bevakningen inte bedrivs i större omfattning än vad som behövs för att tillgodose 
ändamålen med bevakningen. Detta innebär både placering, riktning, tidsinställningar etc.   
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Bilaga 1 – Bedömning/utredning, behov av kamerabevakning 

 JA NEJ Notering 

Har verksamheten upplevt en 
otrygg situation kopplad till 
inbrott eller skadegörelse? 

   

Bedöms antalet inbrott eller 
mängden skadegörelse som 
omfattande och 
återkommande? (Ange 
tidsperiod?) 

   

Har verksamheten vidtagit 
andra åtgärder för att minska 
inbrottsrisken och 
skadegörelsen? 

  Ange vad: 

Har verksamheten vidtagit 
andra åtgärder för att öka 
trygghetskänslan? 

  Ange vad: 

Bedöms verksamheten kunna 
göra andra åtgärder än 
kamerabevakning? 

   

Bedöms kamerabevakning 
kunna bidra till minskad 
skadegörelse och/eller 
minskad risk för inbrott? 

   

 

Sammanfattande slutsats (väger intresset av att kamerabevaka tyngre än integritetsintresset?):  
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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 

 

 

Flaggning i Vaxholms stad 

Förslag till beslut 
1. Vaxholms stad ska flagga med regnbågsflagga under Pride 2022. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att se över nuvarande regler för flaggning i Vaxholms stad och vid 

behov återkomma med förslag till revideringar. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stads nuvarande flaggregler är från 2007 och antagna av kommunfullmäktige (2007-11-26 § 
75). Flaggreglerna reglerar att kommunen ska flagga på vissa röda dagar samt under andra specifika 
tillfällen såsom EU-dagen och FN-dagen m.m. Utöver de dagar/tillfällen som specificeras i flaggreglerna 
krävs beslut om flaggning i varje enskilt fall. Kommunstyrelsens ordförande önskar att kommunen 
flaggar med regnbågsflaggan under Pride 2022 varför detta ärende lyfts till kommunstyrelsen. Sedan 
tidigare har även kommunstyrelsen beslutat att flagga med Ukrainas flagga tills vidare med anledning av 
Rysslands invasion av Ukraina. Med anledning av att nuvarande flaggregler antogs 2007 föreslår 
kommunledningskontoret att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över nuvarande regler 
för flaggning i Vaxholms stad och vid behov återkomma med förslag till revideringar.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-05-23 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kristoffer Staaf, klk                                                                                                             

Alexander Wahlstedt, sbf 

 

Kommunledningskontoret 
Kristoffer Staaf 
Administrativ chef 
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Anette Lingesund2022-05-19

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Sekretess: Visas ej

2022-06-02

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022.794 Kommunikationstjänster inom tele- och datakom 
Kammarkollegiet ramavtal

KS del. §8/2022

2022-04-28 Koray Kahruman

KS 2022/47.002 Delegeringsbeslut 2022 KS del.

Koray Kahruman

2022.795 Skrivare som tjänst och produkt Kammarkollegiet 
ramavtal

KS del. §9/2022

2022-04-28 Koray Kahruman

KS 2022/47.002 Delegeringsbeslut 2022 KS del.

Koray Kahruman

2022.796 Stationstankning 2021 Adda ramavtal KS del. §10/2022

2022-04-28 Koray Kahruman

KS 2022/47.002 Delegeringsbeslut 2022 KS del.

Koray Kahruman

2022.797 Bemanningstjänster 2020 Adda ramavtal KS del. §11/2022

2022-04-28 Koray Kahruman

KS 2022/47.002 Delegeringsbeslut 2022 KS del.

Koray Kahruman

Sidan  1 av 1
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