
Kallelse/föredragningslista
2020-09-24

1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträde 2020-09-24

Plats och tid: Storskär/Norrskär, kl. 18:00
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och nämndens sekreterare.
Information: Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som 

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

  Ärende    Beskrivning       Föredragande

1 B Justering och fastställande av föredragningslista Ordföranden

2 B Kulturstipendier 2020 Christina Nilsson

3 B Tertialbokslut 2 2020 Nämnden för teknik, fritid och kultur Alexander Erichsen

4 B Yttrande till mål och budget 2021-2023, taxor och avgifter 
2021

Alexander Wahlstedt

5 A Internkontrollplan 2021 Nämnden för teknik, fritid och 
kultur

Alexander Wahlstedt

6 B Ny upphandling infartsparkering Engarn Sara Johansson

7 B Nyttjanderätter och arrenden på Eriksö Elisabeth Gustafsson

8 A Riktlinjer för skogsförvaltning Isabelle Eriksson

9 A Ändrade förhållanden kring kommunalt aktivitetsstöd 
med anledning av Covid-19

Hans Larsson

10 B Arrendeavtal för ny återvinningscentral Alexander Wahlstedt

1



Kallelse/föredragningslista
2020-09-24

2 av 2

11 A Remissvar- Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska 
arbete

Beata Rosvall

12 A Sammanträdesdatum nämnden för teknik, fritid och 
kultur 2021

Beata Rosvall

13 A Utestående uppdrag 2020 Alexander Wahlstedt

14 B Återrapportering till nämnd kring uppföljning av privata 
utförare

Alexander Wahlstedt

15 A Redovisning av delegeringsbeslut Beata Rosvall

16 B Förvaltningen informerar Alexander Wahlstedt

Bengt Sandell (S) Beata Rosvall
Ordförande Sekreterare

2



Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

Ärende 2 B 
Material publiceras inte på hemsidan till skydd för den 
personliga integriteten utifrån ett personuppgiftsperspektiv. 



Tjänsteutlåtande
2020-08-11

Änr TFK 2020/15.042
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 2 2020 nämnden för teknik, fritid och kultur

Förslag till beslut
Tertialbokslut 2 2020 för nämnden för teknik, fritid och kultur samt uppföljning av åtgärdsplan 
godkänns.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om bokslut för tertial 2 2020 inklusive prognos för resterande del av året samt 
redogör för status gällande åtgärdsplanen. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Tertialbokslut 2 2020 nämnden för teknik, fritid och kultur, 2020-08-11
Tertialbokslut 2 2020  Nämnden för teknik, fritid och kultur
Åtgärdsplan tertial 2 2020 Nämnden för teknik, fritid och kultur

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kommunstyrelsen

Koray Kahruman, klk
Fastighetsenheten, sbf

För kännedom: Alexander Wahlstedt, sbf
André Hagberg, sbf
Eva-Lena Granbacka, sbf
Susanne Edén, sbf

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tertialbokslut 2 2020 
Nämnden för teknik, fritid och kultur 

 

 

  

6



Nämnden för teknik, fritid och kultur, Tertialbokslut 2 2020 2(15) 

Innehållsförteckning 

Ansvar och uppdrag ........................................................................................... 3 

Viktiga händelser ................................................................................................ 4 

Mål och måluppfyllelse ...................................................................................... 5 

Kvalitet ........................................................................................................................................ 5 

Livsmiljö ...................................................................................................................................... 7 

Ekonomi ...................................................................................................................................... 9 

Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset .............................. 11 

Driftbudget ....................................................................................................... 12 

Investeringar .................................................................................................... 14 

 

  

7



Nämnden för teknik, fritid och kultur, Tertialbokslut 2 2020 3(15) 

Ansvar och uppdrag 
Nämnden ska inom ramen för anvisade medel och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat svara för: 

Förvaltning, om. och nybyggnad 

• underhåll och förvaltning av stadens 
o fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar 
o vägar, gator samt park- och naturmark 

• upplåtelser av staden tillhörig fast egendom, 

• huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar 

• om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet 
understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar 

• om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, 
dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom 
beslutad ram för investeringar 

• fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens 
fasta egendom 

Gator och trafik 

• stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad 
trafiksäkerhet 

• upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen 
inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde 

• förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, 
parkeringar samt torg, inklusive belysning 

• beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om 
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter 

• besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet 
för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar 

Bibliotek 

• information och litteraturförmedling 

• barn- och ungdomsverksamhet 

• social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta 

• biblioteket som kulturellt rum 

• det digitala biblioteket 

Allmän kultur och fritid 

• allmän kulturverksamhet 

• förvaltning av stadens konstverk, övriga samlingar/föremål av kulturellt värde 

• bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 

• samverkan med ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 

Tillstånd, tillsyn och yttranden  

• stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138) 

• avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 

• avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § 
ordningslagen) 
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Viktiga händelser 
Revisionen har granskat stora delar av nämndens ansvar och förvaltningen arbetar med att 
implementera flertalet föreslagna åtgärder som framkom i granskningar. 

Åtgärder efter explosionen på hembygdsgården pågår, bygglov inlämnat, taket färdigställt, tidsplan 
för fasadåtgärder och inre åtgärder är fastställd. 
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Mål och måluppfyllelse 

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. 

Nämndens mål: I kommunen finns ett brett utbud av kultur och 

fritidsaktiviteter. 

Agenda 2030 

 God utbildning för alla 

 Hälsa och välbefinnande 

Analys 

Kultur 

Under årets andra tertial har kulturrådet träffats tre gånger. Mötena har skett via telefonmöte eller 
på plats. Kulturrådet har bland annat fortsatt planera för höstens kulturnatt. Detta har i år varit extra 
utmanande då vissa evenemang behövts ställas in och andra göras om för att hålla 
folkhälsomyndigheternas rekommendationer. En del av evenemangen planeras även att streamas för 
att fler ska kunna ta del av kvällen trots pandemin. Den teater som skulle spelats för 3-6 åringarna 
blev digital ute på förskolorna i maj. Under sommarmånaderna hade vi besök av Teater Carpa som 
gav en utomhusteatervandring för blandade åldrar. Även biografteatern bokades för ungdomar med 
filmvisning i juli. Vi har även i år gått ut med information om möjligheten att söka stadens 
kulturstipendium. Sju intressanta ansökningar med en stor kompetensbredd har inkommit. 9 oktober 
planeras årets kulturnatt ”light” att gå av stapeln i samverkan med kulturföreningarna. Ansvaret för 
detta arbete finns från 14 augusti 2019 på en 30%-tjänst med administrativt stöd på 10%. För att 
upprätthålla den nivå som nu uppnåtts och för att i viss mån fortsätta utveckla är planen att detta ska 
utökas till 50% och 10% administration till nästa höst då förhoppningsvis pandemins effekt på 
kulturlivet minskat. 

Prognosen för indikatorn, Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur, är att målet nås. 

Fritid 

Gällande föreningsbidrag har 120 000 kronor i lokalbidrag betalats ut till fem föreningar. Inget 
kommunalt aktivitetsbidrag för vårterminen 2020 har ännu utbetalats. Nämnden kommer att fatta 
beslut om detta under hösten. Övriga bidrag (till fem föreningar) som utbetalats är 250 000 kronor 
enligt inskickade ansökningar. Verksamhetsbidrag som utbetalats är 65 000 kr till IP Skogen, som är 
en samverkan med ett antal norrortskommuner för att erbjuda föreningarna i kommunerna att låna 
material som används vid tävlingar och event. 

Prognosen för indikatorn, Nöjd Region-Index (NRI), Fritidsaktiviteter, är att målet för året nås. 

Bibliotek 

Biblioteksverksamheten har fortsatt präglats av pandemin. Vi har haft några få arrangemang och 
aktiviteter. Advokatjouren har kunnat hållas på distans. Vi kunde också ha avslutning för Vaxholms 
bokjury, men med annat upplägg än tänkt. 

Besökssiffrorna har återhämtat sig nästan helt och vi har nu en nedgång på 5% jämfört med samma 
period 2019. Utlånen har gått upp med 5%. Våra låntagares beteendemönster har ändrat sig under 
året så att man vill låna mer e-medier än tidigare och hemifrån reserverar man betydligt fler fysiska 
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böcker än tidigare. Vi har också fått en stor ökning av Boken kommer-verksamheten, innan året är 
slut räknar vi med en flerdubbling. 

Prismodellen för e-medier är sådan att ju fler böcker och filmer som lånas desto större kostnader blir 
det för biblioteket. På grund av det har vi behövt ändra förutsättningarna för lån av e-medier. Detta 
har lett till att lånen gått ned och vi kommer kunna hålla budget. Många låntagare har hört av sig 
efter att ändringarna gjordes och varit besvikna över att möjligheterna att låna e-medier är 
begränsade. 

Under sommaren fick bibliotek besked om att stöd på 225 000 kr beviljats från Statens kulturråd 
inom satsningen Stärkta bibliotek. Pengarna ska användas till att köpa ytterligare en 
självbetjäningsautomat och till att chippa hela beståndet. Chippningen av böcker görs för att 
underlätta lån och återlämning för låntagarna och för att underlätta hanteringen av böcker för oss 
själva. Vi kommer dessutom ha möjlighet till kompetensutveckling för personalen. 

Prognosen för indikatorn, Nöjd Medborgar-Index (NMI), Bibliotek, är trots detta att målet för året 
nås. Indikatorn att barnböcker ska stå för minst 50 % av utlånen är svår att nå då det inte går att ta 
emot klassbesök. Även förskolorna har dragit ner sina besök på biblioteket till ett minimum. 
Bedömningen är att vi vid årets slut kan hålla en andel på 45%. 

  

Måluppfyllelse (Procent) 

 
25%   

75%   

Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Målnivå 

2020 

BM-
värde 
2019 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), Kultur 57 60   57 61 

 Nöjd Region-Index (NRI), Fritidsaktiviteter 61 63   61 60 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), Bibliotek 7,6 8,2   8 7,6 

 Andel barnbokslån, (%)   45 %  50 %  

Nämndens mål: Invånarna har tillgång till bredbandsuppkoppling. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Analys 

Vaxholm stad har inte något eget fibernät till allmänheten men följer marknadens utbyggnad av 
bredband till våra invånare. Under årets har kommunen givit schaktningstillstånd till privata företag 
och föreningar som bygger fibernät till Vaxholms stads befolkning. Hittills har en schakt för fiber 
under 2020 fått schaktningstillstånd. 

Målet för indikatorn på 80 % avseende tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning 
(%) kommer att nås. 

11



Nämnden för teknik, fritid och kultur, Tertialbokslut 2 2020 7(15) 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Målnivå 

2020 

BM-
värde 
2019 

 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, 
andel av befolkning (%) 

75% 78% 81%  80% 89% 

Livsmiljö 

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Nämndens mål: Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg och välskött. 

Agenda 2030 

 Ekosystem och biologisk mångfald 

 Hav och marina resurser 

 Hållbara städer och samhällen 

Analys 

Arbetet inom ordinarie drift har fortlöpt som planerat. Under andra tertialen har satsningar gjorts 
inför att sommargågatan blir permanent och på Militärvägen inför överlämningen till vägföreningen. 
Därutöver har åtgärder utförts endast för att säkerställa gatornas säkerhet och framkomlighet. 

På investeringssidan har gammal asfalt frästs bort och ersatts av ny på delar av Eriksövägen, 
Vasavägen och Johannesbergsvägen. På Timmermansvägen samordnas ett projekt mellan 
kommunen och VA-huvudmannen Roslagsvatten för upprustning av VA-nät och gata. 

Etapp 1 av Rindövägens trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer inom kort att påbörjas. 

Belysningsstolpar har bytts ut över hela kommunen, ett investeringsprojekt som fortlöper 
kontinuerligt. 

På grund av ökat antal parkerade bilar och mer rörelse i kommunen dagtid än vanligt har städningen 
justerats för att möta detta. Kommunens skyltar avseende parkering har bytts ut. De nya skyltarna 
gäller året om. Extra sommarparkeringar har anordnats för att möta efterfrågan. 

Prognosen för indikatorerna bedöms därför vara i linje med tidigare års resultat. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
67%   

33%   

Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Målnivå 

2020 

BM-
värde 
2019 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gång och 
cykelvägar 

51 51   55 56 
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Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Målnivå 

2020 

BM-
värde 
2019 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), Gator och 
vägar 

52 52   55 55 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), Renhållning 
och sophämtning 

64 64   64 64 

Nämndens mål: Vaxholms stad har ett jämställt deltagande i 

idrottsaktiviteter 

Agenda 2030 

 Jämställdhet 

Analys 

Prognosen är att Vaxholms stad även fortsättningsvis kommer att ha ett jämställt deltagande i 
idrottsaktiviteter. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Målnivå 

2020 

BM-
värde 
2019 

 Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, 
andel (%) 

49% 49%    43% 

Nämndens mål: Kommunen har energieffektiva lokaler. 

Beskrivning 

Statistik hämtas från E.on 

Agenda 2030 

 Hållbar energi för alla 

Analys 

Byte av energikälla från direktverkande el till bergvärme i Rindö sporthall är färdigt och återställning 
pågår. Åtgärden bedöms kunna minska elenergiutfallet på objektet markant. Payofftid för 
investeringen är uppskattad till fyra år. 

Projektet kring framtagande av investeringsplan för solceller beräknas kunna komma upp till beslut 
under hösten, projektet har försenats på grund av omprioriteringar med anledning av rådande 
pandemi. 
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Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Målnivå 

2020 

BM-
värde 
2019 

 Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

148 139   180  

Ekonomi 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål: Ekonomin är långsiktigt hållbar. 

Agenda 2030 

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 Hållbar konsumtion och produktion 

Analys 

Fastighetsenheten jobbar aktivt med att långsiktigt säkerställa en budget i balans. Enhetens 
kostnader och intäkter är generellt avtalsstyrda varför det är i avtalstecknandet som det går att 
påverka. Nedan följer en redovisning av åtgärder inom upphandling och verksamhetsutveckling som 
syftar till att säkerställa detta. 

Genomförda upphandlingar: 

Inom verksamhetsområdet hantverkstjänster har fem nya ramavtal slutits i början av året. Samtliga 
avtal är ramavtal skrivna på två år med möjlighet till förlängning till 2024. 

El-energiavtal på plats, ny leverantör från och med 1/4 - Göteborg energi Din El AB, Upphandlat med 
stöd av SKL Kommentus 

Pågående upphandlingsarbeten: 

• Driftavtal fastighetsskötsel 

• Lokalvårdsavtal 

Planerade upphandlingar: 

• Nytt avtal för lås larm och passersystem 

• Nytt avtal utryckning och rondering, planerad anslutning till SKR-avtal 

Enheten arbetar med flertalet verksamhetsutvecklingsprojekt varav ett axplock nämns nedan: 

• Underhållsplaner per objekt 

• Aktiv omförhandling av externa hyresavtal 

• Framtagande av ekonomiska nyckeltal till mål och budget 

• Ny internhyresmodell för socialförvaltningens lokal- och bostadsbestånd 

• Utvärdering av internhyresmodell för utbildningsförvaltningens lokalbestånd 

Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Målnivå 

2020 

BM-
värde 
2019 
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Indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Målnivå 

2020 

BM-
värde 
2019 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget -2,5% -3,3% 1,7%  0% 0% 
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Verksamheternas arbete med anledning av coronaviruset 
Fastighetsenheten tog i ett tidigt skede fram en krisplan för att säkerställa drift av samhällsviktiga 
ansvarsområden med utgångspunkt risk för stort personalbortfall. Krisplanen har inte behövs nyttjas 
då sjukfrånvaron varit låg. 

En del uppgifter har behövt prioritera om, främst utvecklingsprojekt, till fördel för vissa akuta 
åtgärder relaterat till Covid19. 

Vissa fysiska åtgärder inom socialförvaltningens verksamhetslokaler och bostäder har varit tvungna 
att skjutas på framtiden på grund av besöksförbud på äldreboenden. 

Tekniska enheten har bl a anordnat tillfälliga sommarparkeringar, ökat upp parkeringsbevakningen 
kring badplatser för att möta räddningstjänstens behov av tillgänglighet och ökat upp städning av 
offentliga toaletter och tömning av papperskorgar. 

Fastighetsenheten och tekniska enheten har gjort en del omställningar i arbetssätt och 
arbetsfördelningen för att möjliggöra distansarbete. 
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- Gator och vägar. Överskott på entreprenadbudgeten för belysning. 

- Allmän kulturverksamhet. Överskott till följd av att kulturansvarig ej går upp i arbetstid enligt 
satsning och inställda aktiviteter till följd av Corona. 

- Idrotts- och friluftsanläggningar. Minskade hyresintäkter från föreningar och privatpersoner till följd 
av Corona. 

- Hamnverksamhet. Minskat underhållsbehov efter förra årets investeringar. 

- Kommersiell verksamhet. Inga beställningar av portabla bekvämlighetsinrättningar till följd av 
corona. 

- Fördelade lokalkostnader.  Fastighetsenheten har prognostiserat att resultatet av föregående års 
effektiviseringsarbete kommer leda till cirka 1,5 mkr lägre kostnader inom el, fastighetsdrift och 
utryckning jämfört med förra året. Dessa besparingar var delvis budgeterade och delvis vägs upp av 
kostnader för åtgärder relaterat till myndighetsbesiktningar. Fastighetsenheten som helhet 
prognosticerar ett underskott på -0,4 mnkr för tillkommande kostnader på Blynäsviken och fortsatta 
kostnader för Lillstugan. 

- Fördelad Gemensam verksamhet. Överskottet beror på främst på tjänstledighet och minskade 
kostnader i de gemensamma lokalerna. 
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verksamhetsgrenar som enheten ansvarar för. 
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Inledning 

Åtgärdsplanen omfattar de mål där utfallet för en eller flera indikatorer inte når minst 85 procent av 
uppsatta och beslutade målnivåer. Dessa indikatorer illustreras med röd färg i årsbokslutet. 
Åtgärdsplanen beskriver de åtgärder nämnden beslutar ska genomföras för att nå uppsatta och 
beslutade målnivåer. Planen ska kontinuerligt följas upp och status ska rapporteras vid kommande 
tertialuppföljningar. 

Syftet med en åtgärdsplan för de indikatorer som visar rött är att tydligare lyfta beslut om insatser till 
en politisk nivå. Orsaken att åtgärdsplanen inte även omfattar indikatorer där utfallet när mellan 85 
och 100 procents målnivå (gul nivå) är framförallt att prioritering av de indikatorer med sämst 
resultat i förhållande till målnivån ger en kraftfull och tydlig styrning. Indikatorer markeras med gul 
nivå även om resultatet är 99 procent av målnivån eller om målnivån är uppfylld men 
benchmarkingvärde saknas. Att ta med dessa indikatorer i samma åtgärdsplan ger en svagare och 
mindre tydlig styrning, vilket är tvärtemot den effekt åtgärdsplanen syftar till att uppnå. 

Precis som tidigare kommer fokusområden och utvecklingsarbete som sker mot uppsatta mål och 
indikatorer beskrivas i årsbokslutet. Dessa fokusområden och insatser som genomförs är prioriterade 
för att arbeta mot de politiskt beslutade målen och resultatet följs upp genom utfall för 
indikatorerna. Det sker alltså arbete även om indikatorerna visar grönt eller gult. Skillnaden är att vid 
utfall som inte når minst 85 procent av målnivån kommer insatser tydligare att beslutas av de 
förtroendevalda och en tydligare återrapportering kommer ske tills dess att måluppfyllelsen når 
beslutad nivå. 
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funktionsentreprenader. Avvikelse kan delvis förklaras av att budgeten inte är periodiserad på 
samma sätt som utfallet. Detta förklarar dock inte hela avvikelsen och efter jämförelse mellan 
betalplaner och budget visar prognosen ett underskott om 1 mkr på helår. Detta underskott måste 
finansieras med besparingar inom övrig verksamhet. 

Åtgärdsplan för att säkerställa besparingar inom fastighetsenhetens verksamhet: 

På kort sikt utförs akuta åtgärder för att säkerställa minskat prognostiserat underskott för 
fastighetsenheten. Den akuta åtgärd som identifierats är att lägga ett beställningsstopp där 
underhållsåtgärder och verksamhetsönskemål skjuts till nästa års drift och underhållsbudget. 
Planerade upphandlingar analyseras, vad kan skjutas på och vad kan och behöver genomföras i år. 
Det finns en risk med att skjuta på underhållsåtgärder för att åtgärderna kan bli mer kostsamma i 
framtiden. För att säkerställa att de högst prioriterade åtgärderna ska kunna utföras förs en dialog 
mellan tekniska enheten och fastighetsenheten. 

På medellång sikt, det vill säga åtgärder som behöver utredas och förberedas men som bör resultera 
i besparingar under 2021 finns två åtgärder utpekade. Det går att säga upp och/eller omförhandla 
avtal. Tidpunkt för förlängning av flertalet stora drift- och funktionsavtal är 2021-09-30. En 
uppföljning och utvärdering av dessa avtal kommer utföras för att se över möjligheter till besparingar 
inom avtalen samt påbörja eventuella nya upphandlingsförfaranden i de fall avtal planeras att sägas 
upp. 

En annan åtgärd är att analysera kostnader för olika typer av verksamheter och se vad som ingår i 
grunduppdraget och inte. Driftramen bör fördelas så att tyngden ligger på att säkerställa de behov 
som ges av grunduppdraget medan kringtjänster inte bör belasta skattekollektivet om det inte finns 
en tydlig viljeinriktning från nämnd för detta. 

På lång sikt finns det många åtgärder som behöver utvärderas för att se vilka som bör prioriteras 
högst. Dessa åtgärder är delvis kommun- och förvaltningsövergripande vilket innebär att nämnden 
inte har egen rådighet. 

En åtgärd som utförs omgående är att ta fram en lista på de objekt som har störst avvikelse i 
förhållande till budget bland kärnverksamheternas objekt för att göra objektsspecifika åtgärdsplaner. 
Dessa åtgärdsplaner kommer kommuniceras med berörda interna hyresgäster för att långsiktigt råda 
bukt på underskotten. 

Samtliga objekt som hyrs ut externt bör granskas ur ett affärsmässigt perspektiv och åtgärdsplaner 
för de objekt som inte är självfinansierade tas fram. 

En annan åtgärd som bör utföras är att se över stadens behov av fastigheter som är kostsamma och 
inte nyttjas av kommunal kärnverksamhet. I detta arbete bör förvaltningen gemensamt inventera sitt 
fastighetsinnehav och göra en värdering. Förslagsvis granskas i första hand detaljplanelagd mark 
(annat än naturmark) för andra ändamål än samhälleliga. En annan viktig signal kring fastighetens 
värde är taxeringsvärdet som ger underlag för fastighetsskatten. Kostnaden för fastighetsskatt bör 
täckas av den/de som nyttjar marken för att det skall anses vara värt att behålla innehavet. Det första 
som bör tydliggöras inom detta område är att säkerställa vem som ansvarar för kommunens 
fastighetsdeklarationer. 

Dessutom bör ett större inventeringsarbete av anläggningsregistret utföras och avskrivningstakten 
för olika komponenter utvärderas. Om investeringar har en allt för snabb avskrivningstakt kommer 
verksamheterna inte kunna bära de hyreskostnader som krävs. 

På lång sikt bör kommunen även se över sin fördelning av nyinvesteringar jämte 
underhållsinvesteringar. Flertalet stora investeringsprojekt inom underhåll av fastigheter har 
kontinuerligt skjutits på framtiden då ramen för underhåll av fastighetsbeståndet inte rymmer 
investeringarna. Ett exempel är Resarö skolas tak som funnits utpekad i underhållsplaner från 2010 
som en åtgärd som måste utföras senast 2013 men sedan skjutits på framtiden så pass länge att 
vattenskador i byggnaden nu behöver åtgärdas. I detta exempel innebär det en kostnadsökning i 
projektet om ca. 5 mkr relaterat till sanering och återställning samtidigt som verksamheteten 
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behöver hantera kostnadsökningar i driften relaterat till att köket inte kan användas under byggtid. 
Ambitionen bör vara att istället för en fast ram för samtliga underhållsåtgärder anpassa 
investeringsutrymmet till behoven då de kan vara mycket olika över åren. I sådana fall krävs en 
anpassning gentemot andra investeringsbehov i kommunen. 

För att säkerställa kostnadseffektivitet av kommunens fastighetsinnehav behövs en 
kommunövergripande lokalförsörjningsplan. Avsikten är att ta fram en sådan, men i dagsläget har 
sådana tagits fram per förvaltning vilket inte ger en helhetsbild av lokalbehovet. 

Samtliga långsiktiga åtgärder som påbörjas behöver förankras brett, och ha en tydlig organisation, 
mål, syfte och uppföljningsbara indikatorer för att säkerställa ett ändamålsenligt utförande och 
uppföljning. 
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Ansvar och uppdrag 
Nämnden ska inom ramen för anvisande medel, och under förutsättning av att kommunfullmäktige 
inte för särskilt fall beslutar annat, svara för: 

Förvaltning, om. och nybyggnad 

• underhåll av stadens: 
o fasta egendom, idrotts- och friluftsanläggningar och hamnar 
o vägar, gator samt park- och naturmark 

• upplåtelser av staden tillhörig fast egendom, 

• huvudmannaskapet för stadens allmänna anläggningar 

• om- och nybyggnation av byggnader, lokaler och anläggningar för kommunal verksamhet 
understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor inom beslutad ram för investeringar 

• om- och nybyggnation av kommunal infrastruktur som vägar, kajer, broar, 
dagvattenanläggningar, bredband och liknande understigande 5 miljoner kronor inom 
beslutad ram för investeringar 

• fastighetsbildnings-, ledningsrätts- och servitutsfrågor som berör förvaltningen av stadens 
fasta egendom 

Gator och trafik 

• stadens uppgifter inom trafikområdet, följa trafikförhållandena samt verka för förbättrad 
trafiksäkerhet 

• upplåtelser av gatu- och vägmark för tillfälliga och speciella ändamål, i den mån upplåtelsen 
inte faller inom ordningslagens tillämpningsområde 

• förvaltning, drift och underhåll av stadens gatu- och vägnät, gång- och cykelvägar, 
parkeringar samt torg, inklusive belysning 

• beslut om lokala trafikföreskrifter, beslut om undantag från föreskrifter eller om 
parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter 

• besluta om tillstånd att schakta i stadens gator och samt att om så erfordras, kräva säkerhet 
för beräknade kostnader för återställande av stadens anläggningar 

Bibliotek 

• information och litteraturförmedling 

• barn- och ungdomsverksamhet 

• social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta 

• biblioteket som kulturellt rum 

• det digitala biblioteket 

Allmän kultur och fritid 

• allmän kulturverksamhet 

• förvaltning av stadens konstverk, övriga samlingar/föremål av kulturellt värde 

• bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 

• samverkan med ideella föreningar inom kultur-, fritids- och idrottssektorn 

Tillstånd, tillsyn och yttranden  

• stadens uppgifter avseende tillstånd och tillsyn enligt spellagen (2018:1138) 

• avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 

• avgivande av yttranden över ansökningar om tillstånd att utnyttja offentlig plats (3 kap. 2 § 
ordningslagen) 
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Mål och indikatorer 
Under avsnittet mål och indikatorer redovisas de strategiska mål nämnden föreslår ska fastställas för 
kommande år. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget som nämnden har 
valt att fokusera på under kommande planperiod. Varje mål mäts med ett antal indikatorer utifrån 
beslutade målvärden som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målet. Mål, indikatorer 
och målnivåer fastställs slutgiltigt i november genom kommunfullmäktiges beslut om mål och budget 
för Vaxholms stad. Resultatet följs upp och redovisas vid tertialrapporter och årsredovisning. 

Kvalitet 

Beskrivning 

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande. 

Nämndens mål Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

I kommunen finns ett brett 
utbud av kultur och 
fritidsaktiviteter. 

Bibliotekets digitala utbud -
 böcker och tidskrifter, andel 
nöjda medborgare (%) 

  50 %  

Andel barnbokslån (%)  45 % 50 %  

Det lokala kultur- och nöjeslivet i 
kommunen, andel nöjda 
medborgare (%) 

  50 %  

Möjligheten för invånare att 
nyttja kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, andel 
nöjda medborgare (%) 

  60 %  

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. 

Tillgång till bredband om minst 
100 mbit, andel av befolkning (%) 

78% 81% 85% 89% 

SCB:s enkät är förändrad från 2021 så indikatorerna behöver formuleras om efter förändringen. Tyvärr saknas därmed utfall för tidigare år. 

Livsmiljö 

Beskrivning 

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Nämndens mål Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

Den offentliga miljön är 
tillgänglig, trygg och välskött. 

Skötsel av gator och vägar, andel 
nöjda medborgare (%) 

  50 %  

Skötsel av gång- och cykelvägar, 
andel nöjda medborgare (%) 

  50 %  

Skötsel av allmänna platser, t.ex. 
parker, torg, lekplatser, andel 

  50 %  
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Nämndens mål Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

nöjda medborgare (%) 

Skötsel av byggnader där 
kommunen har verksamhet, t.ex. 
skolor, äldreboende, andel nöjda 
medborgare (%) 

  50 %  

Vaxholms stad har ett 
jämställt deltagande i 
idrottsaktiviteter 

Deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar, andel (%) 49%   43% 

Kommunen har 
energieffektiva lokaler. 

Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

139  150  

SCB:s enkät är förändrad från 2021 så indikatorerna behöver formuleras om efter förändringen. Tyvärr saknas därmed utfall för tidigare år. 

Ekonomi 

Beskrivning 

Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål Indikator 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 
(T2) 

Målnivå 
2021 

BM-
värde 
2019 

Ekonomin är långsiktigt 
hållbar. 

Resultatavvikelse i procent (%) av 
budget 

-3,3% 1,7% 0% 0% 

Kvadratmeterkostnad för 
löpande skötsel och 
felavhjälpande underhåll 
(kr/kvm) 

100,5  95  

Vakansgrad lokaler (%)   5 %  

De två sista indikatorerna är nya för 2021 och utfall gällande vakansgrad saknas för tidigare år. 
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Yttrande 
I yttrandet redogör nämnden för sina mål, verksamhetsplanering och budget utifrån 
kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. Kommunstyrelsen tar del av nämndernas 
yttranden och tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder det fram till ett slutligt förslag till 
mål och budget för Vaxholms stad som fastställs av kommunfullmäktige i november. 

Verksamhet 

Kvalitet 

Hur nöjda kommunens medborgare är med utbudet av kultur och fritidsaktiviteter mäts via SCB. 
Resultatet redovisas som andel nöjda medborgare avseende ett antal frågor inom området. 
Resultatet för året redovisas i december varje år. Från 2021 omformuleras de indikatorer som kan 
hämtas från undersökningen, vilket innebär att jämförelsevärden bakåt kommer att saknas. 
Indikatorer för kvalitet saknas för viktiga områden som t ex fastighet, gata och trafik. Det kommer att 
åtgärdas inför 2022. 

Fastighet 

Fastighetsenheten genomför en omorganisering med syftet att tydliggöra ansvarsfördelningen inom 
enhetens verksamhet. Målsättningen är att säkerställa en effektiv och professionell driftverksamhet 
och samtidigt kunna arbeta med utveckling- och förbättringsarbete. 

Omorganiseringen sker redan på hösten 2020 men får full effekt först när driftbudget är fördelad på 
respektive fastighetsförvaltare. 

Enheten arbetar med att strategiskt omförhandla och upphandla avtal för att säkerställa hög kvalitet 
med kostnadseffektiva avtal. 

Enheten arbetar med ny driftupphandling av fastighetsskötsel och nytt avtal skall slutas i maj 2021, 
efter detta arbetar enheten vidare enligt upphandlingsplanen. Planering av ny upphandling av 
lokalvård planeras och skall genomföras under våren 2021. Övriga upphandlingar prioriteras i samråd 
med upphandlingsenheten och utgår från upphandlingsplanen. 

Enheten arbetar under hösten med att ta fram nytt avtal för campingen som skall börja gälla i början 
av 2021 och som syftar till att få en mer attraktiv verksamhet med fler besökare. 

Enheten kommer se över följande objekt och omförhandla avtal under 2021: 

• ÅVC mm, Hammaren 3 (flertalet avtal), Vaxön 

• Biografen, Vaxön 

• Kores, Vaxön 

• Hembygdsgården, Vaxön 

• Gamla Roddarhuset i Vaxholm, Vaxön 

• Vaktkuren, Rindö 

• Gamla konsumbutiken, Rindö 

• F.d. lärarbostaden på Rindö förskola 

• F.d. skolbyggnaden på Rindö förskola 

Enheten har fått i uppdrag av nämnd att ta fram en ny internhyresmodell för socialförvaltningen. 
Målsättningen är att få den nya modellen beslutad i kommunstyrelsen i februari 2021. 

Enheten arbetar även vidare med att utveckla och förbättra internhyresmodellen för 
utbildningsförvaltningens bestånd. 

Två större förändringar i beståndet är avveckling av tillfälliga lokaler på Vaxö (Båtens förskola) och 
Rindö (del av Rindö skola). Avvecklingen sker i samarbete med utbildningsförvaltningen. 
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Enheten ligger generellt i fas med myndighetsbesiktningar men har varit tvungna att söka dispens för 
några av socialförvaltningens byggnader på grund av besöksförbudet relaterat till Covid19. 

Området saknar indikator inom området kvalitet, vilket föreslås åtgärdas till år 2022 

Gata och trafik - mark/park 

Fokus i arbetet med gator och vägar är att få bästa kvalitet för tillgängliga medel. Det betyder bland 
annat att genom samarbete med parter som utför arbete i stadens gator få ett större resultat utifrån 
en mindre ekonomisk insats, till exempel genom att kommunen förbättrar gatustandarden i samband 
med att Roslagsvatten utför arbete på dagvattenanläggningen. 

På marksidan fokuseras arbetet på att skaffa överblick och kontroll över markarrenden. 
Skogsskötseln ska utvecklas genom nya riktlinjer som tagits fram och som ska implementeras. 

Området saknar indikator inom området kvalitet, vilket föreslås åtgärdas till år 2022. 

Bibliotek 

Biblioteket har haft en särskilt viktig funktion under året. Vårens och sommarens pandemi har gett 
en ökad efterfrågan på att låna både fysiska och digitala medier. För att möta den ökande efterfrågan 
på e-medier, dvs e-böcker, e-ljudböcker och digitala filmer omprioriterades budgeten för dessa år 
2020 från 45 000 kronor till 75 000 kronor och utlåningen har delvis fått begränsas så att biblioteken 
kan hålla budgeten för e-medier året ut. 

Ett nytt bibliotekssystem från 2021 kommer att ge nya möjligheter för aktuell information och ge 
annan service till låntagarna. För närvarande "chippas" alla böcker så att bibliotekets böcker kan ingå 
i den nationella bibliotekskatalogen, till gagn för låntagare i hela Sverige. 

Området mäts med indikatorn Bibliotekets digitala utbud när det gäller böcker och tidskrifter, andel 
nöjda medborgare (%) samt indikatorn Andel barnbokslån. 

Kultur 

Arbetet med allmänkulturen syftar till att skapa och underlätta för goda kulturupplevelser i Vaxholm 
för alla åldrar och inom olika kulturyttringar. Det görs genom nära samarbete med kulturföreningar, 
utdelande av kulturbidrag och kulturstipendier, genom olika kulturevenemang med höjdpunkten 
Kulturnatten som nästa år genomförs för 10:e året. Kulturansvarig (en tjänst på 30 % med 
administrativt stöd på 10 %) ansvarar även för kommunens konstverk som är samlade i en 
konstdatabas som uppdateras varje år. 

Kulturnatten har under de senaste åren ökat sin publik, en tradition med jul- och nyårskonsert har 
etablerats och flera evenemang riktade till ungdomar har genomförts. Mer skulle kunna genomföras 
och för att fortsätta utveckla kulturen beslutades om att förstärka  både bemanning och ekonomiska 
resurser inför 2020. På grund av pandemin har denna satsning pausats med förhoppning att tas upp 
igen till 2021. 

Ansvaret för allmänkulturen flyttas från 2021 över till den nya enheten bibliotek och kultur för att 
minska sårbarheten och ge samarbetsvinster. 

Området mäts med indikatorn det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda medborgare 
(%). 

Fritid 

Inom fritidsområdet planeras för en ny lekplats på Lägret. För närvarande samlas önskemål in från 
allmänheten och en kontakt har tagits med Vaxöskolas elevråd. För övrigt kommer fokus under 
kommande år att ligga på att vidmakthålla befintliga fritidsanläggningar. Fritidsanläggningarna består 
bland annat av spår och leder, utomhusgym, inomhushallar, bad och fotbollsplaner. På Resarö 
planeras för att fotbollsföreningen ska arrendera en befintlig grusplan för att förändra den till en 
konstgräsplan. 

Området mäts med indikatorn Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och 
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motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%). 

Bredband 

Utbyggnaden av bredband till kommunala verksamhetslokaler är utförd på Resarö och Vaxön. På 
Rindö samförläggs fiberledningar i samarbete med RFEF (Rindö Fiber Ek. Förening), längs med 
Rindövägen. En viss del är redan förlagd och resterande nedläggs i samband med projekt för 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen som påbörjas under 2020. 

När projektet för trafiksäkerhetshöjande åtgärder har färdigställt har Vaxholms stad fiberledningar 
till sina verksamheter på Rindö. Det som krävs för ett fullständigt fibernät till kommunens 
verksamheter är en sjökabel för att kunna koppla in Rindös verksamhetslokaler. 

Kommunen planerar att dra egna fiberkablar på Vaxön under år 2020/2021 för sitt interna fibernät 
mellan verksamhetslokaler, vilket är ett större projekt som ger kommunen mer rådighet men som 
också genererar ett driftbehov framåt. 

Regeringens bredbandsmål anger att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Vaxholm stad har inte något eget stadsnät till allmänheten 
men följer marknadens utbyggnad av bredband till våra invånare. Utbyggnaden av fibernätet i 
Vaxholm drivs av både föreningar och företag, flertalet tillstånd hanteras löpande av förvaltningen. 
Indikationer visar att marknaden mattas av och kommunen planerar för att underlätta för 
marknaden för att nå så hög andel av befolkningen som möjligt. Detta görs med hjälp av samtal och i 
samband med schaktningsprocessen. 

Området mäts med indikatorn Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%). 

Digitalisering 

Fastighetsenheten och tekniska enheten har infört ett kundtjänstsystem under 2020. Det kommer att 
underlätta hantering av felanmälningar och synpunkter. Systemet möjliggör också att statistik tas 
fram över typer av frågor mm. Biblioteket planerar för ett nytt bibliotekssystem under 2021 som 
kommer att ge möjligheter för mera och bättre information till kunderna. Biblioteket medverkar i ett 
nyligen påbörjat regionalt samarbete kring öppna data. 

Livsmiljö 

Gata/trafik - mark/park 

Skötseln av gator och vägar är viktig för bland annat framkomlighet och trafiksäkerhet. Under 2020 
har bland annat ett nytt sätt att laga skador använts som gett positiv effekt. Skötseln av gator och 
vägar, parker, lekplatser mm sker genom ramavtalade entreprenörer. Genom kontinuerlig dialog 
med entreprenörerna säkerställs att arbetet görs på bästa möjliga sätt. Enheten arbetar även 
systematiskt med att förbättra skicket på kommunens gator och vägar på annat sätt, till exempel 
genom kontroll av schaktningsarbeten och genom att bjuda in till samordningsmöten med de som 
drar ledningar i kommunens gator och vägar. 

Området mäts med indikatorn Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%), Skötsel av 
gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%), Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, 
lekplatser, andel nöjda medborgare (%). 

Fastighet 

Enheten arbetar tillsammans med hållbarhetsenheten för att ta fram en ny energiplan. Dessutom 
undersöks möjliga åtgärder för att öka biologisk mångfald inom tomtmark. 

Energibesparande åtgärder prioriteras i första hand ur ett direktavkastningsperspektiv. 

På fyra års sikt ses behovet av nyinvestering i teknisk utrustning inom styr och regler över i syfta att 
optimera driften av energikrävande anläggningar. Fokus är att som minimum säkerställa efterlevnad 
av de förändrade kraven inom området som skall vara implementerade 2025-01-01 enligt Plan- och 
byggförordning (2011:338) 3 kap 15§. 
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Givet dagens investeringsvolym kommer inga nya större investeringsprojekt kunna rymmas under 
nästkommande år. Det som står på tur i prioriteringsordningen framgent är fortsatta åtgärder på tak 
samt säkerställande av brandlarmens funktion. 

Förvaltningen anser att investeringsramen för underhåll av befintligt fastighetsbestånd behöver vara 
som lägst 15 mkr per år de närmaste 3 åren för att säkerställa att beståndet bibehåller dagens 
funktion och värde. Se bilaga 2 

Även med den efterfrågad ökningen av investeringsramen krävs hårda prioriteringar och ramen 
måste nyttjas till underhållsåtgärder. Detta innebär att inga verksamhetsförändringar eller 
hyresgästanpassningar kan finansieras av fastighetsenheten. 

Ett av de objekt med mest akut underhållsbehov disponeras av Scoutkåren. Underhåll av denna lokal 
är dock inte motiverat ur ett finansieringsperspektiv. 

Förslagsvis samverkar kommunen med scouterna för att de ska få en ny lokal för den omfattande 
verksamhet som de bedriver. Scoutkåren har under en längre tid velat flytta sin verksamhet och det 
finns ett lämpligt läge på kommunal mark inom Eriksö friluftsområde. Scoutkåren har meddelat att 
de vill ha hjälp med vissa markarbeten medan de själva räknar med att stå för byggnaden. Ett sådant 
arbetet görs lämpligen samtidigt som kommunen färdigställer en parkering i anslutning till 
kommande scoutlokal, en parkering som behövs för besökare till Eriksö friluftsområde. Tomten där 
nuvarande scoutlokal finns är planlagd som småindustritomt och kan användas för andra ändamål. 

Hamnar, kajer 

Under 2020 har vissa delar av den längsgående bryggan från Norrbergshamnen åtgärdats. Ytterligare 
behöva av åtgärd kan uppstå under 2021. 

Fritid 

Fokus är att vidmakthålla befintliga anläggningar. 

Park och mark 

Fokus är att vidmakthålla befintliga anläggningar. 

Energi- och klimatåtgärder 

Åtgärder med kort payoff tid prioriteras, t ex byta till LED-belysning. Utredning sker av lämpliga 
lokaler för solcellsinstallation, som skall resultera i åtgärdsförslag. 

Tillgänglighetsanpassningar  

Det finns befintliga utredningar för kommunala lokaler och allmänplatsmark och det finns en del 
åtgärder som kan vidtas. Enheterna återkommer med förslag på åtgärder. 

Infartsparkering 

Upphandlingen av infartsparkeringen vid Engarn har fått avbrytas efter att strandskyddsdispensen 
överklagats. Överklagandet har nu avvisats och upphandlingen kan göras om. Åtgärden planeras att 
påbörjas under 2020 men i huvudsak utföras under 2021, och då behövs medel under 2021. 

Lekplats 

Det pågår planering för att förnya lekplats på Lägret under 2021. För närvarande inhämtas 
synpunkter från allmänheten och kontakt har etablerats med Vaxö skolas elevråd. 

Bredband 

Förhoppningsvis har åtgärder vidtagits under 2020 för att säkra kommunens eget bredbandsnät. 

Specifika behov av satsningar 

- Behov av nytt bibliotekssystem uppskattat till ca. 0,25 mkr 

- Breddning av infart till Hammaren 3 relaterat till ny ÅVC 0,5 mkr 
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- Utökning av VA-ledningar och dagvattenhantering på Hammaren 3 relaterat till ny ÅVC 1,6 mkr 

- Åtgärder för att säkerställa markarbeten, väganslutning och anslutningar för el, vatten och avlopp 
för ny Scoutstuga beräknas till ca. 1,5 mkr. En ytterligare åtgärd i direkt anslutning är utökad 
parkering på Eriksö och om åtgärderna görs tillsammans bedöms det kunna resultera i en 
effektivisering om ca. 1 mkr och båda åtgärderna beräknas de till 3 mkr. 

- Utrymme för intäktsskapande åtgärder på fastigheter (ex. Tenöbadet - Morfarsstugan), åtgärder bör 
bedömas ur ett affärsmässigt perspektiv. Kommer krävas för att säkerställa låg vakansgrad. 

  

Taxor och avgifter 
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Behov av investeringsram 

Definitioner av begrepp
Avskrivningstid: Hur länge en investering skrivs av, skall enligt redovisningsregler spegla teknisk 
livslängd/nyttjandetid. Generellt brukar dock avskrivningstiden vara kortare på grund av att 
försiktighetsprincipen tillämpas. Ger en avskrivningskostnad som är menad att spegla 
kapitalförslitningen och de nya reglerna gällande komponentavskrivning är framtagna för att i högre 
grad spegla faktiska kostnader på resultaträkningen under en investerings nyttjandeperiod. 

Teknisk livslängd: Skall motsvara den tid som en anläggning är funktionsduglig. Den ekonomiska 
livslängden kan maximalt motsvara den tekniska livslängden. 

Tillgång: ”En resurs som kontrolleras till följd av inträffade händelser och som förväntas ge ekonomiska 
fördelar eller servicepotential i framtiden. RKR (rådet för kommunal redovisning) 11.4” En tillgång 
aktiveras i anläggningsregistret när en investering är färdigställd och betalas sedan av som en kostnad 
under avskrivningsperioden. 

Materiell anläggningstillgång: Fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.

Avskrivningskostnad: En minskning av det ekonomiska värdet av tillgången under avskrivningsperioden.

Komponentavskrivning: Avskrivningsmetod framtagen utifrån internationella regelverk för redovisning 
av materiella anläggningstillgångar. För kommunernas del regleras det i lagen om kommunal bokföring 
och redovisning och vägledning ges av RKR (rådet för kommunal redovisning) och avskrivningstider av 
komponenter återfinns i bild 2. Metoden går ut på att dela upp mer komplexa investeringar i mindre 
delar, komponenter, för att i högre grad avspegla delar av investeringars olika tekniska livslängd. 
”Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara 
väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat.” RKR 11.4. 
Majoriteten av Sveriges kommuner och landsting gick över till att tillämpa komponentavskrivning mellan 
åren 2014-2018. Målsättningen med lagstiftningen är enligt SKR:

 Mer rättvisande kostnadsredovisning dels beroende på att underhållsutgifter som är betydande 
och har lång nyttjandeperiod aktiveras i balansräkningen och skrivs av, dels eftersom 
avskrivningarna baseras på respektive komponents nyttjandeperiod istället för tillgångens 
nyttjandeperiod som helhet.

 Det bokförda värdet på tillgången blir mer relevant då väsentliga underhållsåtgärder och byten 
av komponenter redovisas som tillgång istället för som kostnad.

 I förlängningen innebär detta att kommuner och landsting med en 
komponentredovisningsmodell kan göra en mer rationell planering av underhållsinsatser utifrån 
ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv 
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Underhållsskuld
Underhållsskuld brukar normalt definieras som summan av det eftersatta underhållet och leder i 
längden till kapitalförstörelse. Det finns en mängd olika modeller och sätt att räkna på detta varför en 
exakt definition är svår att ta fram. En ytterligare svårighet är att teknisk livslängd är svår att uppskatta 
och egentligen inte säkerställd förrän funktionen av anläggningen faktiskt brister.

Anledningarna till att underhåll skjuts på framtiden kan vara flertaliga. Det kan vara allt från en 
resursfråga, kompetensfråga samt dokumentationsfråga. Ibland finns det rimliga skäl till att skjuta upp 
underhållsåtgärder, det kan handla om en anläggning som antas rivas eller i stor utsträckning ändra 
användning. Staden har exempelvis genomfört en del strategiska markköp för att nyttja till andra 
ändamål än befintlig byggnation medger. 

Underhållsskulden på fastighetsenheten har uppskattats på tre olika sätt:

1. Anskaffningsvärde minus bokfört värde: ca. 275 mkr

2. Avskrivningar minus reinvesteringar de senaste 10 åren: ca. 133 mkr

3. Bedömd skuld utifrån beräknat värde på avskrivna komponenter: ca. 170 mkr

Bedömning av alternativ

Alternativ 1 ger en faktisk överblick av hur värdeförändringarna av de materiella anläggningstillgångarna 
i stadens lokal- och bostadsbestånd ser ut men kan vara något missvisande vid bedömningen av 
underhållsbehovet. Detta då flertalet komponenter kan skrivas av på en lång tid och således bidra till en 
stor skuld (så som stomme, tak och fasad) men ändå inte vara i behov av betydande underhållsåtgärder. 

Alternativ 2 ger en inblick i hur mycket som investerats i beståndet minus avskrivningarna de senaste 10 
åren vilket är en relativt kort tid sett ur komponenternas livslängd. De ger en pedagogisk insikt i hur en 
teoretisk underhållsskuld kan utvecklas över tid när reinvesteringsnivån är låg. Se bild 1. Givet att vi har 
en komponentavskrivningsmodell där avskrivningstiden för respektive komponent matchar den tekniska 
livslängden bör dock investeringsbehovet i stort matcha den årliga avskrivningen. Den årliga 
avskrivningen för stadens fastigheter har de senaste 10 åren ökat från 15 mkr per år till 30 mkr per år 
medan investeringsutrymmet ökat från 6 mkr till 9 mkr. Något som gör denna analys missvisande är att 
innan 2014 verkar de flesta underhållsåtgärder belastat driftbudgeten snarare än investeringsbudgeten.

Alternativ 3 utgår från de komponenter i byggnaderna som faktiskt är avskrivna i anläggningsregistret. 
Livslängden av komponenterna bedömdes i samband med införande av komponentavskrivning i 
anläggningsregistret. Bedömningarna utfördes av dåvarande teknisk fastighetsförvaltare i samråd med 
ansvarig ekonomisk controller. Detta innebär att både ekonomisk livslängd och teknisk livslängd av 
dessa komponenter är slut. Majoriteten av komponenterna är värderade utifrån stadens 
schablonmodell för komponentavskrivning och utgår anskaffningsvärdet. Detta är generellt lågt räknat 
då flertalet av byggnadernas anskaffningsvärde är långt under kostnad för nyanskaffning. I de fall där 
offerter och/eller beräkningar av åtgärder är framtagna ligger dessa till grund för behovsbedömningen. 
Denna uppskattning bedöms som mest tillförlitlig.
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Risker med underhållsskuld
Risken med att skjuta på underhåll är att anläggningens funktion brister. Oftast går det att upprätthålla 
funktionen med felavhjälpande hantering under en viss tid utan allt för allvarliga konsekvenser. Detta 
medför dock ökade driftkostnader och sämre komfort för hyresgästen. Generellt ökar driftkostnaderna 
mer ju längre en åtgärd skjuts upp. Vissa komponenter är dock viktigare än andra och ur ett ekonomiskt 
perspektiv är de yttre komponenterna på en byggnad viktiga. Det innebär tak, fasad och fönster vars 
funktionsbrist kan leda till vattenskador vilket i sin tur kan få stora ekonomiska konsekvenser. Sett till de 
inre komponenterna är det tekniska komponenter som hiss, brandlarm m.m. som kan leda till allvarliga 
konsekvenser. Dessa är därför generellt lagstiftade att besiktigas och om åtgärder inte utförs kan det 
leda till viten och sanktioner. 

Den generella risken med att bygga upp en för stor underhållsskuld är att många akuta fel kan 
uppkomma nära varandra i tid. Särskilt om många av byggnaderna är byggda ungefär samtidigt. Att det 
finns en underhållsskuld är dock i sig inte ett allt för stort bekymmer. Fokus bör snarare vara på att 
säkerställa att den succesivt inte ökar och att akuta fel hanteras. En komponent kan vara både avskriven 
och bedömd som tekniskt slut utan att det blir ett akut problem. 

Bedömning av investeringsbehov
Uppskattning av årlig investeringsvolym

Principiellt går det att argumentera för att reinvesteringarna bör vara lika med avskrivningarna om 
målsättningen är att bibehålla värdet i fastighetsbeståndet. Om reinvesteringsnivån är lägre än 
avskrivningarna per år tappar beståndet kontinuerligt i redovisat värde. Fastighetsbeståndet genererar 
en löpande avskrivningskostnad om ca. 30 mkr per år i dagsläget. Problematiken med denna princip är 
dock att avskrivningstiderna oftast är satta med en stor försiktighetsprincip vilket resulterar i att de 
skrivs av i snabbare takt än behovet av att ersätta komponenter faktiskt uppkommer. Behoven är 
dessutom sällan så pass linjära att det är en rimlig strategi att helt utgå från avskrivningsnivån. 

Ett annat sätt att angripa problemet är att jämföra med benchmarkingvärden för behov av planerat 
underhåll. Enligt Repab (som tar fram branschstatistik för fastigheter) bör ett innehav motsvarande 
Vaxholms stads innehav ligga på mellan 7,2 – 16 mkr årligen. Lägg där till faktumet att det finns en del 
uppskjutna underhållsåtgärder bör investeringsramen således ligga högre än så, åtminstone under en 
period. Investeringsbudgeten bör innehålla vissa löpande poster relaterat till teknisk utrustning som kan 
leda till drift och verksamhetsstopp om utrymme för investeringar inte finns. De som är av vikt är 
kostnader relaterat till hissar, storköksutrustning, ventilation och brandsäkerhet. Dessutom bör en 
specifikt utpekad budget finnas för åtgärder efter besiktning relaterat till lekplatser på skolor och 
förskolor.

Nuläge och akut investeringsbehov

Fastighetsenheten har, utifrån underhållsplanerna, identifierat behov av åtgärder där bedömningen av 
tillståndet av respektive komponent är ”närstående funktionsbrist eller behov av akuta åtgärder” (TG3 
enligt NS 3424-standar, se bild 3 nedan)  för en sammanlagd investeringskostnad om ca 64 mkr. Av 
dessa anses cirka 47,7 mkr vara relaterat till sådant som kan få större eller allvarliga konsekvenser (KG3 
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enl. bild 3 nedan) medan cirka 16 miljoner bedöms kunna få väsentliga konsekvenser (KG2 enl. bild 3 
nedan). 

Av dessa 47,7 mkr anses ca. 3,2 mkr vara åtgärder som inte går att motivera ur ett 
finanseringsperspektiv och byggnaden bör snarare rivas eller åtminstone tomställas. 

Av de kvarvarande 44,5 mkr finns en specifik åtgärd beräknad till 15 mkr där det inte är helt självklart att 
en återställning till nuvarande funktion är rätt väg att gå och en vidare dialog kring nyttjandet av lokalen 
och det övergripande behovet bör ses över. Projektet bör, dels på grund av detta, men också på grund 
av att det överstiger av kommunfullmäktige beslutas beloppsgräns av investeringsmedel för nämnden 
för teknik, fritid och kultur övergå till att hanteras av KS – PLU. 

Kvarvarande akuta åtgärder motsvarande ca. 30 mkr är åtgärder som bör utföras omgående. Enheten 
bedömer sig inte, med nuvarande organisation, kunna åtgärda dessa fel inom ramen av ett år och 
önskar därför en investeringsram som över två år täcker dessa åtgärder. Bedömningen är dessutom att 
de akuta åtgärder om ca. 16 mkr som inte ansågs få allvarliga konsekvenser i dagsläget antagligen 
kommer bedömas som allvarliga om 2 år (det vill säga, de kommer uppgraderas från KG2 till KG3 enl. 
bild 3 nedan) varför enheten begär en investeringsram om minst 15 mkr per år för att hantera de mest 
akuta åtgärderna de närmaste 3 åren. 

Med nuvarande nivå av investeringsbudget ryms inte underhållsåtgärder för att säkerställa funktionen 
av de komponenter som är högst prioriterade och komponenter vars skick inte är särskilt 
kostnadsdrivande eller lagstiftade prioriteras inte. Detta innebär att en komponent som inre ytskikt så 
gott som aldrig åtgärdas även om det på vissa objekt är mycket eftersatt.

Förslag på vidare arbete med hantering och beräkning av underhållsskuld

Prioriteringar av underhållsåtgärder bör i första hand utgå från anläggningarnas tekniska tillstånd. Vissa 
av komponenterna kan ha en avskrivningstid på upp till 50 år och har därför en långsiktig påverkan på 
stadens ekonomi. Därför är ekonomisk livslängd, planerat framtida nyttjande av fastigheterna samt 
hyresgästens behov viktiga aspekter att ta i beaktan. För att säkerställa de mest effektiva åtgärderna 
krävs därför en nära koppling till komponenternas kvarvarande ekonomiska livslängd i 
anläggningsregistret samt en nära koppling till den övergripande lokalförsörjningsplanen. Dessa frågor 
hanteras i dagsläget av tre olika enheter, fastighetsenheten, ekonomienheten och 
exploateringsenheten. Fortsatt samarbete mellan dessa enheter är därför av stor vikt för att säkerställa 
att rätt prioriteringar utförs. Dessutom krävs inventering och jämförelse av stadens innehav av 
byggnader och anläggningsregistret. 

Eventuella felkällor i bedömning av underhållsskuld
Investeringskostnaderna av majoriteten av åtgärderna är beräknade utifrån stadens schablonmodell för 
komponentavskrivning vilket kan resultera i felbedömningar. Utöver detta är inte samtliga objekt 
uppdelade i komponenter och vissa objekt saknar helt värde i anläggningsregistret. En ytterligare källa 
till fel är att majoriteten av objekten enbart är värderade utifrån byggnation och inget markvärde. 
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Bild 3. Bedömningsmodell för åtgärder, beslutad i nämnd §2020/22-TFK. 

Alexander Wahlstedt, fastighetschef
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Nämndens nyckeltal för uppföljning
Nämnden följer upp nedanstående nyckeltal som en del av kvalitetssäkring av verksamheten. 
Nyckeltalen kompletterar de indikatorer som är kopplade till nämndens mål och som följs upp i 
tertialuppföljningar och årsredovisning.

Kvalitet

Mått Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

BM-värde 
2019

Andel barnbokslån (%) 45 %

Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%)

Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda 
medborgare - män (%)

Bibliotekets digitala utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda 
medborgare (%)

Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%)

Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda 
medborgare - män (%)

Bibliotekets utbud - böcker och tidskrifter, andel nöjda 
medborgare (%)

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%)

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda 
medborgare - män (%)

Bibliotekets utbud av aktiviteter ( t.ex. bokklubbar, 
författarbesök, sagostunder, utbildning), andel nöjda 
medborgare (%)

Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%)

Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda 
medborgare - män (%)

Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen, andel nöjda 
medborgare (%)

Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel 
nöjda medborgare - kvinnor (%)

Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel 
nöjda medborgare - män (%)

Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, andel 
nöjda medborgare (%)

Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)

Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, andel nöjda medborgare - män (%)

Möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar, andel nöjda medborgare (%)

Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av befolkning (%) 75% 78% 81% 89%
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Mått Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

BM-värde 
2019

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, 
andel nöjda medborgare - kvinnor (%)

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, 
andel nöjda medborgare - män (%)

Utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, 
andel nöjda medborgare (%)

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%)

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda 
medborgare - män (%)

Utbudet av belysta motionsspår i kommunen, andel nöjda 
medborgare (%)

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare - kvinnor (%)

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare - män (%)

Utbudet av friluftsområden i kommunen, andel nöjda 
medborgare (%)

Livsmiljö

Mått Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

BM-värde 
2019

Deltagartillfällen tjejer i idrottsföreningar, andel (%) 49% 49% 43%

Energianvändning kWh/m2 i kommunalägda lokaler 148 139

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel 
nöjda medborgare - kvinnor (%)

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel 
nöjda medborgare - män (%)

Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser, andel 
nöjda medborgare (%)

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare -
 kvinnor (%)

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare -
 män (%)

Skötsel av badplatser i kommunen, andel nöjda medborgare (%)

Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. 
skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)

Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. 
skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare - män (%)

Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. 
skolor, äldreboende, andel nöjda medborgare (%)

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare - kvinnor (%)

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare - män (%)

Skötsel av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)
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Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare -
 kvinnor (%)

Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare - män 
(%)

Skötsel av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)

Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. 
badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare - kvinnor (%)

Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. 
badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare - män (%)

Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. 
badhus, ishallar etc., andel nöjda medborgare (%)

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare 
- kvinnor (%)

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare 
- män (%)

Skötsel av naturområden i kommunen, andel nöjda medborgare 
(%)

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare - kvinnor 
(%)

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare - män 
(%)

Snöröjning av gator och vägar, andel nöjda medborgare (%)

Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare -
 kvinnor (%)

Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare -
 män (%)

Snöröjning av gång- och cykelvägar, andel nöjda medborgare (%)

Ekonomi

Mått Utfall 
2018

Utfall 
2019

Utfall 
2020

BM-värde 
2019

Kvadratmeterkostnad för löpande skötsel och felavhjälpande 
underhåll (kr/kvm) 75,1 100,5

Resultatavvikelse i procent (%) av budget -2,5% -3,3% 4,7% 0%

Vakansgrad lokaler (%)

Fotnot: SCB:s enkät är förändrad från 2021 så indikatorerna behöver formuleras om efter 
förändringen. Tyvärr saknas därmed utfall för tidigare år.
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Internkontrollplan 2021 Nämnden för teknik, fritid och kultur

Förslag till beslut
Internkontrollplan 2021 antas och överlämnas till kommunstyrelsen för information. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar förslag till internkontrollplan för Nämnden för teknik, fritid och kultur 2021. 

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern 
kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för 
ögonen bedrivs effektivt och säkert. 

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i 
den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och 
samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Riskanalysen ska omprövas varje år och en 
internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i samband med beslut om mål och budget.

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef
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1 Inledning
Syfte

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god 
intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas 
bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå 
säkerställa att:

 tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs. Det innefattar lagstiftning, kommunens 
interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter.

 finansiell rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig, tillräcklig och 
ändamålsenlig. Det innebär att ha tillgång till rättvisande räkenskaper, ändamålsenlig 
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet, kvalitet och 
resursanvändning samt övrig relevant information om verksamheten.

 verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Det innebär att ha kontroll över insatta 
resurser i förhållande till prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut 
verkställs och följs upp.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och 
arbetet med att hantera risker som negativt kan påverka att framtida målsättningar uppnås.

Ansvar

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i 6 kap. 6 § Kommunallagen (SFS 2017:725):

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska 
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig i den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § Kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen 
leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Riskanalys och internkontrollplan

Internkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns 
inom kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av 
sannolikheten för att olika risker skulle kunna inträffa samt en bedömning av vilka konsekvenser det 
skulle få om det sker. Bedömning av konsekvenser utgår från skada för brukare, medarbetare eller 
tredje part, samt konsekvenser för kommunens ekonomi och/eller förtroende/varumärke.

I flera fall finns risker som förekommer inom alla förvaltningar. Dessa risker finns då i alla nämnders 
internkontrollplaner, eftersom varje nämnd är ansvarig för sin internkontroll och de eventuella 
åtgärder som behöver vidtas. Riskernas sannolikhet kan dock bedömas olika av varje nämnd.

Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. Risker med riskvärde 2-6 (grön) behöver ej behandlas i 
internkontrollplanen.

Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen.
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4  Felaktigheter kundfakturering Felaktigheter vid kundfakturering som sker 
systematiskt genom fusk eller oegentligheter kan 
medföra förtroendeskada och få ekonomiska 
konsekvenser.

5  Låg avtalstrohet Om inköp görs från annan leverantör än dem 
staden har avtal med begås avtalsbrott. Avtalsbrott 
som sker systematiskt genom fusk eller 
oegentligheter kan medföra förtroendeskada och 
få ekonomiska konsekvenser.

6  Otillåtna direktupphandlingar Otillåtna direktupphandlingar medför risk för böter 
och att staden tappar image och rykte.

7  Bristande dokumentation vid 
direktupphandlingar

Vid bristande dokumentation saknas underlag för 
beslut, betalning och internkontroll.

Upphandla och 
köpa in

8  Bristande kvalitet och/eller 
felaktiga priser från 
leverantör/privat utförare

Medför risk att staden inte får förväntad kvalitet 
enligt avtal eller betalar högre pris än avtalat.

9  Inträffad 
personuppgiftsincident

Genom att personuppgifter oavsiktligt eller 
olagligen förstörs, förloras, ändras eller kommer i 
orätta händer kan det innebära att någon förlorar 
kontroll över sina uppgifter eller att rättigheterna 
inskränks. Kan t ex handla om diskriminering, brott 
mot sekretess.

Hantera allmänna 
handlingar och arkiv

10  Bristande diarieföring och 
arkivering

Bristande diarieföring och arkivering av handlingar 
medför att lagstiftning inte efterlevs och försvårar 
till exempel utlämning av allmän handling.

11  Hög sjukfrånvaro Ökad sjukfrånvaro påverkar verksamheten negativt 
genom bland annat minskad produktivitet.

12  Hög personalomsättning Hög personalomsättning medför sämre effektivitet 
och minskad kontinuitet och därmed lägre kvalitet 
på verksamhet och service.

13  Bristande introduktion Bristande introduktion medför längre tid innan 
medarbetaren är insatt i sina arbetsuppgifter, 
ruiner, policys med mera.

Hantera 
kompetensförsörjni
ng

14  Felaktig rekrytering Brister i rekryteringsprocessen samt i 
dokumentation av rekryteringen kan medföra att 
den mest lämpade kandidaten inte blir vald. Kan ge 
misstanke om nepotism.

Säkerställa säkerhet 
och beredskap

15  Hot mot personal eller politiker Hot innebär konsekvenser för den drabbade 
personen och dess anhöriga. Hot mot politiker 
innebär i förlängningen också ett hot mot 
demokratin.

Informera och 
kommunicera

16  Brister i tillgänglighet till 
invånare

Brister i tillgänglighet medför sämre service. 
Invånarna blir mindre nöjda med verksamheten 
och kan minska deras förtroende för kommunens 
tjänstemän.

17  Besiktningar ej genomförs i rätt 
tid

Om erforderliga besiktningar av motordrivna 
anordningar med hisskorg, plattform eller annan 
lastbärande del (hiss), OVK eller energideklaration 
inte genomförs enligt bestämda tidsintervall finns 
risk för att det inte är en fungerande och säker 
boendemiljö.
Vite.

Bygga samhälle

18  Risk för oförutsett underhåll av 
kommunens anläggningar och 
byggnader

Oförutsett underhåll kan innebära mycket höga 
kostnader och den totala kostnaden för underhåll 
ökar mer än nödvändigt eftersom tidig 
underhållsinsats oftast är billigare än en senare.
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3 Planering av uppföljning och åtgärder
För risker med höga eller medelhöga riskvärden (gult eller rött) planeras förebyggande åtgärder samt 
kontrollmoment och uppföljning. För risker med låga riskvärden (grönt) görs en bedömning om 
risken ska ingå i internkontrollplanen.

3.1 Process: Bereda och fatta politiska beslut

Risk: Delegeringsbeslut återrapporteras inte

Riskvärde

 9

Riskområde
Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment När

Antal rapporterade delegeringsbeslut per nämnd December

Förebyggande åtgärder

Utbildning, information och påminnelse om att rapportera 
delegeringsbeslut

 Ej påbörjad

Beskrivning
Information och påminnelse ges via intranätet och 
muntligen vid t ex tjänstemannaberedning. Utbildning ges 
efter behov.

Utförare av insatsen
Nämndsekreterare

3.2 Process: Administrera ekonomi

Risk: Attestreglerna efterlevs inte

Riskvärde

 8

Riskområde
Finansiell rapportering

Kontrollmoment När

Kontering och attest stämmer med kontoplanen och 
attestordningen. Attestförteckningarna är fullständiga och 
uppdaterade.

Senast 30 juni samt 31 december.

Förebyggande åtgärder

Utbilda nya chefer samt tydliggöra information på 
intranätet.

 Ej påbörjad

Utförare av insatsen
Ekonomicontroller
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Risk: Ofullständig verifikation avseende förtroendekänsliga poster

Riskvärde

 6

Riskområde
Finansiell rapportering

Kontrollmoment När

Förtroendekänsliga poster är rätt konterade, har datum 
och syfte angett och deltagarlista bifogad.

Senast 30 juni samt 31 december.

Förebyggande åtgärder

Löpande kontroll

 Ej påbörjad

Beskrivning
Löpande kontroll sker i samband med utanordning av 
faktura. Den löpande kontrollen medför att risken för 
ofullständig verifikation (ex deltagarlista och syfte) 
minskar.

Utförare av insatsen
Ekonomicontroller

Risk: Felaktigheter kundfakturering

Riskvärde

 6

Riskområde
Finansiell rapportering

Kontrollmoment När

Kontoavstämning Varje Tertial

Korrekt utfärdade kundfakturor Löpande

Förebyggande åtgärder

Alla förvaltningar tillämpar tvåhandsprincip vid 
kundfakturering.

 Ej påbörjad

Beskrivning
Hur tvåhandsprincipen tillämpas i praktiken avgörs av 
respektive förvaltning.

Internutbilda personal

 Ej påbörjad
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3.3 Process: Upphandla och köpa in

Risk: Låg avtalstrohet

Riskvärde

 6

Riskområde
Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment När

Avtalstrohet Februari

Förebyggande åtgärder

Information, utbildning och stöd från 
upphandlingsenheten

 Ej påbörjad

Beskrivning
Bland annat Information och utbildning att använda och 
hitta i avtalsdatabasen

Utförare av insatsen
Upphandlingsenheten

Risk: Bristande kvalitet och/eller felaktiga priser från leverantör/privat utförare

Riskvärde

 9

Riskområde

Mål och effektivitet
Finansiell rapportering

Förebyggande åtgärder

Information och utbildning för berörda

 Ej påbörjad

Beskrivning
Information sker bland annat vid överlämning av avtal

Utförare av insatsen
Ekonomi- och upphandlingsenheten

Uppföljning av privata utförare enligt beslutade rutiner

 Ej påbörjad

Beskrivning
Gemensam process och rutiner finns för kommunen i 
enlighet med programmet för mål och uppföljning av 
privata utförare

Utförare av insatsen
Avtalsansvarit

Vara/tjänst och pris stämmer med beställning/avtal

 Ej påbörjad

Beskrivning
Kontroll sker löpande av respektive köpare/beställare

Utförare av insatsen
Respektive köpare/beställare
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3.4 Process: Hantera allmänna handlingar och arkiv

Risk: Inträffad personuppgiftsincident

Riskvärde

 9

Riskområde
Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment När

Utvärdering av efterlevnad av dataskyddsförordningen December

Personuppgiftsincidenter December

Förebyggande åtgärder

Utveckling och förankring av rutiner enligt GDPR

 Pågående

Beskrivning
Rutiner berör till exempel incidenthantering, lämna 
information, inhämta samtycke, tilldela behörighet, 
gallring, sociala medier mm.

Utförare av insatsen
Respektive enhetschef

Fortsatt utbildning för medarbetare och förtroendevalda

 Pågående

Beskrivning
Information och utbildning sker kontinuerligt efter behov

Utförare av insatsen
Kanslienheten

Risk: Bristande diarieföring och arkivering

Riskvärde

 9

Riskområde
Lagar och föreskrifter

Kontrollmoment När

Andel kompletta akter December

Förebyggande åtgärder

Följa rutin för att avsluta ärenden

 Ej påbörjad

Beskrivning
Registrator går igenom ärenden med handläggare inför att 
ärenden ska avslutas.

Utförare av insatsen
Registrator
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Förebyggande åtgärder

Ta fram och besluta om processbaserade 
dokumenthanteringsplaner

 Ej påbörjad

Beskrivning
Alla nämnders dokumenthanteringsplaner ska bli 
processbaserade och följa kommunens gemensamma 
mall. Detta för att förbereda inför övergång till e-arkiv och 
för att göra informationshanteringen tydligare och mer 
effektiv.

3.5 Process: Hantera kompetensförsörjning

Risk: Hög sjukfrånvaro

Riskvärde

 9

Riskområde
Mål och effektivitet

Kontrollmoment När

Sjukfrånvaro (%) Varje tertial

Förebyggande åtgärder

Kontinuerlig uppföljning, HR tillsammans med ansvarig 
chef

 Ej påbörjad

Beskrivning
Sjukfrånvaron följs kontinuerligt och om den börjar stiga 
vid någon enhet stämmer HR-avdelningen av detta med 
ansvarig chef.

Utförare av insatsen
HR-enheten och ansvarig chef

Risk: Hög personalomsättning

Riskvärde

 6

Riskområde
Mål och effektivitet

Kontrollmoment När

Personalomsättning (%) December

Förebyggande åtgärder

Kontinuerlig uppföljning, HR tillsammans med ansvarig 
chef

 Ej påbörjad

Beskrivning
Personalomsättning följs kontinuerligt och om den börjar 
stiga vid någon enhet stämmer HR-avdelningen av detta 
med ansvarig chef.

Utförare av insatsen
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Förebyggande åtgärder

HR-enheten och ansvarig chef

3.6 Process: Säkerställa säkerhet och beredskap

Risk: Hot mot personal eller politiker

Riskvärde

 16

Riskområde
Mål och effektivitet

Kontrollmoment När

Antal hot mot förtroendevalda December

Antal hot mot personal December

Förebyggande åtgärder

Riskbedömning och handlingsplan enligt det systematiska 
arbetsmiljöarbetet

 Pågående

Utförare av insatsen
Respektive chef

3.7 Process: Bygga samhälle

Risk: Besiktningar ej genomförs i rätt tid

Riskvärde

 9

Riskområde

Mål och effektivitet
Lagar och föreskrifter

Förebyggande åtgärder

Kartlägga processer av besiktningar. Integrera arbetet med 
besiktningar i verksamhetsplanen.

 Ej påbörjad

Risk: Oförutsett underhåll av kommunens anläggningar och byggnader

Riskvärde

 12
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Riskområde
Finansiell rapportering

Förebyggande åtgärder

Inventering av kommunens bestånd (inom nämndens 
ansvarsområde) och därefter färdigställa underhållsplaner.

 Ej påbörjad

Beskrivning
Inventering av kommunens bestånd (inom nämndens 
ansvarsområde) och därefter färdigställa underhållsplaner 
som syftar till att säkerställa en plan för hur staden på ett 
kvalitativt och kostnadseffektivt sätt ska sköta alla 
anläggningar.
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Upphandlingsbeslut avseende utbyggnad av infartsparkering Engarn

Förslag till beslut
Förfrågningsunderlag avseende utbyggnad av infartsparkering Engarn godkänns av ordförande.

Teknisk chef får i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal med entreprenörer med
vinnande anbud.

Teknisk chef får i uppdrag att hantera redaktionella ändringar av upphandlingsunderlaget innan 
annonsering och frågor/svar/kompletteringar under upphandlingen inom ramen för beslutat uppdrag.

Sammanfattning
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutade i februari 2020 att godkänna förfrågningsunderlag 
avseende utbyggnad av infartsparkering Engarn. I april 2020 beslutade nämnden att tilldela den 
anbudsgivare som uppfyllt samtliga krav och presenterade det lägsta priset. 

Förvaltningen avvaktade sedan med att meddela anbudsgivaren på grund av att Vaxholm stad inte hade 
erhållit strandskyddsdispens som krävdes för genomförandet av utbyggnaden. Stadsbyggnadsnämnden 
beslutade om att medge strandskyddsdispens men beslutet överklagades till länsstyrelsen. Då besked 
om överklagan inte erhölls innan tiden för att anbudens giltighet löpte ut avbröts upphandlingen och 
vinnande anbudsgivare tilldelades inte uppdraget. 

Vaxholms stad har erhållit beslut gällande avvisande av överprövning av strandskyddsdispens vilket 
innebär att strandskyddsdispens har medgetts för att genomföra utbyggnaden av infartsparkeringen. Då 
föregående upphandling avbröts behöver ny annonsering av upphandling genomföras om utbyggnaden 
av parkeringen ska utföras.

Bakgrund
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutade i februari 2020 att godkänna förfrågningsunderlag 
avseende utbyggnad av infartsparkering Engarn. I april 2020 beslutade nämnden att tilldela den 
anbudsgivare som uppfyllt samtliga krav och presenterade det lägsta priset. Förvaltningen avvaktade 
sedan med att meddela anbudsgivaren på grund av att Vaxholm stad inte hade erhållit 
strandskyddsdispens som krävdes för genomförandet av utbyggnaden. Stadsbyggnadsnämnden 
beslutade om att medge strandskyddsdispens men beslutet överklagades till länsstyrelsen. Då besked 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef
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om överklagan inte erhölls innan tiden för att anbudens giltighet löpte ut avbröts upphandlingen och 
vinnande anbudsgivare tilldelades inte uppdraget.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har erhållit beslut gällande avvisande av överprövning av strandskyddsdispens vilket 
innebär att strandskyddsdispens har medgetts för att genomföra utbyggnaden av infartsparkeringen. Då 
föregående upphandling avbröts behöver ny annonsering av upphandling genomföras om utbyggnaden 
av parkeringen ska utföras.

Tidplanen för genomförande av utbyggnaden av infartsparkeringen är att byggstart kan ske i början av 
2021 och vara slutförda våren 2021. Vissa förberedande åtgärder kommer dock påbörjas redan i slutet 
av 2020.

I medgivandet att ge strandskyddsdispens har Stadsbyggnadsnämnden beslutat att dispensen medges 
med villkoret att sprängning inte får genomföras i området.

Bedömning
Förutsättningarna för att kunna genomföra utbyggnaden är goda då strandskyddsdispens har erhållits.

Måluppfyllelse
Kvalitet- En utökning av infartsparkeringen ger bättre service för fler av Vaxholms innevånare som kan 
lämna sin bil och ta bussen in till Stockholm.

Livsmiljö: Bättre möjligheter att infartsparkera vid Engarn bidrar till bättre hälsa genom att uppmuntra 
till cykelpendling och bidrar till minskade utsläpp genom mindre arbetspendling per bil.

Finansiering
Utbyggnaden av infartsparkeringen hade ett utpekat utrymme inom investeringsbudget som efterfrågas 
att förflyttas till 2021 i yttrandet.

Vaxholms stad, tekniska enheten har erhållit bidrag i form av statlig medfinansiering för projektet. 
Bidraget uppgår till 50 procent av bokförda kostnader för anläggande av infartsparkeringen.

Förslagets konsekvenser
Tidplanen för upphandling av totalentreprenör och planerad byggstart är beroende av beslutsnivå för 
tilldelningsbeslutet.

Handlingar i ärendet
Upphandlingsbeslut avseende utbyggnad av infartsparkering Engarn – Tjänsteutlåtande 2020-09-09

Kopia på beslutet till:
Om beslutet ska expedieras till en myndighet eller en organisation ska även handläggarens namn anges 
(när sådan finns). Sändlistan kan också skapas separat och biläggas beslutet. Adressater ska anges enligt 
nedanstående mall:

För åtgärd: Sara Johansson, Sbf

67



Tjänsteutlåtande
2020-09-10

Änr TFK 2020/44.05
3 av 3

För kännedom: Edholma båtklubb, 
Edholma båtunion, 
Resarö bygdeförening,
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Uppdrag gällande nyttjanderättsavtal på Eriksö friluftsområde

Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att låta fastighetsenheten teckna avtal med berörda 
föreningar enligt bifogade avtalsutkast, som har ändrats i enlighet med beslut om återremittering vid 
nämndens sammanträde den 28 maj 2020.. 

Sammanfattning
Ändringar i avtalstexten har gjort enligt bilaga 1 från nämndens sammanträde den 28 maj 2020.

Se även bifogat förtydligande kring vilka texter som ändrats.

På Eriksö friluftsområde  finns idag tre ideellt drivna verksamheter som i dagsläget nyttjar stadens mark:
Vaxholms roddförening
Vaxholms kanotsällskap
Vattenskidklubben

Samtliga föreningar är viktiga för Vaxholms stads föreningsliv och nya avtal för att säkra deras fortsatta 
verksamhet behöver tecknas. 

Ärendebeskrivning
Vaxön 1:38, nedan kallat Eriksö friluftsområde, är ett populärt område i Vaxholm där många väljer att 
promenera, bada och även semestra. Där finns även kanotuthyrning via Kanotklubben, samt en lokal 
som kan hyras för fest via Roddföreningen. Där finns  också Vaxholms Skyparks höghöjdsbana.

På området finns en camping som hyr mark samt faciliteter av Vaxholms stad. Avtalet med campingen är  
uppsagd i mars 2020, och en ny upphandling skall göras enligt LUK. Anläggningen är ganska nedgången 
och kräver en del investeringar för att kunna hålla en acceptabel standard. Campingen betalar en hyra 
om 480 000 kr/år.

Vidare finns en byggnad benämnd Eriksö gård, ett äldre boningshus som hyrs ut till Vaxholms 
orienteringsklubb mot en hyra om 12 000 kr/år. Även detta avtal är under omförhandling och en 
eventuell samlokalisering med Scouterna ses över.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Elisabeth Gustafsson
Ekonomisk fastighetsförvaltare
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Vaxholms roddförening har ett nyttjanderättsavtal från 2001 som löpte ut den 31 juli 2011. Efter det 
löper avtalet på ett år i taget med 6 månaders uppsägning. Nyttjanderätten skulle vara avgiftsfri under 
avtalets löptid, med möjlighet för staden att förhandla om en årsavgift från och med 1 augusti 2011. Så 
har inte skett.  Avtalet är numera löpande med ett år i taget, och ingen ersättning betalas av föreningen 
för detta. Föreningen har också låtit bygga ett hus med bl.a. gym, förråd och festlokal i direkt anslutning 
till bryggan

Vaxholms kanotsällskap har likaså ett nyttjanderättsavtal med liknande upplägg. Avtalet löpte 
ursprungligen från 1997 till 31 december 2006. Efter det löper avtalet på ett år i taget med 6 månaders 
uppsägning. Avtalet skulle vara avgiftsfritt under avtalets löptid, med möjlighet för staden att förhandla 
om en årsavgift från 1 januari 2007. Så har inte skett heller i detta fall. Avtalet är därför numera löpande 
på ett år i taget, med 6 månaders uppsägning.

Längre in i området har Vaxholms vattenskidklubb sedan flera år tillbaka nyttjat ett markområde för dels 
byggnader och förvaring, dels banor i vattnet. Detta är inte reglerat i något avtal alls, och föreningen har 
inte heller erlagt någon betalning.

Strandlägen och naturområden som Eriksö med god tillgänglighet för både gående, cykeltrafik, bil och 
kollektivtrafik är en unik tillgång för Vaxholms stad. Utifrån ovanstående finns skäl att se över samtliga 
avtal och föreslå en kostnad för dessa. Det finns också skäl att se över om det kan vara lämpligt med 
ytterligare verksamheter i området. Då avtalstider och villkor med de befintliga verksamheterna kan 
påverka ett framtida nyttjande för ytterligare ändamål bör en översyn göras av hela områdets 
möjligheter, förslagsvis genom ett samarbete mellan Fastighetsenheten och stadens näringslivsansvarig. 

Måluppfyllelse
Uppdaterade avtal där samtliga nyttjare och verksamheter betalar för den resurs de utnyttjar bidrar till 
stadens mål om en långsiktigt hållbar ekonomi.

Finansiering
Ingen särskild finansiering krävs.

Förslagets konsekvenser
Kommunens möjligheter att påverka områdets användning ökar.

Tydlighet kring ansvar, tider och villkor för samtliga parter klargörs.

Uppföljning och utvärdering
Om nämnden beslutar enligt förslag skall Fastighetsenheten återrapportera under förvaltningen 
informerar till hösten 2020.

Handlingar i ärendet
Förtydligande kring återremiss avtalsutkast Eriksö

Eriksö avtalsutkast Kanotklubben ändring efter återremittering 2020-09-10

Eriksö avtalsutkast Roddföreningen ändring efter återremittering 2020-09-10

Eriksö avtalsutkast vattenskidklubben ändring efter återremittering 2020-09-09
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Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Elisabeth Gustafsson, Fastighetsenheten

För kännedom: Alexander Wahlstedt, SBF
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Förtydligande av ändringar efter återremiss gällande avtal 
nyttjanderätter Eriksö

Ändringar har införts enligt yrkande om återremiss, bilaga 1, ärende TFK2019/138.261.

Dessutom justerades felaktiga paragrafnummer, samt att vissa ändringar flyttades till annan paragraf för 
ett tydligare avtal. Ändringarna klargörs nedan.

- I §5 första stycket:  föreningen skall inte jämföras med båtklubbar. Förslag till ändring är att avgiften 
skall utgå från kommunens genomsnittliga arrendekostnader för likvärdig verksamhet.

Förvaltningens kommentar: inga sådana avtal finns i kommunen som är avgiftsbelagda. Vidare finns en 
stor spännvidd i arrendeavgifterna inom kommunen. Därför väljer förvaltningen att föreslå jämförbar 
arrendeavgift som jämförelsetal . Ändringen är införd i §5.

- I §4 Avtalstiden bör vara 3 år med 3 års förlängning.

Förvaltningens kommentar: Ändringen är införd i §4.

- I§5 kommunen ska meddela i tid att avgift kommer tas ut, samt sista stycket bör förtydligas 
(gällande möjlighet till uppsägning om kommunen tar ut avgift)

Förvaltningens kommentar: Ändringen är införd i §4 (som avser uppsägning och avtalslängd), samt 
kompletterad med en uppsägningsperiod om 6 månader för detta specifika fall.

- I §7 sista stycket skall förtydligas med exempel på skada

Förvaltningens kommentar: texten finns med för att täcka upp eventualiteter. Exempel anges med 
skador från vilda djur (läs vildsvin) då försäkringbolaget brukar ersätta ett skadetillfälle , men sedan 
förväntar sig att området inhägnas för att skydda det från fler skador. Då detta är ett friluftsområde kan 
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det inte inhägnas. Det finns sannolikt fler exempel men förvaltningen är inte experter på 
försäkringsvillkor.

Övrigt: §7 hade av misstag kommit med två gånger vilket medförde felaktiga paragrafnummer. Detta har 
korrigerats.
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Nyttjanderättsavtal gällande anläggning 
för sjösport, avtal 
§ 1 Parter

Upplåtare: Vaxholms stads fastighetsenhet, nedan kallad kommunen

Nyttjanderättshavare: Vaxholms roddförening, nedan kallad VRF

Förtydligande: Vad avser att inhämta erforderliga tillstånd kan andra enheter och förvaltningar än 
Fastighetsenheten vara parter. Det åligger VRF att kontakta rätt instanser i dessa fall.

§ 2 Nyttjanderättsområde

Mark och vattenområde enligt bifogad karta , bilaga 1

Området är utmärkt med röd linje.

Områdets storlek: ca 1400 kvm

§3 Ändamål samt villkor för verksamheten

Området för vilken nyttjanderätten upplåtes ingår i ett större område (Eriksö friluftsområde) som 
används för idrotts och friluftsändamål.  Nyttjanderätten medger därför att VRF bedriver med detta 
ändamål förenlig verksamhet. Viss försäljning kan tillåtas vid event, och även  kontinuerlig uthyrning 
av båtar eller lokaler, förutsatt att nödvändiga tillstånd för detta finns.

Vidare skall området fortsatt vara tillgängligt för allmänheten. Inga avgifter får tas ut av allmänheten 
för nyttjande av området.

 Viss inskränkning av tillgängligheten kan göras i samband med pågående aktiviteter från föreningen 
sida. 

Skyltning och informationsanordningar kan sättas upp i enlighet med gällande regelverk.

Camping är ej tillåten inom VRF:s  nyttjanderättsområde.

VRF skall samarbeta med kommunen och andra aktörer inom området  för att främja områdets 
utveckling och kommunens intressen.

§4 Upplåtelsetid och uppsägning

Avtalstid: 1/1 2021 t.o.m 31/12 2023

Uppsägningstid: 12 månader

Förlängning: 36 månader
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Avtalet kan sägas upp av båda parter enligt villkoren i denna paragraf. Skäl för uppsägning behöver 
inte anges av någondera part.

Avtalet kan vidare sägas upp utanför villkoren i denna paragraf om någon part väsentligt underlåter 
att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. 

Vidare äger VRF rätt att  säga upp avtalet under respektive förlängningsperiod, om kommunen 
beslutar att avgiftsbelägga nyttjanderätten. Uppsägningstiden skall i det fallet vara senast 6 månader 
efter att kommunen aviserat att avgiften skall tas ut.

Kommunen har ingen skyldighet att upplåta område till VRF i annan del av kommunen vid 
uppsägning av avtalet.

§5 Avgift för nyttjanderätten

Nyttjanderättens värde skall beräknas enligt principen : kommunens jämförbara arrendeavgifter per 
kvm. Syftet med det lågt beräknade värdet är att ta hänsyn till föreningens ekonomiska 
förutsättningar

Ingen avgift tas ut under avtalstidens 3 första år. Därefter äger kommunen rätt , men är ej skyldiga, 
att avgiftsbelägga nyttjanderätten enligt ovan. Kommunen skall, innan avtalsperiods början, meddela 
nyttjanderättshavaren om avsikten att debitera avgift för nästkommande period. Detta skall ske 
skriftligen minst 12 månader innan avgift skall tas ut.

§6 Upplåtelse i andra hand

VRF äger inte rätt att  överlåta nyttjanderätten till annan part, eller upplåta området i sin helhet eller 
delar därav till annan verksamhet på permanent basis. Däremot kan VRF tillfälligt upplåta området 
för event/verksamhet , om dessa event/verksamheter i övrigt innehar nödvändiga tillstånd. 
Kommunens fastighetsavdelning skall meddelas om att  tillfälliga event/verksamhet kommer äga 
rum. 

§7 Ansvar för upplåtelseområdet

Området upplåtes i det skick det har vid tillträdesdagen. VRF är skyldigt att hålla området samt lös 
egendom och övriga anläggningsdelar i gott skick och med god säkerhet för liv och egendom. 
Samtliga kostnader för detta belastar VRF.

Snöröjning utförs av föreningen vid behov för den egna verksamheten.

VRF skall teckna de försäkringar som krävs för att kunna hålla området i drift och i gott skick vid 
händelse av skada. Försäkringen skall omfatta vedertagna villkor för en verksamhet av den karaktär 
man bedriver så att kommunen kan hållas skadeslös. 

I händelse av extremt omfattande skadegörelse som ej är hänförligt till VRF:s verksamhet, och som ej 
omfattas av gällande försäkringsvillkor i föreningens försäkring, skall kommunen och VRF gemensamt 
komma överens om åtgärder och kostnadsansvar. Exempel är tex. skador från vilda djur då området 
inte kan inhägnas.
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§8 Byggnader

Samtliga byggnader inom området skall underhållas av VRF. Detta inkluderar eventuella 
myndighetskrav som kan komma att ställas på byggnaden/lokalen eller på den verksamhet som 
bedrivs i byggnaden.

VRF skall teckna de försäkringar som krävs för att kunna hålla byggnaderna i drift och i gott skick vid 
händelse av skada.

§9 Anläggningar, ledningsrätt och media

I närheten av området finns en VA-anläggning som ägs av kommunen, och till vilken vissa befintliga 
byggnader vid avtalets ingång är kopplade. Det åligger kommunen att underhålla och sköta denna 
VA-anläggning. Kostnaden härför ska belasta nyttjanderättshavarna inom området som betjänas av 
anläggningen genom vidarefakturering från kommunen. Fördelning sker utifrån respektive 
nyttjanderättshavares andel av vattenförbrukning. Respektive nyttjanderättshavare skall bekosta 
egen vattenmätare om sådan inte finns.

Om det på området finns byggnad som inte är ansluten till VA-anläggningen och VRF önskar ansluta 
denna skall detta bekostas av VRF.  Om VRF bygger ytterligare byggnad som man önskar ansluta till 
VA-anläggningen skall kommunens tillstånd inhämtas. VA-avgiften bekostas av VRF. 

VRF skall ha eget el-abonnemang, alternativt dela med andra verksamheter inom området efter 
gemensam överenskommelse. Krävs det ökad kapacitet i elförsörjning, hänförligt till VRF:s 
verksamhet, skall VRF bekosta detta.

Kommunen har fortsatt full rätt till ledningsdragning inom området. Ingen ersättning utgår för 
eventuella störningsmoment till följd av detta. Kommunen återställer mark till ursprungsskick vid 
sådant arbete.

Om fiber för internetanslutning skall dras inom området hanteras detta i separat överenskommelse.

§10 Tillfart och parkering

Tillfart sker via allmän väg för vilken kommunen är väghållare. Parkering finns tillgänglig vid infarten 
till Eriksö-området och kan nyttjas av VRF enligt gällande bestämmelser. 

Tillfällig parkering kan tillåtas i anslutning till byggnader inom området vid exempelvis arbeten eller 
event.

§11 Miljö

VRF skall ansvara för att ingen miljöfarlig verksamhet bedrivs inom området i enlighet med svensk 
lagstiftning, samt att avfall från föreningens verksamhet minimeras och omhändertas på korrekt sätt. 
Eventuella myndighetsavgifter utifrån lagstiftningen bekostas av VRF.
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§12 Inteckningsförbud

Detta avtal får inte intecknas utan kommunens skriftliga medgivande.

§13 Avtalets upphörande

Vid avtalets upphörande äger VRF rätt till ersättning för byggnader och anläggningar som är belägna 
inom området. Ersättningen baseras på oberoende värdering av ackrediterat bolag. 

Området skall lämnas i gott skick vid avtalets upphörande. VRF äger rätt att medta sådan lös 
egendom som föreningen äger . 

§14 Force majeure 

Vid force majeure upphör avtalet om endera eller båda parter så önskar. Exempel på händelser som 
kan utgöra force majeure är:  väder och klimatrelaterade händelser som kräver omfattande 
ekonomisk insats att åtgärda för att området fortsatt ska kunna nyttjas, pandemier, eller annan 
oförutsägbar händelse som väsentligt påverkar ena eller båda parters insats för att upprätthålla 
avtalet (ex.vis större brand).

§15 Tolkning och tvist avseende detta avtal

Vid tvist gällande tolkning av villkoren i detta avtal gäller svensk lagstiftning före villkoren.

Vidare skall den verksamhet som vill genomföra eller åläggs genomföra åtgärd utifrån sitt 
verksamhetsområde stå för eventuell kostnad, om denna åtgärd inte kan anses avhandlad under 
någon punkt i detta avtal.

Kan parterna inte komma överens om hur avtalet efter dess ingående ska tolkas, skall tvisten 
hänskjutas till allmän domstol.

Ort

Datum

För  Vaxholms stad För Vaxholms Roddförening

_______________________ _______________________
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Nyttjanderättsavtal gällande anläggning 
för sjösport, avtal 
§ 1 Parter

Upplåtare: Vaxholms stads fastighetsenhet, nedan kallad kommunen

Nyttjanderättshavare: Vaxholms Kanotsällskap, nedan kallad VKS

Förtydligande: Vad avser att inhämta erforderliga tillstånd kan andra enheter och förvaltningar än 
Fastighetsenheten vara parter. Det åligger VKS att kontakta rätt instanser i dessa fall.

§ 2 Nyttjanderättsområde

Mark och vattenområde enligt bifogad karta , bilaga 1

Området är utmärkt med röd linje.

Områdets storlek: ca 10500 kvm

§3 Ändamål samt villkor för verksamheten

Området för vilken nyttjanderätten upplåtes ingår i ett större område (Eriksö friluftsområde) som 
används för idrotts och friluftsändamål.  Nyttjanderätten medger därför att VKS bedriver med detta 
ändamål förenlig verksamhet. Viss försäljning kan tillåtas vid event, och även  kontinuerlig uthyrning 
av båtar eller lokaler, förutsatt att nödvändiga tillstånd för detta finns.

Vidare skall området fortsatt vara tillgängligt för allmänheten. Inga avgifter får tas ut av allmänheten 
för nyttjande av området.

 Viss inskränkning av tillgängligheten kan göras i samband med pågående aktiviteter från föreningen 
sida. 

Skyltning och informationsanordningar kan sättas upp i enlighet med gällande regelverk.

Camping är ej tillåten inom VKS:s  nyttjanderättsområde.

VKS skall samarbeta med kommunen och andra aktörer inom området  för att främja områdets 
utveckling och kommunens intressen.

§4 Upplåtelsetid och uppsägning

Avtalstid: 1/1 2021 t.o.m 31/12 2023

Uppsägningstid: 12 månader

Förlängning: 36 månader
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Avtalet kan sägas upp av båda parter enligt villkoren i denna paragraf. Skäl för uppsägning behöver 
inte anges av någondera part.

Avtalet kan vidare sägas upp utanför villkoren i denna paragraf om någon part väsentligt underlåter 
att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. 

Vidare äger VKS rätt att  säga upp avtalet under respektive förlängningsperiod, om kommunen 
beslutar att avgiftsbelägga nyttjanderätten. Uppsägningstiden skall i det fallet vara senast 6 månader 
efter att kommunen aviserat att avgiften skall tas ut.

Kommunen har ingen skyldighet att upplåta område till VKS i annan del av kommunen vid 
uppsägning av avtalet.

§5 Avgift för nyttjanderätten

Nyttjanderättens värde skall beräknas enligt principen : kommunens jämförbara arrendeavgifter per 
kvm. Syftet med det lågt beräknade värdet är att ta hänsyn till föreningens ekonomiska 
förutsättningar

Ingen avgift tas ut under avtalstidens 3 första år. Därefter äger kommunen rätt , men är ej skyldiga, 
att avgiftsbelägga nyttjanderätten enligt ovan. Kommunen skall, innan avtalsperiods början, meddela 
nyttjanderättshavaren om avsikten att debitera avgift för nästkommande period. Detta skall ske 
skriftligen minst 12 månader innan avgift skall tas ut.

§6 Upplåtelse i andra hand

VKS äger inte rätt att  överlåta nyttjanderätten till annan part, eller upplåta området i sin helhet eller 
delar därav till annan verksamhet på permanent basis. Däremot kan VKS tillfälligt upplåta området 
för event/verksamhet , om dessa event/verksamheter i övrigt innehar nödvändiga tillstånd. 
Kommunens fastighetsavdelning skall meddelas om att  tillfälliga event/verksamhet kommer äga 
rum. 

§7 Ansvar för upplåtelseområdet

Området upplåtes i det skick det har vid tillträdesdagen. VKS är skyldigt att hålla området samt lös 
egendom och övriga anläggningsdelar i gott skick och med god säkerhet för liv och egendom. 
Samtliga kostnader för detta belastar VKS.

Snöröjning utförs av föreningen vid behov för den egna verksamheten.

VKS skall teckna de försäkringar som krävs för att kunna hålla området i drift och i gott skick vid 
händelse av skada. Försäkringen skall omfatta vedertagna villkor för en verksamhet av den karaktär 
man bedriver så att kommunen kan hållas skadeslös. 

I händelse av extremt omfattande skadegörelse som ej är hänförligt till VKS:s verksamhet, och som ej 
omfattas av gällande försäkringsvillkor i föreningens försäkring, skall kommunen och VKS gemensamt 
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komma överens om åtgärder och kostnadsansvar. Exempel är tex. skador från vilda djur då området 
inte kan inhägnas.

§8 Byggnader

Samtliga byggnader inom området skall underhållas av VKS. Detta inkluderar eventuella 
myndighetskrav som kan komma att ställas på byggnaden/lokalen eller på den verksamhet som 
bedrivs i byggnaden.

VKS skall teckna de försäkringar som krävs för att kunna hålla byggnaderna i drift och i gott skick vid 
händelse av skada.

§9 Anläggningar, ledningsrätt och media

I närheten av området finns en VA-anläggning som ägs av kommunen, och till vilken vissa befintliga 
byggnader vid avtalets ingång är kopplade. Det åligger kommunen att underhålla och sköta denna 
VA-anläggning. Kostnaden härför ska belasta nyttjanderättshavarna inom området som betjänas av 
anläggningen genom vidarefakturering från kommunen. Fördelning sker utifrån respektive 
nyttjanderättshavares andel av vattenförbrukning. Respektive nyttjanderättshavare skall bekosta 
egen vattenmätare om sådan inte finns.

Om det på området finns byggnad som inte är ansluten till VA-anläggningen och VKS önskar ansluta 
denna skall detta bekostas av VKS.  Om VKS bygger ytterligare byggnad som man önskar ansluta till 
VA-anläggningen skall kommunens tillstånd inhämtas. VA-avgiften bekostas av VKS. 

VKS skall ha eget el-abonnemang, alternativt dela med andra verksamheter inom området efter 
gemensam överenskommelse. Krävs det ökad kapacitet i elförsörjning, hänförligt till VKS:s 
verksamhet, skall VKS bekosta detta.

Kommunen har fortsatt full rätt till ledningsdragning inom området. Ingen ersättning utgår för 
eventuella störningsmoment till följd av detta. Kommunen återställer mark till ursprungsskick vid 
sådant arbete.

Om fiber för internetanslutning skall dras inom området hanteras detta i separat överenskommelse.

§10 Tillfart och parkering

Tillfart sker via allmän väg för vilken kommunen är väghållare. Parkering finns tillgänglig vid infarten 
till Eriksö-området och kan nyttjas av VKS enligt gällande bestämmelser. 

Tillfällig parkering kan tillåtas i anslutning till byggnader inom området vid exempelvis arbeten eller 
event.
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§11 Miljö

VKS skall ansvara för att ingen miljöfarlig verksamhet bedrivs inom området i enlighet med svensk 
lagstiftning, samt att avfall från föreningens verksamhet minimeras och omhändertas på korrekt sätt. 
Eventuella myndighetsavgifter utifrån lagstiftningen bekostas av VKS.

§12 Inteckningsförbud

Detta avtal får inte intecknas utan kommunens skriftliga medgivande.

§13 Avtalets upphörande

Vid avtalets upphörande äger VKS rätt till ersättning för byggnader och anläggningar som är belägna 
inom området. Ersättningen baseras på oberoende värdering av ackrediterat bolag. 

Området skall lämnas i gott skick vid avtalets upphörande. VKS äger rätt att medta sådan lös 
egendom som föreningen äger . 

§14 Force majeure 

Vid force majeure upphör avtalet om endera eller båda parter så önskar. Exempel på händelser som 
kan utgöra force majeure är:  väder och klimatrelaterade händelser som kräver omfattande 
ekonomisk insats att åtgärda för att området fortsatt ska kunna nyttjas, pandemier, eller annan 
oförutsägbar händelse som väsentligt påverkar ena eller båda parters insats för att upprätthålla 
avtalet (ex.vis större brand).

§15 Tolkning och tvist avseende detta avtal

Vid tvist gällande tolkning av villkoren i detta avtal gäller svensk lagstiftning före villkoren.

Vidare skall den verksamhet som vill genomföra eller åläggs genomföra åtgärd utifrån sitt 
verksamhetsområde stå för eventuell kostnad, om denna åtgärd inte kan anses avhandlad under 
någon punkt i detta avtal.

Kan parterna inte komma överens om hur avtalet efter dess ingående ska tolkas, skall tvisten 
hänskjutas till allmän domstol.

Ort

Datum

För  Vaxholms stad För Vaxholms Kanotsällskap
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Nyttjanderättsavtal gällande anläggning 
för sjösport, avtal 
§ 1 Parter

Upplåtare: Vaxholms stads fastighetsenhet, nedan kallad kommunen

Nyttjanderättshavare: Waxholms Vattenskidklubb, nedan kallad WVK

Förtydligande: Vad avser att inhämta erforderliga tillstånd kan andra enheter och förvaltningar än 
Fastighetsenheten vara parter. Det åligger WVK att kontakta rätt instanser i dessa fall.

§ 2 Nyttjanderättsområde

Mark och vattenområde enligt bifogad karta , bilaga 1

Området är utmärkt med röd linje.

Områdets storlek: ca 2000 kvm

§3 Ändamål samt villkor för verksamheten

Området för vilken nyttjanderätten upplåtes ingår i ett större område (Eriksö friluftsområde) som 
används för idrotts och friluftsändamål.  Nyttjanderätten medger därför att WVK bedriver med detta 
ändamål förenlig verksamhet. Viss försäljning kan tillåtas vid event, och även  kontinuerlig uthyrning 
av båtar eller lokaler, förutsatt att nödvändiga tillstånd för detta finns.

Vidare skall området fortsatt vara tillgängligt för allmänheten. Inga avgifter får tas ut av allmänheten 
för nyttjande av området.

 Viss inskränkning av tillgängligheten kan göras i samband med pågående aktiviteter från föreningen 
sida. 

Skyltning och informationsanordningar kan sättas upp i enlighet med gällande regelverk.

Camping är ej tillåten inom WVK:s  nyttjanderättsområde.

WVK skall samarbeta med kommunen och andra aktörer inom området  för att främja områdets 
utveckling och kommunens intressen.

§4 Upplåtelsetid och uppsägning

Avtalstid: 1/1 2021 t.o.m 31/12 2023

Uppsägningstid: 12 månader

Förlängning: 36 månader
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Avtalet kan sägas upp av båda parter enligt villkoren i denna paragraf. Skäl för uppsägning behöver 
inte anges av någondera part.

Avtalet kan vidare sägas upp utanför villkoren i denna paragraf om någon part väsentligt underlåter 
att fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal. 

Vidare äger WVK rätt att  säga upp avtalet under respektive förlängningsperiod, om kommunen 
beslutar att avgiftsbelägga nyttjanderätten. Uppsägningstiden skall i det fallet vara senast 6 månader 
efter att kommunen aviserat att avgiften skall tas ut.

Kommunen har ingen skyldighet att upplåta område till WVK i annan del av kommunen vid 
uppsägning av avtalet.

§5 Avgift för nyttjanderätten

Nyttjanderättens värde skall beräknas enligt principen : kommunens jämförbara arrendeavgifter per 
kvm. Syftet med det lågt beräknade värdet är att ta hänsyn till föreningens ekonomiska 
förutsättningar

Ingen avgift tas ut under avtalstidens 3 första år. Därefter äger kommunen rätt , men är ej skyldiga, 
att avgiftsbelägga nyttjanderätten enligt ovan. Kommunen skall, innan avtalsperiods början, meddela 
nyttjanderättshavaren om avsikten att debitera avgift för nästkommande period. Detta skall ske 
skriftligen minst 12 månader innan avgift skall tas ut.

§6 Upplåtelse i andra hand

WVK äger inte rätt att  överlåta nyttjanderätten till annan part, eller upplåta området i sin helhet 
eller delar därav till annan verksamhet på permanent basis. Däremot kan WVK tillfälligt upplåta 
området för event/verksamhet , om dessa event/verksamheter i övrigt innehar nödvändiga tillstånd. 
Kommunens fastighetsavdelning skall meddelas om att  tillfälliga event/verksamhet kommer äga 
rum. 

§7 Ansvar för upplåtelseområdet

Området upplåtes i det skick det har vid tillträdesdagen. WVK är skyldigt att hålla området samt lös 
egendom och övriga anläggningsdelar i gott skick och med god säkerhet för liv och egendom. 
Samtliga kostnader för detta belastar WVK.

Snöröjning utförs av föreningen vid behov för den egna verksamheten.

WVK skall teckna de försäkringar som krävs för att kunna hålla området i drift och i gott skick vid 
händelse av skada. Försäkringen skall omfatta vedertagna villkor för en verksamhet av den karaktär 
man bedriver så att kommunen kan hållas skadeslös. 

I händelse av extremt omfattande skadegörelse som ej är hänförligt till WVK:s verksamhet, och som 
ej omfattas av gällande försäkringsvillkor i föreningens försäkring, skall kommunen och WVK 
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gemensamt komma överens om åtgärder och kostnadsansvar. Exempel är tex. skador från vilda djur 
då området inte kan inhägnas.

§8 Byggnader

Samtliga byggnader inom området skall underhållas av WVK. Detta inkluderar eventuella 
myndighetskrav som kan komma att ställas på byggnaden/lokalen eller på den verksamhet som 
bedrivs i byggnaden.

WVK skall teckna de försäkringar som krävs för att kunna hålla byggnaderna i drift och i gott skick vid 
händelse av skada.

§9 Anläggningar, ledningsrätt och media

I närheten av området finns en VA-anläggning som ägs av kommunen, och till vilken vissa befintliga 
byggnader vid avtalets ingång är kopplade. Det åligger kommunen att underhålla och sköta denna 
VA-anläggning. Kostnaden härför ska belasta nyttjanderättshavarna inom området som betjänas av 
anläggningen genom vidarefakturering från kommunen. Fördelning sker utifrån respektive 
nyttjanderättshavares andel av vattenförbrukning. Respektive nyttjanderättshavare skall bekosta 
egen vattenmätare om sådan inte finns.

Om det på området finns byggnad som inte är ansluten till VA-anläggningen och WVK önskar ansluta 
denna skall detta bekostas av WVK.  Om WVK bygger ytterligare byggnad som man önskar ansluta till 
VA-anläggningen skall kommunens tillstånd inhämtas. VA-avgiften bekostas av WVK. 

OBS : Vid avtalets tecknande försörjs WVK.s byggnader med vatten via Eriksö camping. Kommunen 
garanterar inte att den lösningen kan fortsätta när ny campingdrift upphandlas till 2021. Kommunen 
åtar sig inte  att försörja WVK:s byggnader och nyttjanderättsområde med vatten om nuvarande 
lösning inte kan fortsätta.

WVK skall ha eget el-abonnemang, alternativt dela med andra verksamheter inom området efter 
gemensam överenskommelse. Krävs det ökad kapacitet i elförsörjning, hänförligt till WVK:s 
verksamhet, skall WVK bekosta detta.

Kommunen har fortsatt full rätt till ledningsdragning inom området. Ingen ersättning utgår för 
eventuella störningsmoment till följd av detta. Kommunen återställer mark till ursprungsskick vid 
sådant arbete.

Om fiber för internetanslutning skall dras inom området hanteras detta i separat överenskommelse.

§10 Tillfart och parkering

Tillfart till området sker vid avtalets tecknande via grusad väg som delvis går över område arrenderad 
av annan part. Kommunen förbehåller sig rätten att ändra tillfartsväg, samt vid bedömt behov 
begränsa trafik på denna tillfartsväg. 
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Parkering finns tillgänglig vid infarten till Eriksö-området och kan nyttjas av WVK enligt gällande 
bestämmelser. Parkering vid ytor i direkt anslutning till WVK:s område kan komma att begränsas om 
kommunen bedömer att det finns behov av det.

§11 Miljö

WVK skall ansvara för att ingen miljöfarlig verksamhet bedrivs inom området i enlighet med svensk 
lagstiftning, samt att avfall från föreningens verksamhet minimeras och omhändertas på korrekt sätt. 
Eventuella myndighetsavgifter utifrån lagstiftningen bekostas av WVK.

§12 Inteckningsförbud

Detta avtal får inte intecknas utan kommunens skriftliga medgivande.

§13 Avtalets upphörande

Vid avtalets upphörande äger WVK rätt till ersättning för byggnader och anläggningar som är belägna 
inom området. Ersättningen baseras på oberoende värdering av ackrediterat bolag. 

Området skall lämnas i gott skick vid avtalets upphörande. WVK äger rätt att medta sådan lös 
egendom som föreningen äger . 

§14 Force majeure 

Vid force majeure upphör avtalet om endera eller båda parter så önskar. Exempel på händelser som 
kan utgöra force majeure är:  väder och klimatrelaterade händelser som kräver omfattande 
ekonomisk insats att åtgärda för att området fortsatt ska kunna nyttjas, pandemier, eller annan 
oförutsägbar händelse som väsentligt påverkar ena eller båda parters insats för att upprätthålla 
avtalet (ex.vis större brand).

§15 Tolkning och tvist avseende detta avtal

Vid tvist gällande tolkning av villkoren i detta avtal gäller svensk lagstiftning före villkoren.

Vidare skall den verksamhet som vill genomföra eller åläggs genomföra åtgärd utifrån sitt 
verksamhetsområde stå för eventuell kostnad, om denna åtgärd inte kan anses avhandlad under 
någon punkt i detta avtal.

Kan parterna inte komma överens om hur avtalet efter dess ingående ska tolkas, skall tvisten 
hänskjutas till allmän domstol.

Ort

Datum
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För  Vaxholms stad För Waxholms Vattenskidklubb

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________
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Tjänsteutlåtande
2020-09-09

Änr TFK 2017/175.266
1 av 3

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Riktlinjer för skogsförvaltning

Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen att besluta att anta riktlinjer för 
skogsförvaltning.

Sammanfattning
För närvarande saknas det en övergripande planering och förvaltningen av kommunens skogsinnehav 
vilket resulterar i att insatser sker vid behov, ofta i form av akuta punktinsatser. 

Syftet med riktlinjerna för skogsförvaltning är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
förvaltning av kommunens skogsinnehav. Ambitionen är att riktlinjer för skogsförvaltning ska bidra till 
kommunen bedriver ett hållbart skogsbruk i linje med de internationella principerna för hållbar 
utveckling. Det innebär ett skogsbruk som både är långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart. 

Riktlinjerna utgör ett underlag vid upphandling av en förvaltare för kommunens skogsmark. Genom en 
aktiv förvaltning förväntas kostnader för akuta incidenter, ex. stormfällen och riskträd, att minska.

Bakgrund
För närvarande saknas det en övergripande planering och förvaltningen av kommunens skogsinnehav 
vilket resulterar i att insatser sker vid behov, ofta i form av akuta punktinsatser. Detta får till följd att 
kostnader är svåra att förutse, kostnaderna för varje enskild åtgärd ofta blir höga, värden går förlorade 
vid igenväxning samt att föryngringen begränsas. 

Ärendebeskrivning
Syftet med riktlinjerna för skogsförvaltning är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
förvaltning av kommunens skogsinnehav. En planerad och målinriktad förvaltning av skogen bidrar till 
att flera olika grupper få sina intressen tillgodosedda samtidigt som värden bevaras och utvecklas.

Kommunens övergripande mål är:

• Biologisk mångfald ska säkerställas.
• Skogen ska vara mångfunktionell med höga och långsiktigt hållbara sociala, ekologiska

och ekonomiska värden.
• Vaxholm ska tillhandahålla skogar med höga rekreations- och upplevelsevärden.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Isabelle Eriksson
Kommunekolog
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• Vaxholm ska vara ett miljömässigt föredöme som skogsägare när det gäller skydd av 
och hänsyn till natur-, kultur- och sociala värden. 

• Skogsbruket ska vara kalhyggesfritt.

För att säkerställas att de uppställda målen uppnås har strategier inom fem fokusområden formulerats. 
Vaxholms skogsinnehav har delats in i olika skogstyper som har utgångspunkt i skogstyp, geografiskt 
läge, hur skogen nyttjas för rekreation samt hur den förvaltas. Indelningen är vägledande men ger en 
bild av visionen samt hur skogen förvaltas utifrån framtagna strategier. Utöver detta har generella, 
skogstypsspecifika samt zonspecifika riktlinjer har utarbetats. 

Ambitionen är att riktlinjer för skogsförvaltning ska bidra till kommunen bedriver ett hållbart skogsbruk i 
linje med de internationella principerna för hållbar utveckling. Det innebär ett skogsbruk som både är 
långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart.

Bedömning
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att riktlinjerna för skogsförvaltning på ett tydligt sätt anger att 
kommunen höjer ambitionsnivån och tar sitt ansvar att värna och utveckla långsiktigt hållbara sociala, 
ekologiska och ekonomiska värden. Riktlinjerna är anpassade till lagstiftning, styrdokument, aktuella 
åtaganden och rådande förutsättningar. 

Måluppfyllelse
Riktlinjerna för skogsförvaltning bidrar till att uppfylla de kommunövergripande målområdena livsmiljö 
och ekonomi. 

Målområdet livsmiljö uppfylls genom att riktlinjerna bidrar till att förvaltningen av kommunens 
skogsmark både är socialt och ekologisk hållbart genom säkrad tillgång till rekreationsskogar med hög 
kvalitet samt att naturvärden bevaras och utvecklas.

Målområdet ekonomi uppfylls genom att kostnader och intäkter kan förutses genom förvaltning med 
långsiktig planering. Samtidigt bidrar en aktiv förvaltning till att behovet av akuta åtgärder och 
oförutsedda kostnader minskar.

Finansiering
Framtagandet av riktlinjerna för skogsförvaltning har till hälften finansierats med LONA-bidrag, 
Naturvårdsverkets bidrag till lokala naturvårdssatsningar. Antagandet av riktlinjerna medför inga 
kostnader. Framtida förvaltning av skogsmarken kommer att finansieras inom ramen för fastställd 
driftsbudget. 

Förslagets konsekvenser
Riktlinjerna för skogsförvaltning höjer kommunens ambitionsnivå och medför en aktiv förvaltning av 
skogsinnehavet. Riktlinjerna utgör ett underlag vid upphandling av en förvaltare för kommunens 
skogsmark. 

En aktiv förvaltning innebär att avverkningskostnader och avkastning kommer att variera beroende på 
hur insatser planeras, främst initialt. I takt med att förvaltningen fortgår förväntas kostnader för akuta 
incidenter, ex. stormfällen och riskträd, att minska.
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Uppföljning och utvärdering
Riktlinjerna för skogsförvaltningen ska regelbundet följas upp under varje mandatperiod. Genomförda 
åtgärder ska löpande utvärderas av tekniska enheten.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Riktlinjer för skogsförvaltning, 2020-09-09

Riktlinjer för skogsförvaltning, 2020-09-03

Skogsbruksplan, 2019-06-14

Skogsbruksplan bilaga, 2019-06-14

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Monica Okpe, sbf
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inledning

sverige är till stora delar täckt av skog och 
skogen och skogsbruk utgör en viktig del i 
den svenska ekonomin. förutom att skogen 
representerar ekonomiska värden är den 
ett artrikt och mångfunktionellt ekosystem. 
De ekosystemtjänster som skogen levererar 
i form av t.ex. vattenrening, luftrening, 
erosionshinder och klimatreglering har ofta 
ett högre värde än själva virket.

”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska 
skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som 
den biologiska mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas 
även till andra allmänna intressen.”

Skogsvårdslagens portalparagraf

hur ska då skogen förvaltas för att alla 
värden ska tillvaratas? Det finns inget 
självklart svar. det handlar om en avvägning 
där olika värden ställs mot varandra. 

f gur 1: Rönn  höstfärger

idag står samhället och skogsbruket inför 
utmaningar som är globala i sin karaktär. 
den biologiska mångfalden utarmas 
och samtidigt måste vi anpassa oss till 
klimatförändringar, urbanisering, förändrade 
ekonomiska system samt en ökad efterfrågan 
på virkesråvara i takt med att vi ställer om till 
ett fossilfritt och kretsloppsbaserat samhälle. 
Förnybara skogsråvaror kan ersätta fossil 
råvara som olja för energi och att bygga med 
trä som material är hållbart och klimatsmart. 

träden i skogen genererar dessutom många 
fler ekosystemtjänster än virke, exempelvis 
rening av vatten och luft, klimatreglering, 
fotosyntes, rekreation samt förebyggande av 
stormskador och erosion.

vaxholms ambition är att bedriva ett hållbart 
skogsbruk i linje med de internationella 
principerna för hållbar utveckling. det 
innebär ett skogsbruk som både är 
långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbart.
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Förutsättningar och avgränsning 
Riktlinjerna i detta dokument är framtagna 
för förvaltningen av kommunägd mark men 
kan även fungera som inspiration för enskilda 
markägare.  

skogsmark som ägs av kommunen är 
framförallt lokaliserad nära tätorten och 
bebyggelse. Den är fördelad på både planlagd 
mark och på skogsfastigheter utan detaljplan. 
skogsinnehavet har höga natur , kultur  och 
rekreationsvärden samtidigt som det utgör en 
ekonomisk resurs. det innebär att planering 
och förvaltning av skogen måste bygga på 
avvägningar mellan dessa värden.

Riktlinjerna för skogsförvaltning berör inte 
enskilda träd i stadsmiljö.

Organisation och samverkan
förvaltningen av kommunens markinnehav 
ska ske utifrån ett helhetsperspektiv. 
områden med olika markanvändning 
fastlagd i översiktsplan och detaljplaner 
kan innebära att förvaltningen av skogen 
bör ske på olika sätt. i vaxholm är det 
tekniska enheten som ansvarar för drift 
och förvaltning av kommunens mark vilket 
inkluderar förvaltningen av skogen genom 
entreprenörer. till sin hjälp har tekniska 
enheten tillgång till kommunekolog som stöd 
i förvaltningen. i vissa områden förvaltas 
marken av olika föreningar genom avtal. 

för att uppnå invånarnas förväntningar och 
bibehålla en god förvaltning krävs det en väl 
fungerande samverkan med entreprenörer, 
föreningar och kommunens övriga 
förvaltningar och enheter.

avverkningar och större gallringar i 
kommunens skogar ska planeras i god tid. 
detta för att möjliggöra samverkan och en 
mer effektiv och rationell förvaltning. att i 
god tid informera närboende och allmänhet 
om åtgärder underlättar kommunikationen 
och ökar möjligheten att hänsyn kan tas till 
eventuella synpunkter. 

Avgränsning
Riktlinjerna för skogsförvaltning omfattar alla 
skogsklädda områden på kommunens mark, 
både utanför och inom detaljplanerad mark, 
med undantag för kullö naturreservat som 
sköts enligt separat skötselplan. i begreppet 
skogsklädda områden ingår även mindre 
impediment.

Uppföljning 
Riktlinjerna för skogsförvaltningen 
ska regelbundet följas upp under varje 
mandatperiod. genomförda åtgärder ska 
utvärderas för att utveckla och förbättra 
förvaltningen av kommunens skog.

f gur 2: ask  vårsol
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Värden och kvaliteter
stora delar av kommunens skogsmark ligger 
tätortsnära och utgör en viktig resurs med 
stor samhällsekonomisk betydelse. För 
kommunen har skogen traditionellt inte haft 
någon större betydelse ur ett rent ekonomiskt 
perspektiv då det inte bedrivits något ordnat 
skogsbruk under en längre period. de värden 
som skogen kan erbjuda förutom ekonomisk 
avkastning är bland annat:

Rekreation
skogen och framförallt den tätortsnära 
skogen erbjuder en plats för fysisk aktivitet 
i alla åldrar. att vandra och vistas i skogen 
är en av de största fritidsaktiviteterna i 
sverige och kräver inget medlemskap. det 
är dessutom gratis. den tätortsnära skogen 
har stor betydelse för människors vardagliga 
rekreation och kontakt med naturen. flera 
studier visar dessutom att ju närmare man 
bor ett grönområde desto oftare besöker man 
det.

Lekplats
naturen som lekplats är viktig för barns lek 
och utveckling. Barn som får tillgång till 
skogar och naturområden med träd leker 
varierat och kreativt. de barn som vistas 
mycket i naturen är generellt friskare, 
mindre stressade och har bättre motorik, 
koncentrationsförmåga, minne samt ett 
mer utvecklat språk än andra barn. skogen 
erbjuder en allsidig träning och motverkar 
ohälsa och främjar förmågan att sitta still.

Pedagogik
att vistas i skogen ökar kunskapen och 
förståelsen för vår natur, de ekologiska 
sambanden och brukandet av skogen. skogen 
är en utmärkt pedagogisk miljö för lärande. 
att vistas i naturen under lektioner och raster 
bidrar till att lärare och elever är mer aktiva 
under skoldagen. människor som ofta är i 
skogen får automatiskt en större förståelse 
för naturens sammanhang.

Folkhälsa
modern miljömedicinsk forskning visar att 
tätortsnära natur har ett stort värde för 
människors hälsa och välbefinnande. Att 
vistas i naturen ger återhämtning, minskar 
stressnivåerna och har gynnsamma effekter 
på människors rehabilitering efter sjukdom 
och svåra skador.

f gur 3: mot onsspår v d er ksö
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Biologisk mångfald
Genom förvaltning med stor hänsyn till 
naturvärden kan kommunen bidra i arbetet 
med att bevara och utveckla biologisk 
mångfald. genom en varierad och anpassad 
förvaltning ökar förutsättningar för att fler 
växt  och djurarter ska erbjudas en långsiktig 
livsmiljö i kommunen.

Varumärke
vaxholms skog och natur ökar kommunens 
attraktionskraft och höjer boendekvaliteten. 
genom att värna om och utveckla den 
tätortsnära naturen kan kommunen locka till 
sig boende, turister och investerare. 

Luft, vatten och buller.
Den tätortsnära naturen bidrar med flera 
ekosystemtjänster. Grönska och träd lagrar 
växthusgaser, minskar upplevelsen av buller 
och filtrerar föroreningar från trafiken vilket 
bidrar till renare vatten och luft. grönskan 
bidrar även till klimatanpassning genom att 
erbjuda skugga som sänker temperaturen 
samt omhändertar dagvatten i urbana 
miljöer.

F gur 4: Brygga v d Er ksö
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Lagstiftning
i detta avsnitt redovisas en översikt av de 
lagar som kan beröra förvaltningen av träd 
i skogar och offentliga miljöer. för detaljer 
hänvisas till respektive lagtext samt till 
föreskrifter, allmänna råd, handböcker och 
vägledningar som publicerats av respektive 
ansvarig myndighet. 

Lagstiftningen är till för att skydda träden 
och tillämpas när en myndighet ska pröva 
åtgärder, exempel enligt kulturmiljölagen 
(kml) , miljöbalken (mB)2 eller enligt Plan  
och bygglagen (PBL)3. 

1  kulturm ljölagen (1988:950), kml
2  m ljöbalken (1998:808), mB
3  Plan  och bygglagen (2010:900), PBL

intressen. alla som bedriver eller avser 
att bedriva en verksamhet eller vidta en 
åtgärd skall arbeta för att minimera negativa 
effekter på hälsa och miljö, inom rimlig 
gräns. det är inte enbart i prövningspliktiga 
situationer som det råder ett ansvar att visa 
hänsyn. För kommunen innebär detta att det 
löpande arbetet i offentliga miljöer behöver 
ske med omsorg om natur  och kulturvärden. 

Riksintressen
Riksintressen gäller utpekade geografiska 
områden som innehåller nationellt 
viktiga värden och kvaliteter. stora 
delar av Bogesundslandet omfattas av 
riksintresse för friluftsliv som reglerar 
bevarande av områdets tillgänglighet och 
skydd från omfattande kalavverkning. 
det anges bland annat att skogsbruket 
bör anpassas till friluftslivet. På Resarö 
finns det ett riksintresse för naturmiljö i 
form av Ytterby gruva, en internationellt 
känd fältspatsförekmst med rikedom 
på mineraler och unika grundämnen. 
andra delar av kommunen omfattas 
av riksintresse för kulturmiljövård. 
de utpekade kulturmiljövärdena är 
kopplade till vaxholms militärhistoria 
men även gårdar, jordbruksmarker och 
skogsbevuxna landskapspartier som speglar 
skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser 
och sammansatta ekonomi i äldre tid. 
Påverkan på riksintressenas värde 
ska beaktas vid viss prövning av ny 
markanvändning. 

f gur 5: trädru n på Bogesund

Miljöbalken
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska 
iakttas av alla som orsakar mer än en 
försumbar påverkan på hälsa och miljö. 
De prioriteras i de flesta fall framför andra 
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Biotopskydd
Biotopskydd beslutas för att skydda mindre 
mark  och vattenområden (biotoper) som är 
värdefulla livsmiljöer för hotade djur  eller 
växtarter, eller som på andra sätt är särskilt 
skyddsvärda. Skyddet innebär förbud mot 
verksamheter eller åtgärder som bedöms 
kunna skada naturmiljön. detta innebär 
att vissa åtgärder inom biotopskydd kräver 
dispens. 

Förutom beslutade biotopskydd finns det 
vissa små biotoper som skyddas generellt 
i hela landet då de utgör viktiga livsmiljöer, 
tillflyktsorter och spridningskorridorer 
för arter och för att de har minskat 
starkt i antal. De flesta återfinns i 
jordbrukslandskapet. Exempel på biotoptyper 
med generellt biotopskydd är alléer, 
åkerholmar, odlingsrösen och stenmurar i 
åkerlandskapet. 

Naturreservat
Naturreservat kan bildas av en länsstyrelse 
eller kommun om det finns ett starkt 
allmänt intresse. I Vaxholm finns det två 
naturreservat, Bogesundslandet och kullö, 
varav det sistnämnda är kommunalt. 
i naturreservat är det bland annat 
förbjudet att avverka eller utföra andra 
skogliga åtgärder annat än naturvårds  
eller rekreationsåtgärder som anges i 
skötselplanen samt att bryta kvistar, fälla 
eller på annat sätt skada levande eller döda 
stående och liggande träd och buskar. till 
naturreservatet hör föreskrifter och en 
skötselplan som reglerar förvaltningen av 
marken.

F gur 6: B otopskyddade allé v d Lägret
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Artskydd och fridlysning
Artskydd och fridlysning används som ett 
komplement till områdesskydd för vissa 
hotade djur  och växtarter för att exempelvis 
freda en art som trots att den är sällsynt 
är spridd även utanför skyddade områden. 
Fridlysning innebär att en art som anses 
hotad skyddas genom reglering av förbjudna 
åtgärder. Aktuella fridlysta arter framgår 
av bilagor till artskyddsförordningen. 
Fridlysning kan ha internationell, nationell 
eller regional grund. internationella motiv 
finns exempelvis i EU:s direktiv om skydd 
för fåglar och habitat. detta innebär att vissa 
åtgärder kan behöva flera prövningar innan 
de tillåts. Ett fåtal trädarter är fridlysta, 
exempelvis avarönn och norskoxel. träd kan 
dock skyddas som fortplantningsområde 
eller viloplats för djur. Trots att fridlysning 
av enskilda arter inte hindrar att skogsbruk 
bedrivs ska största möjliga hänsyn alltid tas 
till känsliga arter vid markanvändning.

Samråd om väsentlig förändring av 
naturmiljön
I miljöbalken finns bestämmelser om 
anmälan för samråd för verksamheter och 
åtgärder som kan komma att väsentligt 
ändra naturmiljön och som inte omfattas 
av tillstånds  eller anmälningsplikt enligt 
andra bestämmelser i miljöbalken. undantag 
gäller endast miljöbalkens prövningar och 
därför krävs samråd även om åtgärden till 
exempel har fått bygglov eller tillstånd enligt 
kulturmiljölagen. ett exempel på när anmälan 
om samråd ska lämnas in är om en åtgärd på 
ett eller flera särskilt skyddsvärda träd kan 
komma att väsentligt ändra naturmiljön.

Plan och bygglagen
Genom plan och bygglagen, PBL, 
kan utvecklingen av bebyggelsen och 
markanvändningen styras efter lokal 
politisk vilja. genom områdesbestämmelser 
kan kommunen reglera grunddragen i 
markanvändningen, införa planbestämmelser 
om skydd och delvis ange när lov krävs för att 
skydda mark som är särskilt kulturhistoriskt 
eller miljömässigt värdefull. när det gäller 
träd får man i detaljplan reglera viss 
lovplikt och införa marklov för avverkning 
av träd man bedömt som värdefullt inslag i 
bebyggelsen. Detta gäller både enstaka träd 
samt alléer.

Strandskydd
Strandskydd har syftet att långsiktigt trygga 
allmänhetens tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för växt  och djurliv. 
Strandskydd finns utmed hav, sjöar och 
vattendrag och innebär att det är förbjudet att 
vidta åtgärder som avhåller allmänheten från 
att vistas där eller som väsentligt förändrar 
livsvillkoren för djur  och växtarter.

Det finns möjlighet att få dispens från 
förbuden om det finns särskilda skäl. 
normalt är det kommunen som prövar 
en dispensansökan men åtgärder som 
ska utföras längs med stränder i statligt 
beslutade reservat, naturminnen, 
biotopskydd, djur  och växtskyddsområden 
eller natura 2000 områden prövas av 
länsstyrelsen.

F gur 7: Vy från Fr dhemsbadet mot Askr ke
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Kulturmiljölagen
kulturmiljölagen reglerar grundläggande 
bestämmelser för skydd av viktiga 
delar av kulturarvet. lagen innehåller 
bland annat bestämmelser för skydd av 
värdefulla byggnader liksom fornlämningar, 
fornfynd, kyrkliga kulturminnen och vissa 
kulturföremål. Beslut om tillstånd enligt 
kulturmiljölagen fattas av länsstyrelsen. 
Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn och 
Riksantikvarieämbetet har i sin tur uppsikt 
över kulturmiljöarbetet i länet respektive 
landet. Det finns ingen direkt koppling 
mellan kulturmiljölagen och plan  och 
bygglagen eller miljöbalken vilket innebär 
att bestämmelserna i och beslut enligt 
kulturmiljölagen gäller oavsett vad som 
regleras i andra lagar eller planer. 

trädklädda marker och enskilda träd 
kan skyddas enligt kulturmiljölagen. 
Kyrkliga kulturminnen kan enligt definition 
omfatta trädmiljöer på kyrkotomter och 
begravningsplatser. Byggnadsminnen 
kan omfatta andra objekt än byggnader, 
exempelvis parker, trädgårdar och alléer 
av kulturhistoriskt värde. gemensamt för 
skyddsformerna är att objekten ska vårdas 
och underhållas så att deras kulturhistoriska 
värde inte minskas och deras utseende och 
karaktär inte förvanskas.

f gur 8: Runsten v d fr dhem
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Övriga lagar 
Förutom tidigare berörd lagstiftning finns 
det annan lagstiftning som värnar om 
människors säkerhet eller samhällsviktiga 
funktioner som exempelvis hanterar 
skadeståndsansvar, arbetsmiljö eller 
säkerhet för kraftledningar som kan motivera 
kommunen att utföra en åtgärd.

väglagen reglerar det statliga vägnätets 
planering och skötsel. lagen innehåller 
hänsynskrav som ska tillämpas samtidigt 
som övrig lagstiftning ska beaktas.

enligt begravningslagen ska en 
begravningsplats hållas i ordnat och värdigt 
skick av huvudmannen (församlingen eller 
kommunen). det råder skötselplikt för 
gravsplatserna. träd på begravningsplatser 
finns i huvudsak på allmänna ytor, som alléer 
eller solitärträd.

drift och underhåll av kraftledningar regleras 
för att tillgodose säkerhet för allmänheten 
och för dem som arbetar vid ledningen. träd 
vid ledningsgator kan utgöra en säkerhetsrisk 
om de är för höga eller i för dåligt skick. 
För att uppfylla säkerhetsansvaret kan 
ledningsägaren kräva att fastighetsägare 
längs ledningen begränsar växtligheten så 
att fallande träd inte kan orsaka elavbrott. i 
ledningsrätten ingår ofta en befogenhet att 
vidta åtgärder som exempelvis ta bort träd 
och buskar.

för att upprätthålla en god arbetsmiljö kan 
inte miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
tillämpas utan specialregler gäller. 
arbetsgivaren har huvudansvaret för 
arbetsmiljön och arbetsmoment som kan 
innebära risk för skada eller ohälsa ska 
identifieras och åtgärdas.

skadeståndslagen reglerar personskada, 
sakskada och förmögenhetsskada. 
skadestånd kan endast utdömas om skadan 
orsakats genom fel eller försummelse 
från den ansvarige fastighetsägaren eller 
verksamhetsutövaren. om det faller ett friskt 
träd till följd av kraftig vind är det inte troligt 
att det leder till skadestånd. Förebyggande 
av skada genom praktiska åtgärder eller 
varningar ingår i ansvaret. Risken för att 
skada uppstår är proportionell mot kravet på 
åtgärder.

Grannhänsyn handlar om att alla ska nyttja 
sin fasta egendom med skälig hänsyn till 
omgivningen. det kan handla om att ett träd 
med grenar eller rötter orsakar en olägenhet 
för grannen i form av skada på egendom 
eller begräsningar i tillgänglighet. I hänsynen 
ingår det att ägaren till trädet först ska ges 
möjlighet att åtgärda problemet och därefter 
har grannen rätt att ta bort grenar eller 
rötter på egen bekostnad men inte fälla själva 
trädet. 
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Följande delmål inom Agenda 2030 kan 
kopplas till arbetet med riktlinjerna för 
skogsförvaltning:

• till 2020 bevara, återställa och hållbart 
använda ekosystem på land och i sötvatten 
och deras ekosystemtjänster, särskilt 
skogar, våtmarker, berg och torra områden, 
i enlighet med de skyldigheter som anges i 
internationella överenskommelser.

• till 2020 främja genomförandet av hållbart 
brukande av alla typer av skogar, stoppa 
avskogningen, återställa utarmade skogar 
och kraftigt öka nybeskogningen och 
återbeskogningen i hela världen.

Styrdokument
Följande styrdokument ligger till grund för 
föreslagna riktlinjer för förvaltningen av 
kommunens skogar.

Agenda 2030 
Ekosystemtjänster och biologisk mångfald

Mål 15, ekosystem och biologisk mångfald 
handlar om att skydda, återställa och främja 
ett hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem, hållbart bruka skogar, hejda och 
vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 
förlusten av biologisk mångfald. hållbar 
användning av skogsresurser inklusive 
minskning av avskogningen bidrar positivt till 
vårt klimat och till vår försörjning. Biologisk 
mångfald bidrar till ökad motståndskraft i 
ekosystemen. 

• Vidta omedelbara och betydande åtgärder 
för att minska förstörelsen av naturliga 
livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk 
mångfald och senast 2020 skydda och 
förebygga utrotning av hotade arter.

• Senast 2020 integrera ekosystemens 
och den biologiska mångfaldens värden 
i nationella och lokala planerings- och 
utvecklingsprocesser.
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RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen
Rufs 2050 är en strategisk plan med ett 
långsiktigt perspektiv som syftar till att 
hantera stockholmsregionens långsiktiga 
utmaningar och stärka regionens potential. 
Den ligger till grund för den fysiska 
planeringen och är en utgångspunkt för 
tillväxtarbetet i regionen. arbetet med 
riktlinjerna kan kopplas till en konkret åtgärd 
som behöver uppmärksammas i ett kort 
tidsperspektiv. 

Följande mål, inriktning och åtgärd inom 
RUFS 2050 kan kopplas till arbetet med 
riktlinjerna för skogsförvaltning:: 

Mål

• en tillgänglig region med god livsmiljö

• en resurseffektiv och resilient region

Inriktning

• stärk konkurrenskraften med smart, 
grön och inkluderande tillväxt

Åtgärd

• ta fram strategier och förhållningssätt 
för hur den fysiska planeringen ska 
förbättra stadsmässiga kvaliteter och 
skapa attraktiva stadsmiljöer.
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Följande åtgärder inom handlingsplan för 
grön infrastruktur kan kopplas till arbetet 
med riktlinjerna för skogsförvaltning: 

• Fortsatt arbete med formellt skydd, 
frivilliga avsättningar, kommunal 
planering.

Handlingsplan för grön infrastruktur i 
Stockholms län
stora delar av stockholms län utgörs 
av skogsmark och andelen utpekade 
biologiskt naturvårdsmässigt värdefulla 
skogsmiljöer är högt. i stockholms län och 
framförallt Vaxholm finns det dessutom 
ekmiljöer och tallskogsförekomster som 
har så höga värden att de kan betraktas som 
ansvarsmiljöer ur ett nationellt perspektiv. 
förutsättningarna för bevarande av den gröna 
infrastrukturen i skogsmarken påverkas 
bland annat av produktionsskogsbruket, 
igenväxning och succesivt ökande graninslag. 
i de tätortsnära områdena påverkas 
skogslandskapet och trädmiljöerna kraftigt 
av bebyggelseexpansion och förändring av 
markanvändning. 

handlingsplanen pekar ut hot och utmaningar 
samt åtgärdsförslag.

• kompletterande kunskapsunderlag om 
förekomster av äldre tallar i stadsmiljö

• Utveckla arbete med hyggesfritt skogsbruk 
på statligt och kommunalt ägd mark.
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Översiktsplan Vaxholm 2030
vaxholm 2030 är en strategisk plan som 
ger en samlad bild av visionen för vaxholms 
långsiktiga utveckling. den ger riktlinjer och 
förutsättningar samt ska vara vägledande för 
beslut kring planering och utveckling för den 
fysiska planeringen i Vaxholm. 

Följande riktlinjer inom översiktsplan kan 
kopplas till arbetet med riktlinjerna för 
skogsförvaltning: 

• vaxholm ska erbjuda stadsrum, natur- och 
parkmiljöer av olika karaktär och med en  
variation av aktiviteter och upplevelser 
som lockar till utevistelse. 

• gröna länkar och spridningskorridorer för 
växt- och djurliv ska värnas och utvecklas.

• kommunägda skogar bör ha en 
naturvårdsinriktad skötsel.

• värdefulla natur-, kultur- och 
rekreationsmiljöer ska värnas och 
utvecklas. 

• större sammanhängande grönområden bör 
inte exploateras. 

• vaxholms ska verka för tillgängliggörande 
och utveckling av Bogesundskilen 
till ett variationsrikt och attraktivt 
rekreationsområde.

• ett antal större grönområden i varierande 
storlek med natur- och rekreationsvärden 
har pekats ut och ska utgöra grunden 
för kommunens grönstruktur och är 
vägledande i kommande arbete och 
planering på mer detaljerad nivå. 
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mål och stRategieR

Syfte och mål
Syftet med riktlinjerna för skogsförvaltning 
är att skapa förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar förvaltning av kommunens 
skogsklädda marker. 

skogen har olika värden för olika 
intressegrupper. genom en planerad och 
målinriktad förvaltning av skogen kan flera 
olika grupper få sina intressen tillgodosedda 
samtidigt som värden bevaras och utvecklas. 

kommunens övergripande mål för alla 
skogstyper (se sid. 40) är att: 

• Biologisk mångfald ska säkerställas.

• skogen ska vara mångfunktionell med 
höga och långsiktigt hållbara sociala, 
ekologiska och ekonomiska värden. 

• vaxholm ska tillhandahålla skogar med 
höga rekreations  och upplevelsevärden.

• vaxholm ska vara ett miljömässigt 
föredöme som skogsägare när det gäller 
skydd av och hänsyn till natur , kultur och 
sociala värden. 

• Skogsbruket ska vara kalhyggesfritt.

Strategier 
förvaltningen av kommunens skogsmark 
bör som helhet ha som mål att utveckla 
skogens värden i enlighet med syftet för 
kommunens skogsägande. för att uppnå 
uppställda mål har strategier inom följande 
fem fokusområden formulerats:

• skapa förutsättningar för hälsa, 
rekreation, friluftsliv och pedagogik

• Bevara och utveckla biologisk mångfald

• Bevara levande kulturmiljöer

• Öka deltagande och lokalt inflytande

• kostnadseffektivisera förvaltningen

f gur 9: gran  blom
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• skogen ska ge goda förutsättningar 
för ett rikt och varierat friluftsliv för 
alla, oavsett ålder, och därmed främja 
människors hälsa.

• Kommunen ska verka för trygghet 
och god tillgänglighet till tätortsnära 
skogar. 

• kommunen ska långsiktigt verka 
för att öka tillgängligheten och ge 
alla möjlighet att besöka och vistas 
i skogen, oavsett sociala, kulturella 
skillnader eller fysiska och psykiska 
funktionsvariationer.

• användning av skogen i pedagogiskt 
syfte ska främjas.

Skapa förutsättningar för hälsa, 
rekreation, friluftsliv och pedagogik
vaxholms stad ska erbjuda en attraktiv 
livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga 
behov inom ramen för jordens resurser. detta 
fokusområde inbegriper kommunens arbete 
med att förbättra tillgängligheten till skogen 
och samtidigt ge förutsättningar för en bättre 
hälsa. i tätortsnära skogar ska förvaltningen 
ge goda möjligheter till naturupplevelser, 
rekreation och friluftsliv. skogen bör 
variera i åldersstruktur, beståndstyp och 
trädslagsblandning för att tillfredsställa 
människors olika önskemål. naturliga 
variationer i skogen ska bevaras eller 
förstärkas och hög tillgänglighet eftersträvas. 
kommunen ska verka för att människor 
känner sig trygga när de vistas i naturen och 
förvaltningen ska anpassas efter målgruppens 
behov med fokus på mångfald och säkerhet.  
god genomsikt vid motionsspår, gång  och 
cykelbanor, samt vandringsleder eftersträvas. 
Skogen ska finnas tillgänglig för lek och 
utbildning.  

f gur 10: trapport  branta part er ökar t llgängl gheten  
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Bevaras och utveckla biologisk 
mångfald
vaxholm bör aktivt bidra till att förlusten av 
biologisk mångfald upphör. genom förvaltning 
av skogen kan kommunen skapa och gynna 
biologisk mångfald samt medverka till att 
vända den negativ trenden. kommunens 
förvaltning ska ha en hög generell 
naturvårdshänsyn. Områden med höga 
värden ska skötas med syftet att bevara eller 
förstärka värden. kommunen ska aktivt arbeta 
för att öka volymen död ved.

• skogsområden med höga naturvärden ska 
utvecklas och skyddas från konventionellt 
skogsbruk. 

• död ved i form av bl.a. högstubbar, 
stående och liggande döda träd ska 
skapas och lämnas. Rishögar bör lämnas 
där det lämpar sig. dock ska riskträd 
identifieras och fällas.

• Föryngring ska främjas för att bibehålla 
skoglig kontinutitet och naturvärden. 

• Skogsbryn och skogsgläntor bör vårdas 
och utvecklas. 

• kommunens markinnehav ska 
kontinuerligt ifrågasättas genom 
överväganden om inköp eller 
försäljning av markinnehav som inte 
överensstämmer med kommunens 
målsättning. en noggrann bedömning 
ska alltid ske vid försäljning av mark med 
höga värden.

• slutavverkningar får endast ske vid 
exploatering av skogsmark, efter en 
allvarlig skada på skogen, eller vid risk för 
allmänhetens säkerhet.

f gur 11: Barkborrar skapar vackra mönster under barken  
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• kulturmiljöer ska bevaras, vårdas och 
synliggöras.

• kulturmiljöernas värde för rekreation 
och upplevelser ska beaktas vid 
planering och förvaltning av skogen.

• forn  och kulturlämningar ska bevaras 
och åtgärder anpassas efter dessa 
enligt kulturminneslagen (kml) och 
skogsvårdslagen (svl). 

Bevara levande kulturmiljöer
en stor del av vaxholm ingår i riksintresse 
för kulturmiljövård och kommunen har ett 
nationellt ansvar att bevara riksintresset 
och andra värdefulla kulturmiljöer i 
kommunen. för att värden inte ska gå 
förlorade behöver kommunen framförallt 
arbeta med att synliggöra dessa miljöer. 
i miljöer med kulturhistoriska lämningar 
kan dock en avvägning mellan natur  och 
kulturvärden krävas om värdena inte går 
att förena. Riskträd med höga natur  eller 
kulturvärden bör i första hand åtgärdas 
genom beskärning, i andra hand genom 
avverkning. Särskild hänsyn i förvaltningen 
ska tas till kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
och fornlämningar så att dessa inte skadas.

f gur 12: kulturh stor sk lämn ng v d montebello
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• förvaltningen av tätortsnära skogs  
och markområden bör präglas av en 
aktiv dialog. 

• kommunen ska i god tid informera 
medborgare inför större avverkningar 
och åtgärder som planeras i närheten 
av områden med bostäder. 

• större åtgärder som berör föreningar 
och verksamheter bör samrådas.

F gur 13: Ek angr pen av snedstreckad ekstyltmal

skogen eller anordna anläggningar i skogar 
ska bemötas positivt av kommunen. detta 
förutsätter att verksamheten är långsiktig, 
förenlig med övrigt nyttjande av skogen, inte 
har en störande effekt samt att förvaltningen 
inte strider mot kommunens övriga mål. 
Information om planerade åtgärder ska finnas 
tillgänglig för allmänheten, exempelvis på 
kommunens webbplats. Berördas önskemål 
ska tillgodoses i mån av resurser om de inte 
strider mot kommunens övergripande mål 
eller fastställda riktlinjer.

Öka deltagande och lokalt inflytande
delaktighet och kommunikation är ledord 
för att insatser och åtgärder i skogen ska tas 
emot väl av invånare. många ser naturen som 
konstant och inte som en föränderlig miljö 
vilket kan skapa konflikter. För att bevara och 
utveckla värden behövs en aktiv förvaltning. 
genom att förbättra kommunikation i 
samband med insatser och åtgärder kan 
kommunen öka förståelsen för när och varför 
dessa genomförs. förvaltningen ska präglas 
av en aktiv dialog och verkan för en ökad 
lokal förankring. Föreningar som vill nyttja 
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Kostnadseffektivisera förvaltningen
ett av kommunens mål är en god ekonomi i 
balans. för att uppnå målet ska förvaltningen 
av kommunens skogar vara kostnadseffektiv. 
intäkter som avverkningar genererar 
ska bekosta insatser för bevarande och 
utveckling av sociala och ekologiska värden. 
majoriteten av kommunens skogsinnehav 
ligger tätorts  eller bebyggelsenära vilket 
medför att det krävs särskild hänsyn. Det är 
därför inte lämpligt att bedriva skogsbruk 
med konventionella metoder. kommunen 
ska sträva efter att förvaltningen ska bära 

• förvaltning av kommunens skogsmark 
ska ske utan avkastningskrav

• kommunens skog ska inte vara 
försäkrad.

sina egna kostnader, inklusive kapital  och 
administrationskostnader, samt ge utrymme 
för investeringar i åtgärder som förstärker 
natur , kultur  eller upplevelsevärden. 

kommunens skogsinnehav är splittrat, 
närheten till räddningstjänst varierar och 
kommunen inte är beroende av en hög 
avkastning. Detta är flera exempel på 
anledningar till att skogen inte ska vara 
försäkrad. försäkringskostnaden står 
inte i rimlig proportion till skaderisken vid 
exempelvis brand eller stormfällning. 

F gur 14: Cykelled på Bogesund
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vaxholms stad äger idag ca. 262 ha produktiv 
skogsmark. skogen är mosaikartad och 
tydligt präglad av närheten till havet. 
naturvärdena är generellt höga och främst 
knutna till den stora andelen äldre skog 
samt en allmän lövinblandning (både 
av triviallövskog och ädellövskog) med 
förekomst av träd i grova dimensioner. 
det maritima läget i kombination med 
topografi och geologi bidrar även till att höja 
naturvärdena generellt inom kommunen. 
Trots de höga naturvärdena finns det idag 
enbart tre registrerade nyckelbiotoper och en 
sumpskog inom kommunens fastigheter.

fri utveckling har tillämpats under långa 
perioder i stora delar av skogsinnehavet 
vilket har bidragit till ökad förekomst 
av död ved, skiktning och en bitvis rik 
undervegetation av bl.a. olika lövträd. 

Virkesvolymen är totalt uppskattad till 
ca 43 600 m3sk (skogskubik) vilket ger 
en snittvolym på ca 167 m3sk/ha. 68 % av 
arealen ligger i klass s1/s2/s3 och 30 % i 
klass g1/g2 vilket indikerar att majoriteten 
av skogen är avverkningsmogen ur ett 
produktionsperspektiv.

vaxholms 
skogsinnehav

Huggningsklasser

R1 - Röjningsskog lägre än 1,3 m

Plantskog, vars huvudträdslag har en 
medelhöjd som är lägre än 1,3 m.

R2 - Röjningsskog över 1,3 m

ungskog, vars huvudträdslag har en 
medelhöjd som är 1,3 m eller högre.

G1 - Normal/yngre gallringsskog

Skog som är yngre än lägsta ålder för 
föryngringsavverkning.

G2 - Äldre gallringsskog

Skog som uppnått skyddsåldern och 
där nästa lämpliga åtgärd normalt är 
gallring.

S1 - Yngre slutavverkningsbar skog

Skog som kan föryngringsavverkas. 
normalt föreslås ingen 
avverkningsåtgärd under under denna 
period.

S2 - Mogen averkningsbar skog

skog som är mogen att 
föryngringsavverkas. Normalt föreslås 
en avverkningsåtgärd under denna 
period.

S3 - Skog som är mogen att 
slutavverkas men som bör sparas.

Skog som är mogen i föryngringsbar 
ålder men som bör sparas av 
t.ex. naturvårdsskäl. utgör ofta 
nyckelbiotop.

f gu  15  ö öv med ös ä ge
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Vaxholms skogar
följande del innehåller kortare beskrivningar 
av större skogsområden inom kommunens 
fastigheter.

Vaxön
vaxön är vaxholms mest tätbefolkade ö med 
en stor andel flerbostadshus, radhus och 
villor med små trädgårdar vilket bidrar till 
att tillgängliga grönområden är välbesökta 
och nyttjas frekvent. Detta medför att 
arbetet  med sociala och rekreativa värden 
är extra viktigt. de skogklädda områdena på 
Vaxön är även betydelsefulla för den gröna 
infrastrukturen. för att bibehålla och skapa 
nya spridningssamband för växter och djur är 
det viktigt att bevara och utveckla befintliga 
områden. 

Vaxön har en omväxlande topografi och 
flera skogsområden är koncentrerade till 
svårexploaterade områden med kraftig 
lutning. den kuperade terrängen har även 
bidragit till att ett traditionellt skogsbruk inte 
varit lönsamt och skogen har fått utvecklas 
mer eller mindre fritt (figur 18).  

Eriksö
eriksö, på vaxöns västra del, är ett stort och 
kuperat friluftsområde. skogen utgörs till 
stora delar av en blandbarrskog med främst 
äldre tall och gran samt inslag av lövträd 
(bl.a. al, ek, bok, lind och björk). området är 
välbesökt och nyttjas året runt som frilufts  
och rekreationsområde. området är utpekat i 
översiktsplanen som större grönområde som 
ska bevaras. 

Kulla 
öster om eriksö, på vaxöns norra sida, ligger 
kulla. området är kuperat och vid kustlinjen 
sluttar stenhällarna brant ner mot vattnet. 
skogen består främst av äldre tall med stort 
inslag av ek. Området nyttjas framförallt 
av närboende men terrängen bidrar till att 
området bitvis är svårtillgängligt. skogen i 
den västra delen hyser höga naturvärden med 
stort inslag av död ved, grova träd och mulm. 
den östra delen av området, nära väg 274, 
hyser inte samma höga naturvärden och är 
dessutom bullerstörd. 

Myrholmen
Myrholmen ligger öster om väg 274 på 
vaxöns norra del och är kuperat. området 
ligger isolerat från övriga skogsområden och 
består till största del av barrskog, främst tall, 
med inslag av lövträd. längs med den södra 
delen av området finns det flera äldre ekar 
och rester av en brynmiljö som vittnar om 
att området tidigare använts som hagmark. 
området är svårtillgängligt, delvis isolerat 
från andra skogsområden och bullerstört. 
området har värden för landskapsbilden 
samt för det ekologiska sambandet norrut.

F gur 17: Vy mot havet från Tallarö
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f gur 18: skogsområden på vaxön som ägs av staden

Blynäs
Området i Blynäs består av flera olika typer 
av skog. områdets västra del och östra del 
består främst av äldre tallskog medan de två 
mindre skogarna i de centrala delarna utgörs 
av en klibbalskog respektive en lövskog med 
stort inslag av bok.

Fredriksberg/Petersberg/Tallarö
området påminner om kulla med bitvis 
äldre tallskog men är större till ytan. Bitvis 
är inslag av lövträd, främst björk och asp 
stort. Bebyggelsen ligger inbäddad i naturen 
och terrängen är bitvis kuperad. längs med 
kustremsan är inslaget av lövträd, främst 
björk, högt. genom området löper det en 

stig som används flitigt både av de som bor 
i och utanför området. då stora delar av 
bebyggelsen som ligger i närheten av skogen 
består av flerbostadshus är det sannolikt att 
skogen används frekvent av närboende. den 
norra delen av området ligger i anslutning till 
väg 274 och är bullerstört. sannolikt utgör 
skogen en viktig barriär mot vägen och verkar 
bullerdämpande. 

Blynäshagen 
Blynäshagen är ett kuperat 
hällmarkstallskogsområde beläget intill 
Nya kyrkogården. Närheten till bostäder, 
skola, och kyrkogård bidrar till att området 
är välbesökt vilket bekräftas av det stora 

antalet stigar i området. Blynäshagen 
används främst som lek , promenad  och 
rekreationsområde. skogen består nästan 
uteslutande av tall med inslag av lövträd.

Skutvikshagen
området är kuperat och består huvudsakligen 
av äldre tallskog med inslag av lövträd. 
Genom området löper en nyanlagd 
strandpromenad. området utgör ett viktigt 
spridningssamband för arter längs med 
vaxöns norra sida. skogen i skutvikshagen 
används främst som promenad  och 
rekreationsområde.
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kullö
stora delar av kullön präglas av tät 
blandbarrskog som på vissa ställen har 
stora inslag av lövträd, bland annat al, 
ek och lind. kustremsan består till stora 
delar av sankmark med lövträd, mest al. 
västra delen av kullön är naturreservat 
med värdefulla biotoper och naturvärden 
som lövskogslundar, grova ädellövträd och 
lövträdsrik barrskog. den västra delen av 
kullöns skogområde ligger förhållandevis 

f gur 19: skogsområden på kullö som ägs av staden

Norrberget
norrberget består delvis av berghällar 
som sluttar kraftigt ner mot vattnet. där 
jorddjupet är tillräckligt växer det enstaka 
buskar och träd. träden utgörs främst 
lövträd, ex al, asp, ek, ask, björk och lönn. 
Området ligger i anslutning till bebyggelse 
men nyttjas idag bara i vissa delar till följd av 
delvis svårtillgänglig terräng. enstaka stigar 
genom området möjliggör viss rekreation 
och de högst belägna delarna är populära 
utsiktsplatser . att området är svårtillgängligt 
och ligger långt från större trafikerade 
vägar bidrar till att området sannolikt är 
värdefullt för främst djurlivet och en viktig 
del i spridningssambandet längs med vaxöns 
norra sida.

Framnäshagen
Framnäshagen är en mindre skogsyta på 
centrala vaxön. området består av en äldre 
tallskog med stort inslag av ek. området 
ligger i närheten av både bostäder och skola 
vilket medför att det nyttjas som lek  och 
rekreationsområde. 

Johannesberg
johannesberg utgörs till stora delar av en 
park med stort inslag av ädellövträd. Parken 
utgör en viktig spridningskorridor för växter 
och djur på vaxöns södra sida. närheten till 
skolor och förskolor innebär att området är 
frekvent nyttjat av barn och vuxna.

långt ifrån större trafikerade vägar och 
bebyggelse vilket bidrar till att området är 
skonat från störande buller (figur 19).

Söderkulla
området söderkulla omfattar 
skogen som ligger söder om 
norrkullavägen. inom området varierar 
trädslagssammansättningen. mot väg 274 
dominerar barrskog, i norr med större inslag 
av gran och i söder med större inslag av 
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ved. I den södra delen finns det två låglänta 
översvämningsområden med alsumpskog. 
I väster finns ett mosaikartat berg och 
rasbrantområde där främst tall dominerar 
men mot vattnet övergår skogen till att vara 
lövdominerad med al, ask, björk och fågelbär. 
området genomkorsas delvis av stigar och 
nyttjas för promenad och rekreation.

Östra Kullö
området omfattar skogen öster om väg 274. 
den norra delen av området är ekdominerad 
med inslag av tall. förekomsten av levande 
grova, döende och döda ekar samt mulmträd 
bidrar till att området har höga naturvärden. 
Söder om denna del av området finns en 
alskog med förekomst av död ved. På höjden 
mot öster övergår skogen i en olikåldrig 
talldominerad barrblandskog. i den södra 
delen av området är trädbeståndet glest 
med undantag för en mindre skogsdunge 
med blandskog mot väg 274. genom hela 
området löper en strandpromenad och stigar. 
området används främst för promenader och 
rekreation.

äldre tall och ek. väster om denna del, mot 
strandlinjen, finns en olikåldrig alskog med 
inslag av ek och ask. Norr om alskogen finns 
det två mindre skogbevuxna höjder som 
domineras av tall och gran. i den västra delen 
av området finns det mindre tallskogar med 
ek och björk. den södra delen består delvis 
av en tall  och björkskog samt en ekskog 
med lind, ask, björk, asp, al, apel. en stor del 
av skogen i området ligger i anslutning till 
bebyggelse och nyttjas för promenader, lek 
och rekreation.

Kullö naturreservat
kullö naturreservat ligger på kullöns 
nordvästra sida och domineras av 
barrblandskog med inslag av lövskogslundar, 
grova ädellövträd och lövträdsrik barrskog. 
många träd är gamla och grova. i norr, 
väster och söder avgränsas området av havet 
medan det i öster gränsar mot äldre åkrar 
och bebyggelse. Inom området finns två 
nyckelbiotoper i form av en lövskogslund och 
ädellövträd. Ett flertal stigar korsar området 
och det är ett populärt friluftsområde för 
såväl närboende som övriga besökare. 
området har höga natur  och rekreativa 
värden.

Norra Kullö
norra kullö inbegriper skogen norr om 
norrkullavägen och väster om väg 274. 
större delen av området domineras av 
barrblandskog. mot norr sluttar området 
kraftigt ner mot vattnet. i områdets östra del 
finns en mindre olikåldrig hällmarksskog 
med inslag av lågvuxen tall och äldre gran 
samt förekomst av stående och liggande död f gur 20: får som betar  kullö naturreservat
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Resarö
På Resarö finns ett stort sammanhängande 
barrskogsbevuxet område (killingen) med 
hällmarkstallskog och barrblandskog. 
kommunen äger och förvaltar den södra 
delen av detta område. På sydvästra delen av 
Resarö är förekomsten av grova ädellövträd 
med höga naturvärden relativt stor. flera av 
de större skogsområdena på Resarö ligger 
långt ifrån större trafikerade vägar och 
bebyggelse vilket bidrar att områdena är 
skonade från störande trafikbuller (figur 21).

Storäng
området består av en ädellövskog i norr 
och en alsumpskog i söder. ädellövskogen 
innehåller främst ek och skogslind med 
inslag av barrträd och hassel. ädellövskogen 
har höga naturvärden och är utpekat som ett 
skyddsvärt trädområde enligt inventeringen 
”Särskilt skyddsvärda träd i Stockholms 
län”. alsumpskogen i söder är fuktig till blöt 
och har underväxt av bl.a. ask, alm, hägg 
och rönn. Ädellövskogen nyttjas främst av 
närboende för promenader och rekreation 
medan alsumpskogen i söder saknar 
rekreativa värden men hyser naturvärden.

Killingen
området som kommunen äger utgör den 
södra delen av killingen. den nordöstra delen 
området utgörs av en löv  och barrblandskog 
som sedan övergår i en granskog men inslag 
av björk och tall. Sydväst om Resarö skola 
finns en hällmarkstallskog. Söder om denna 
skog sträcker sig en lövskog med björk, 
gran och ek med inslag av tall och övrigt 
triviallöv. de centrala delarna av området 

utgörs delvis av en olikåldrig tall  och ekskog 
och delvis av en lövskog. i den södra delen 
av området finns en olikåldrig tallskog med 
gran och enstaka ekar. längst söderut 
finns en högvuxen och grov granskog med 
inslag av björk och asp. delar av skogen är 
registrerad som nyckelbiotop (lövskogslund) 
med oklar gränsdragning. hela killingen 
är korsat av stigar som frekvent används 
av bl.a. Resarö skola. delar av området är 

utpekat i översiktsplanen som ett större 
sammanhängande grönområde som ska 
bevaras. området har höga rekreativa värden 
för såväl närboende som allmänheten.

Engarn
den norra delen av området utgörs av en 
olikåldrig barrblandskog med lövträd i en 
terräng som lutar kraftigt ner mot vattnet. 
Söderut mot Engarn byväg övergår skogen 

f gur 21: skogsområden på Resarö som ägs av staden
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till en blandskog med övervägande andel 
gran och björk i väster samt tall i öster. inom 
området finns även en mindre hällmark 
med inslag av asp, sälg, björk och ek. den 
del av området som ligger i anslutning till 
den öppna åkermarken visar tecken på 
betesprägling. I områdets östra del finns 
en varierande tallskog med en ridå av 
grova skyddsvärda ekar mot åkermarken. 
mot vattnet övergår tallskogen i en 
alsumpskog. I området finns det ett värdefullt 
kulturlandskap med spår av tidigare jordbruk 
och fornlämningar. Det finns ett antal mindre 
stigar som korsar området och stora delar 
av området nyttjas främst av närboende för 
rekreation. 

Rindöbaden 
området ligger på Rindös västra sida mot 
kusten och utgörs främst av äldre tallskog 
med inslag av gran och asp i lägre partier. 
Området nyttjas främst för rekreation. 
närmare strandlinjen är skogen glesare med 
inslag av äldre tallar. 

Rörängen
Rörängen är ett större skogsområde på 
Rindös västra del som sträcker sig från 
Rindösundet ner till väg 274. området 
består till stora delar av barrskog. i de 
centrala delarna dominerar gran och i andra 
delar tall. delar av skogen har en större 
inblandning av lövträd. genom området löper 
ett antal mindre stigar och området hyser 
kulturvärden i form av militärhistoriska 
lämningar. mot kusten övergår skogen i 
en blandskog med inslag av björk. skogen 
är flerskiktad och olikåldrig med inslag av 
äldre tall och gran. delar av området har 
naturskogskaraktär och skogen nyttjas 
främst för rekreation. 

Mjöldammen
I detta område finns det tallskog med asp 
samt aspskog med inslag av gran och enstaka 
tallar. skogen visar tecken på igenväxande 
betesmark och har riklig förekomst av död 
ved. den södra delen av området består av 
en ekskog. i öster är inslaget av triviallövträd 
högre och i  väster övergår skogen i 
en öppnare karaktär med trädbärande 
ängsmark. i den södra delen av området 
återfinns förmodligen de grövsta ekarna på 
Rindö och enligt tidigare inventering är det en 
av Rindös mest betydelsefulla områden både 

Rindö 
På Rindö finns det flera större 
sammanhängande skogsområden 
med omväxlande och varierad skog. 
Det finns både fuktiga miljöer med 
strandskogar och sumpskogar samt torrare 
hällmarkstallskogar. På den östra sidan 
av Rindö förekommer det ädellövskogar 
och enskilda grova ädellövträd med höga 
naturvärden. skogen som tidigare tillhört 
regementsområdet visar tecken på ett 
skogsbruk anpassat till militär verksamhet, 
där skogen är relativt lättgenomtränglig och 
förekomsten av gamla och döende träd är 
sparsam (figur 23).

f gur 22: grova ekar v d engarn
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f gur 23: skogsområden på R ndö och Ramsö som ägs av staden
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ur biologisk och ur kulturhistorisk perspektiv. 
området är bitvis svårframkomligt till följd 
av topografi fuktstråk men i områdets södra 
delar löper det en kulturstig. 

Centrala Rindö
centrala Rindö omfattar den större 
sammanhängande skogen som kommunen 
äger på båda sidor om väg 274 och väster 
om Byviksvägen. Området är ett populärt 
rekreationsområde med elljusspår och 
ett stor antal stigar som slingrar sig 
genom skogen. områden innehåller 
även militärhistoriska lämningar med 
kulturvärden. stora delar av området utgörs 
huvudsakligen av olikåldrig barrblandskog 
med inslag av lövträd. förekomsten av död 
ved är stor och enstaka träd visar tecken på 
hög ålder. I den norra delen finns en mindre 
och olikåldrig ekbacke med tätt slånbuskage. 
Insprängd i barrblandskogen finns det en 
olikåldrig aspskog med inslag av sälg, björk, 
al och ek.

Oskar-Fredriksborg
oskar fredriksborg ligger på Rindös 
nordöstra sida och utgörs främst av 
olikåldrig barrblandskog. inom områdets 
norra del finns Byviksfortet, värn och 
andra befästningar med militärhistoriska 
värden. området har höga rekreations  och 
kulturvärden. Det finns ett stort antal stigar 
som nyttjas mer eller mindre frekvent för 
promenad och rekreation. vissa delar av 
området, främst norra och östra delen, är 
mer svårtillgängliga och nyttjas inte i samma 
utsträckning, 

Grönviken
området omfattar skogarna öster och väster 
om grönvikens badplats och omfattas av 
olikåldrig och gles tallskog med inslag av 
lövträd och gran. flera träd visar tecken på 
hög ålder. området sluttar ner mot vattnet 
och är bitvis svårframkomligt. i områdets 
sydöstra del finns en stig och flertal bryggor. 
det är enbart mindre delar av området som 
nyttjas för rekreation.

f gur 24: skogsområden på Bogesund som ägs av staden

Ramsö
vaxholm äger endast en mindre fastighet 
med skog på Ramsö. den utgörs av en 
drygt 2 hektar tallskog med inslag av gran. 
Skogen nyttjas främst av boende på ön som 
friluftsskog.
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Bogesund
vaxholm äger en mindre del av skogen på 
Bogesundslandet i anslutning till golfbanan. 
området arrenderas av Waxholms golfklubb 
och ligger utanför Bogesundslandets 
naturreservat. Inom området finns det två 
skogsdungar och en del i norr som ansluter 
till skogar som ägs och förvaltas av statens 
fastighetsverk.

den västra skogsdungen består av barrskog 
med stort inslag av lövträd i form av björk och 
asp. skogen är olikåldrig och sannolikt fritt 
utvecklad med inslag av stående och liggande 
död ved. 

den centrala skogsdungen domineras av 
barrträd med inslag av lövträd, främst ek i 
brynmiljöerna mot golfbanan. Området har 
höga kulturvärden och en rik förekomst av 
fornlämningar. ekmiljöerna i anslutning 
till golfbanan har höga naturvärden. det 
finns inslag av yngre, äldre, döda träd och 
mulmträd. I områdets centrala delar finns det 
tätare, yngre gran och tallskogar med lägre 
naturvärden.

den norra delen i anslutning mot 
naturreservatet består främst av äldre 
barrskog med övervägande andel tall. i delar 
av området är inslaget av lövträd så stort att 
det övergår i blandskog. även detta område 
är rikt på fornlämningar och kulturvärden. 
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Skogsbruksmetoden trakthyggesbruk har 
dominerat i sverige sedan 1950 talet. denna 
metod med traditionell slutavverkning är ur 
många aspekter negativt för den biologiska 
mångfalden och ur rekreationssynpunkt. 
Stora kala ytor, långa perioder med 
svårframkomliga plant  och ungskogar, 
likåldrighet i bestånden och ofta ett 
dominerande trädslag ger skogar med lågt 
vistelsevärde och låg biologisk mångfald. 
kommunen ska därför eftersträva alternativa 
skötselmetoder. gemensamt för dessa 
metoder är att marken alltid ska vara 
mer eller mindre trädbevuxen och att 
ett mer varierat och olikåldrigt trädskikt 
eftersträvas. oavsett förvaltningsmodell och 
avverkningsmetod är det viktigt att minimera 
uppkomsten av markskador. åtgärder och 
avverkningar ska ske med anpassade och 
skonsamma metoder och under lämplig 
årstid. 

Kontinuitetsskogsbruk
kommunens ambitionen är att bedriva 
någon form att kontinuitetsskogsbruk 
i delar av skogsbeståndet. Begreppet 
kontinuitetsskogsbruk kallas ofta 
kalhyggesfritt skogsbruk vilket inbegriper ett 
skogsbruk där man eftersträvar att marken 
aldrig lämnas helt kal. grundtanken är att 
staden ska vara försiktig om befintlig och 
existerande föryngring men att gynna den 
genom återkommande ljusinsläppande 
åtgärder.

utveckling är viktigt för att uppnå uppsatta 
naturvårdsmål, men dessa områden bör inte 
lokaliseras till de delar av den tätortsnära 
skogen som ligger närmast bebyggelsen. 
Det behövs i de flesta fall en aktiv förvaltning 
för att skogen ska bibeålla sin attraktivitet 
som rekreationsskog. Föryngring är även 
nödvändig och kan ge en ekonomisk 
avkastning. Pengar som sedan kan 
återinvesteras i förvaltningen. 

Stora föryngringsytor och kalhyggen är 
generellt något som ogillas av allmänheten 
och kan väcka starka reaktioner. en vuxen 
och mogen skog blir med tiden äldre och 
utan föryngring övergår den till att bli mer 
eller mindre otillgänglig med stora mängder 
död ved i olika nedbrytningsstadier. Denna 
typ av skog uppskattas i sin tur inte heller 
av alla då många kan uppleva skogen som 
stökig. att lämna vissa områden för fri 

f gur 26: granskog på Bogesund
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Kontinuitetsskogsbruk

kontinuitetsskogsbruk innefattar en mängd 
olika begrepp som kännetecknar metoder som 
används inom hyggesfritt skogsbruk. Följande 
metoder är exempel på kontinuitetsskogsbruk 
som kan bli aktuella i framtida förvaltning.

Plockhuggning
Vid plockhuggning identifierar man träd som 
kan tas bort för att gynna föryngring eller vissa 
trädarter. ofta handlar det om ex. överhållna 
granar eller att man strävar efter att gynna 
exempelvis fler vitala ädla lövträd eller tall. 

Luckhuggning
luckhuggning är ett skogsbrukssätt som 
innebär att luckor tas upp i syfte att föryngra 
skog. luckorna utvidgas sedan stegvis med ett 
tidsintervall på knappt 10-20 år, tills de ”växer 
ihop” genom naturlig föryngring.

Fröträdställning
fröträdsställning ör en metod som passar 
bra för naturlig föryngring i tallskog. Metoden 
innebär att man lämnar kvar fröträd eller 
skärmträd jämnt eller gruppvis fördelade över 
föryngringsytan vid avverkning. 

Successiv utglesning
en metod som passar pionjärträdslag, 
exempelvis tall, som är anpassad till att 
föryngra sig efter en stark ekologisk störning. 
metoden innebär att skogsbeståndet successivt 
utglesas genom flera återkommande 
ljushuggningar (gallringar), för att gynna 
befintlig föryngring. Detta innebär att det 
skapas en evighetsskärm på minst 20-30 
skärmträd/ha. 

Blädning
Blädning är en metod där man eftersträvar 
att behålla en flerskiktad struktur, träd av 
alla storlekar. avverkning sker av träd i alla 
dimensioner men i grunden gynnas små till 
medelstora träd i en fullskiktad skog. Bäst 
förutsättningar för blädning finns i skogar 
som domineras av träd som föredrar skugga, 
exempelvis gran eller bok.

Kanthuggning
kanthuggning innebär en succesiv avverkning 
i smala, intilliggande, korridorer, i takt med 
att skogen i angränsande yta etablerar sig. 
metoden är lämplig i skogar som domineras 
av träd som föredrar skugga, exempelvis gran 
eller bok.

i vissa fall kan brukningsmetoderna medföra 
att föryngringen i de luckor som skapas 
kräver lokal markberedning, hjälpplantering 
eller röjning. återkommande uppföljningar är 
en viktig del av brukningsmetoderna.

samtliga av de nämnda exempel i rutan till 
höger är exempel på skogsbruksmetoder 
som är mer tekniskt krävande än traditionellt 
skogsbruk och förutsätter dessutom 
en god planering. det ställs högre krav 
på specialkompetens hos utförande 
entreprenörer vilket medför att kostnaderna 
för denna typ av skogsbruk generellt är 
högre. i skogsbruksplanens skötselförslag 
benämns områden där kontinuitetskogsbruk 
är lämpligt som ”naturvårdshuggning”.

i delar av vaxholms skogsbestånd kommer 
traditionellt skogsbruk att behöva bedrivas 
för att kunna bekosta insatser i andra 
områden. det handlar främst om likåldriga 
bestånd med låga natur  och kulturvärden 
samt områden som inte är lika frekvent 
besökta av allmänheten.
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Kvartersskog 
kvartersskogar är mindre skogar eller 
dungar med skog, belägna inom bebyggelse 
eller i dess omedelbara närhet. de är 
vanligtvis mindre än 1 ha men har ofta stora 
värden för närrekreation och bidrar till 
områdenas estetiska värden. de fungerar 
som insyns  och vindskydd och utgör ofta 
lekområde för barn. Kvartersskogarna nyttjas 
ofta av närboende och är känsliga för större 
förändringar orsakade av mer omfattande 
åtgärder.

Framtidsbild
Rekreation, upplevelsevärden, tillgänglighet 
och trygghet är fokus i dessa skogar. 
ambitionen är, där så är möjligt, att skapa 
övergångszoner av brynkaraktär med 
genomsikt och succesivt högre trädlängd mot 
skogen. Riskträd avverkas medan vackra och 
värdefulla träd behålls. äldre träd värnas och 
upplevelsevärden bevaras. Stor hänsyn tas 
till de krav som barn i olika åldrar ställer på 
skog exempelvis genom att klätterträd, täta 
snår och ris till kojor sparas. förvaltningen 
ska bidra till att skapa en estetiskt tilltalande 
skog som lockar till besök.

Förvaltning
• skogen ska upplevas större än vad den 

egentligen är genom att skogbryn och 
små områden med tät underväxt skapas.

• omfattande åtgärder och förändringar 
undviks. vid större förändringar ska 
dessa delas in i etapper.

• god genomsikt vid stigar eftersträvas.
f gur 28: flugsvamp  rekreat onsskog F gur 29: Harsyra  kvartersskog
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Fritidsskog 
fritidsskogar utgörs av skogar som främst 
används av föreningar, t.ex. genom rid  och 
gångstigar, golfbana m.m. Här syns inte 
samma spår av nyttjande i form av mindre 
stigar och kojor. fritidsskogen generar ofta 
ekonomiska värden som kan användas för att 
bekosta åtgärder i andra skogstyper.

Framtidsbild
i fritidsskogen anpassas tillgängligheten till 
de som nyttjar skogen. Hänsyn till natur  och 
kulturvärden väger tyngre än rekreation med 
undantag för stigar och leder.

Förvaltning
• störande ris tas bort i anslutning till 

stigar och andra friluftsanordningar 
såsom rastplatser och kojor.

• natur  och kulturmiljövärden väger 
tyngre än hänsynen till sociala värden. 

• förutom en hög generell 
naturvårdshänsyn tas hänsyn till 
förekommande stigar, leder och andra 
anläggningar för friluftslivet.

Naturskog
naturskog är i regel inte lika tillgänglig och 
saknar eller innehåller få mindre stigar. 
Naturskogen finns ofta på längre avstånd 
från bebyggelse än övriga skogstyper 
eller i områden som är mer eller mindre 
svårtillgängliga. naturskogen sköts främst 
för att tillgodose natur  och kulturvärden. 
även dessa områden kan fungera som 
rekreationsskog så länge hänsyn tas till 
naturen.

Framtidsbild
natur  och kulturvärden bevaras och 
utvecklas. I dessa skogar ska det finnas 
gott om gamla, grova träd samt stående och 
liggande död ved i olika nedbrytningsstadier, 
i såväl solvarma och exponerade lägen som i 
skuggiga.

Förvaltning
• Åtgärder som gynnar natur  och 

kulturvärden prioriteras.

• död ved lämnas i större utsträckning där 
så är lämpligt.

• fri utveckling alternativt 
naturvårdshuggning förespråkas.

f gur 30: R dst g på Bogesundslandet
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Produktionsskog
Produktionsskogen används i liten 
utsträckning för allmänhetens dagliga 
rekreation. skogen ligger på längre avstånd 
från bostäder och innehåller få spår av stigar, 
kojor och anläggningar. den har en mer 
likåldrig sammansättning som lämpar sig för 
produktivt skogsbruk. 

Framtidsbild
långsiktig och säker skogsproduktion med 
inriktning mot barrskog eftersträvas. inom 
denna skogtyp ska det dock råda en balans 
mellan produktion, ansvarsfull naturhänsyn 
samt medborgarnas behov av ett rörligt 
friluftsliv. intäkterna ska användas för att 
bekosta åtgärder inom andra skogstyper.

Förvaltning
• Förvaltningen styrs av kommunens 

skogsbruksplan och eventuella 
certifieringar.

• förutom en hög generell 
naturvårdshänsyn tas hänsyn till 
förekommande stigar, leder och andra 
anläggningar för friluftslivet.

• Naturlig föryngring skall användas där så 
är lämplig. 

f gur 31: låga  naturskog f gur 32: v rkesupplag
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Zoner
förutom att skogen är indelad i olika 
skogstyper kan förvaltningen av skogen 
behöva anpassas på en lokal nivå med 
hänvisning till vilka förhållande som råder på 
platsen i relation till närliggande områden. 
Zonindelningen anger hur förvaltningen i de 
zoner som ofta angränsar till områden med 
mänsklig aktivitet och/eller där boende ibland 
har synpunkter på hur skogen ska skötas.

Natur
skogar eller andra trädklädda marker som 
inte ligger i direkt anslutning till bebyggelse 
och trafik. 

Förvaltning
• kräver ingen anpassad förvaltning utan 

insatser följer skogsbruksplanen. 

Trafiknära
skogar eller andra trädklädda marker som 
angränsar till större allmänna och enskilda 
vägar. Bullernivåerna är särskilt intressanta 
att beakta då en växtridå kan fungera som 
visuellt bullerskydd mot bebyggelse samt 
lagra utsläpp av växthusgaser från trafiken.

Förvaltning
• Trafiknära områden kräver mer tillsyn 

och skötsel då vegetation ska hållas efter 
för att inte utgöra en trafikfara.

• Buskage bör gynnas en bit från trafikleder 
under förutsättning att de inte utgör en 
trafikfara. Längs med körbanan bör det 
vara öppet med hänsyn till bland annat 
faran för vilt.
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Sjönära
skogar eller andra trädklädda marker 
som ligger i anslutning till vatten och 
bebyggelse. I dessa områden uppstår ofta 
meningsskiljaktigheter om hur marken 
ska skötas och önskemål om kontakt med 
vattenspegeln. detta resulterar i många 
enskilda åtgärder. 

Förvaltning
• en variation i skogens täthet eftersträvas.

• utsikt mot vatten bör variera mellan 
öppen och sluten för att bl.a. gynna 
fågellivet och rekreativa värden. 

• Vid bryggor ska vegetationen hållas 
efter för att skapa god tillgänglighet och 
säkerhet. 

Bebyggelsenära
skogar eller andra trädklädda marker som 
angränsar till bebyggelse. Innefattar både 
de zoner som övergår direkt till tomt och 
de som delas av en mindre väg. närmast 
bebyggelsen har träden en funktion som 
insyns , buller  och vindskydd. 

Förvaltning
• variationsrika trappstegsformade 

skogsbryn från tomtgräns in mot 
högstammig skog (på ca 25 30 m) 
eftersträvas där så är lämpligt.

• förvaltningen fokuseras på enskilda träd 
och mindre trädgrupper. variation i art, 
öppenhet och lummighet eftersträvas

• maskinell avverkning bör undvikas. 
om möjligt, då säkerheten blir svår att 
upprätthålla. 

• minimering av körskador vid utskotning 
av virke har hög prioritet.

• viktigt att inte enbart fokusera på att 
bevara lövträd i skogsbrynen då många 
funktioner försvinner under vinterhalvåret 
då löven har fallit.

• Riskträd avverkas årligen efter inkomna 
ansökningar.
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Platser 
Sammanfattningsvis finns det förutom 
skogstyper och zoner även mindre områden, 
platser, som kräver en anpassad förvaltning. 

Stigar och vandringsleder
stigar och vandringsleder ska hållas röjda 
och vara fria från ris. Sly och buskar röjs med 
jämna mellanrum så att de inte begränsar 
framkomligheten och sikten. vid röjning röjs 
en zon på mellan 2 och 5 meter från stigen. 
För att skapa en känsla av trygghet ska det 
vara god genomsikt på minst 10 meter på 
minst en sida om stigen/vandringsleden. 
grupper av träd glesas ut och längs 
vindutsatta sträckor lämnas flera lägrupper 
av träd. I en zon på två meter utmed stigar 
ska inga större mängder avverkningsavfall 
läggas.

Skogar vid skolor
områden närmast skolor och förskolor 
kräver särskild hänsyn då de används 
dagligen till både undervisning och lek. de 
ska därför skötas med mångfald och säkerhet 
som huvudmål. Träd som är flerstammiga 
och har krokig och oregelbunden form 
(klätterträd) sparas framför rakvuxna träd. 
enstaka liggande stammar sparas för 
barnens lek och upptäckarlust. hålträd, 
samt träd och buskar med bär ger ytterligare 
upplevelsevärden då de lockar till sig djur. 
kontakt med skolpersonal ska alltid tas innan 
åtgärder genomförs. 

Utsiktsplatser
utsiktsplatser som kräver skötsel markeras 
som hänsynsytor. För att behålla sina 
kvaliteter underhålls de genom röjning 
och gallring. Ytterligare utsiktsplatser ska 
skapas vid stigar längs vatten genom punktvis 
röjning.

f gur 33: galgbergets uts ktsplats

Fornlämningar, övriga kulturhistoriska 
lämningar och biologiska kulturarv
fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar ska hållas röjda och biologiska 
kulturarv bevaras. lämningarna eller 
lämningsområden ska hållas fria från träd, 
kör  och markskador samt från täckande 
ris. för markera forn  eller kulturlämningar 
kan kulturstubbar användas. spår från 
äldre tiders jordbruk, odlingsspår, i form av 
odlingssrösen och åkerstrukturer bevaras. 
I yngre odlingsmiljöer finns ofta lämningar 
som kan kopplas till torp såsom husgrunder, 
kallkällor, brunnar, förvaringsgropar 
m.m. Vid bebyggelselämningarna finns det 
också ofta ett biologiskt kulturarv i form av 
kulturbärande träd, t ex frukt  och bärträd, 
trädgårdsbuskar och ibland hamlade träd. 
dessa ska bevaras i största möjliga mån. 
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Tjänsteutlåtande
2020-05-08

Änr TFK 2020/85.048
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

Beslut aktivitetsstöd 2020

Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslås ge teknisk enheten beslut om att kommunalt 
aktivitetsbidrag till våra föreningar kan för 2020 utbetalas med 2019 års redovisade aktiviteter som 
måttstock. 

Ärendebeskrivning
Många av våra i kommunen aktiva föreningar har det tufft just nu på grund av coronaviruset. 
Riksidrottsförbundet har tidigare fastslagit att det LOK-stöd som utgår från förbundet kommer vara lika 
stort 2020 som under 2019 trots färre redovisade aktiviteter. Tekniska enheten vill därför följa den linje 
som RF företräde och ge våra föreningar kommunalt aktivitetsstöd med utgångspunkt från redovisade 
aktiver 2019. Kommunalt aktivitetsstöd beräknas utifrån antalet sammankomster som exempelvis 
träningar och antal barn och ungdomar som deltar.

Bedömning
Under rådande omständigheter så ställer föreningarna in större delen av sina aktiviteter för att inte öka 
smittspridningen. Denna samhällsinsats bör inte få negativa ekonomiska konsekvenser för våra barn och 
ungdomsföreningar. Bidragsmedel finns budgeterade 2020 för ett normalt år varför förslaget ryms inom 
tilldelad budget.

Finansiering
Aktivitetsbidrag för 2020 finns inom ram 

Förslagets konsekvenser
Förslaget innebär inga negativa konsekvenser för tekniska enheten

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-04-08

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Hans Larsson tekniska enheten

För kännedom: Akt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Hans Larsson
Fritidschef
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Änr  
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Uppdrag teckna arrendeavtal ÅVC

Förslag till beslut
Uppdrar förvaltningen att teckna arrendeavtal med Roslagsvatten AB om 25 år i syfte att möjliggöra ny 
återvinningscentral.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har sedan 2015 haft i uppdrag att i samråd med Roslagsvatten ta fram en lämplig 
disposition av Hammaren 3 för ändamålet återvinningscentral. Roslagsvatten arbetar nu med att 
projektera ett förslag på ny utformning av anläggningen. Förvaltningen föreslår området i bifogad karta 
enligt utkastet av arrendeavtal. 

Bedömning
Ett långsiktigt arrendeavtal anses fördelaktigt för både staden och Roslagsvatten.  

Finansiering
Investeringsutrymme för vissa åtgärder kring intilliggande infart samt åtgärder relaterat till dagvatten 
och VA-ledningar efterfrågas i yttrande till Mål och Budget.

Förslagets konsekvenser
Förbättrade förutsättningar för stadens medborgare till återvinning.

Uppföljning och utvärdering
Ärendet följs upp vid årets slut

Handlingar i ärendet
Uppdrag teckna arrendeavtal ÅVC – Tjänsteutlåtande 2020-09-10

ÅVC arrende utkast RV

Bilaga 1. Arrendeyta Roslgasvatten ÅVC Vaxholm

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef
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Tjänsteutlåtande
2020-07-03

Änr  
2 av 2

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Elisabeth Gustafsson, SBF

Alexander Wahlstedt, SBF

För kännedom: Susanne Edén, SBF
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Mellan Vaxholms stad, 212000-2908, 185 83 Vaxholm (Fastighetsägaren) och Roslagsvatten 
Aktiebolag, 556142-2394,  Box 437, 184 26 Åkersberga (Arrendatorn) har ingåtts följande

AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE

1. Arrendeställe 

Fastighetsägaren upplåter till Arrendatorn det markområde inom fastigheten Hammaren 3 i 
Vaxholm som på bifogade ritning, bilaga 1, markerats med blå begränsningslinje och omfattar 
4 727 kvm.

2. Ändamål

Arrendestället får användas för verksamhet avseende återvinningscentral (ÅVC).  

Arrendestället får inte till någon del användas för annan verksamhet än ÅVC utan 
Fastighetsägarens skriftliga godkännande.

Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga störningar för närliggande bebyggelse.

Arrendatorn får inte uppföra byggnad inom arrendestället. 

Arrendatorn äger rätt att inom arrendestället ändra befintlig anläggning och anlägga samt 
bibehålla de anläggningar som krävs för bedrivandet av ÅVC. Av arrendatorns anlagda 
anläggningar är arrendatorns egendom. Andra anläggningar får endast inrättas inom 
arrendestället om Fastighetsägarens lämnar skriftligt medgivande till detta. 

3. Arrendetid, uppsägning

Upplåtelsen gäller fr o m den .............. t o m den  ................................, dvs. under 25 år.

Avtalet ska sägas upp senast två (2) år före avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet 
med ytterligare 10 år. 

4. Arrendeavgift och index

För upplåtelsen ska Arrendatorn betala en årlig arrendeavgift med ordinarie förfallodag xxx 
enligt följande:

Arrendeavgiften är 24 000 kr per år.

Angiven arrendeavgift, grundavgiften, är anpassad till indextalet för oktober månad 2020 
enligt konsumentprisindex (totalindex). Skulle indextalet någon gång påföljande oktober 
månad ha ändrats i förhållande till bastalet, justeras arrendeavgiften med samma procenttal 
varmed indextalet ändrats i förhållande till bastalet.
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Vid tillämpningen av index ska arrendeavgiften avrundas till heltal kronor. Arrendeavgiften 
ska aldrig sättas lägre än grundavgiften. Avgiftsändring sker alltid fr.o.m. den 1 januari året 
efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

Arrendeavgiften faktureras kvartalsvis i förskott. Den första avgiften ska erläggas på 
tillträdesdagen och avser kostnaden för tiden mellan tillträdesdagen och nästkommande 
ordinarie förfallodag.

Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för 
betalningspåminnelse.

5. Moms

Om Fastighetsägaren blir skattskyldig för mervärdesskatt (moms) för upplåtelsen ska 
Arrendatorn utöver avgiften även erlägga moms med vid varje tillfälle gällande skattesats.

6. Kontaktpersoner

Parterna har utsett följande kontaktpersoner för avtalet:

För Fastighetsägaren: Ekonomisk fastighetsförvaltare Telefon växel 08-504 708 00

För Arrendatorn: 

Det åligger parterna att omgående meddela varandra namn och telefonnummer på ny 
kontaktperson om sådan utses.

7. Arrendeställets skick och skötsel

Arrendestället upplåtes i befintligt skick. Det åligger Arrendatorn att hålla arrendestället i väl 
städat skick och i övrigt hålla god ordning på arrendestället. Arrendatorn åtar sig att bedriva 
verksamheten så att risken för miljöskador minimeras. Detta innebär bl.a. att de allmänna 
hänsynsreglerna i miljöbalken (1998:808) ska beaktas. 

På arrendestället får inte uppsättas anordningar för reklam/information annat än för 
Arrendatorns egen verksamhet. 

Fastighetsägaren ansvarar för skötsel av närliggande grönytor. 

8. Myndighetstillstånd, m.m.

Arrendatorn är skyldig att skaffa och vidmakthålla alla de myndighetstillstånd som krävs för 
verksamhetens bedrivande.  Arrendatorn förbinder sig att följa alla de föreskrifter för 
verksamheten som meddelas av myndighet eller som följer av lagar och förordningar. 
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9. Kostnader

Arrendatorn ska svara för avgifter och övriga kostnader som uppkommer genom 
arrendeställets nyttjande.

10. Oförutsedda kostnader

Om myndighet ålägger Fastighetsägaren att vidta åtgärder inom arrendestället och åtgärderna 
helt eller delvis är föranledda av Arrendatorns nyttjande äger Fastighetsägaren, genom 
höjning av arrendeavgiften, ta ut så stor del av kostnaderna som, med hänsyn till skälig 
avskrivningstid eller förräntning, belöper på arrendestället.

Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för arrendestället, på 
grund av införande eller höjning av särskild för fastigheten gällande skatt, avgift eller pålaga 
varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta, ska Arrendatorn 
med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till Fastighetsägaren för på 
arrendestället belöpande andel av kostnadsökningen genom höjning av arrendeavgiften.

11. Ledningar, m.m.

Fastighetsägaren förbehåller sig, och annan som får Fastighetsägarens medgivande, rätt att 
anlägga och bibehålla ledningar inom arrendestället. Om det kan ske utan avsevärt olägenhet 
för Arrendatorn har Fastighetsägaren även rätt att fästa ledningarna inom Arrendatorns 
anläggning. Fastighetsägaren har rätt att få tillträde till arrendestället för underhåll och tillsyn 
av ledningarna. Arrendatorn är inte berättigad till ersättning för sådant intrång. Däremot har 
Arrendatorn rätt till ersättning om ledningsdragningen orsakar Arrendatorn skada.

12. Ansvar

Arrendatorn är ersättningsskyldig för all skada som p.g.a. verksamheten på arrendestället kan 
drabba Fastighetsägaren eller tredje man. Ansvaret gäller även efter avtalets upphörande.

13. Försäkring

Arrendatorn är skyldig att teckna, bekosta och vidmakthålla erforderlig ansvarsförsäkring för 
skador som kan uppkomma i verksamheten. 

Arrendatorn ska visa att sådan försäkring finns genom att varje år under januari månad 
tillställa Fastighetsägarens kontaktperson en kopia av gällande försäkringsbrev.

 

14. Inskrivning

Detta avtal får inte inskrivas.
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15. Överlåtelse, upplåtelse

Arrendatorn får inte utan Fastighetsägarens skriftliga godkännande överlåta eller på annat sätt 
överföra rättigheterna enligt detta avtal på annan. 

Arrendatorn får inte helt eller delvis upplåta arrendestället i andra hand till annan.  
Arrendatorn får inte heller upplåta egna anläggningar inom arrendestället till annan.

16. Särskilda villkor

Arrendatorn ansvarar för eventuellt anläggande, förnyelse samt underhåll av verksamhetens 
behov av anläggning så som exempelvis fett-/oljeavskiljare inom fastigheten.

Fastighetsägaren ansvarar för VA-ledningar och dagvattenanläggningar på fastigheten.

Arrendatorn äger rätten att hyra plan 1 av närliggande lokal (tidigare benämnd som 
ledningscentral, markerad i bilaga 1) i enlighet med separat lokalhyresavtal. Lokalens syfte är 
att inrymma återvinningscentralens personal och kan därför hyras ut i andra hand. 

17.  Frånträde

Vid avtalets upphörande ska Arrendatorn på egen bekostnad ta bort samtliga anläggningar och 
övrig egendom som tillhör Arrendatorn och lämna arrendestället väl avstädat.

18. Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta avtal är bara gällande om de gjorts skriftligen och 
undertecknats av parterna.

19. Giltighet

Detta avtal förutsätter för sin giltighet godkännande av nämnden för teknik fritid och kultur i 
Vaxholms stad genom beslut som vinner laga kraft.

Om godkännande inte lämnas av nämnden enligt ovan är detta avtal till alla delar förfallet 
utan rätt till ersättning för någon part.

                                    --------------------------------------------------------------

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Vaxholm den ............................................ ................... den ...............................
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För Vaxholms stad För Roslagsvatten AB

...................................................................... ...........................................................

...................................................................... ........................................................... 
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Tjänsteutlåtande
2020-09-01

Änr  
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Remissvar- Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete 

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

Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete antas. 

Ärendebeskrivning
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige 
sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de 
speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och 
andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att 
skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt 
språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna 
inflytande i frågor som berör dem. 

Från den 1 januari 2019 är lagen reviderad så att rättigheter och skyldigheter stärkts ytterligare. 
Kommunerna är sedan 2019 skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och 
dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

Förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete är framtagen för att säkerställa att 
Vaxholm i enlighet med aktuell lagstiftning arbetar för att främja de nationella minoriteternas 
rättigheter, skydda de nationella minoritetsspråken samt främja de nationella minoriteternas 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-08-26 att förslag till policy för Vaxholms stads 
minoritetspolitiska arbete skickas på remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt till 
nämnden för teknik, fritid och kultur.

Inom nämnden för teknik, fritid och kulturs ansvarsområde innebär policyn  i stort sätt inga åtaganden 
som inte sedan tidigare är definierade i lag. Förvaltningen ställer sig positiv till att kommunen genom att 
samla och synliggöra kommunens skyldigheter i en gemensam policy arbetar för att stärka och garantera 
de nationella minoriteternas rättigheter.  

Stadsbyggnadsförvaltningen
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare
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Tjänsteutlåtande
2020-09-01

Änr  
2 av 2

Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår 
kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att policyn antas. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2020-09-01
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsen, 2020-06-26
Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete  
Beslut, KSAU, 2020-08-26

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kommunstyrelsen

257



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
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3 av 4

Inledning 

Utgångspunkten för de svenska bestämmelserna om nationella minoriteters rättigheter är 
internationella överenskommelser såsom FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna samt 
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna (Europakonventionen). 

I Sverige finns fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det 
är upp till varje individ att själv avgöra om denna anser sig tillhöra en eller flera nationella 
minoriteter. Detta benämns som självidentifikationsprincipen och innebär att samhället inte kan 
ställa några krav på att någon ska styrka sin tillhörighet.

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk innehåller bestämmelser om 
nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden, rätten att använda 
minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om äldreomsorg. 
Enligt lagen ska kommuner anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och ska på 
begäran lämna uppgifter om antagna mål och riktlinjer till den myndighet som har 
uppföljningsansvar för lagen. 

Rättigheterna för minoriteter och minoritetsspråk återgivs även i annan lagstiftning. I skollagen 
(2010:800) anges rätten till modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk. I 
socialtjänstlagen (2001:453) anges att en kommun ska verka för att det finns tillgång till personal 
med kunskap i de nationella minoritetsspråken där det behövs i omvårdnaden av äldre människor. I 
bibliotekslagen (2013:801) anges att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella 
minoriteterna bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. I 
diskrimineringslagen (2018:567) framgår att det är förbjudet att missgynna någon på grund av 
personens etniska tillhörighet. De nationella minoritetsspråken anges i språklagen (2009:600) och är 
finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.  

För språken finska, meänkieli och finska finns av regeringen fastställda förvaltningsområden. För de 
tre språken finns utökade skyldigheter för kommuner, framförallt för de kommuner som ingår i ett 
förvaltningsområde. Vaxholms stad ingår inte i något förvaltningsområde. 

Mål
Vaxholms stad ska främja de nationella minoriteternas rättigheter, skydda de nationella 
minoritetsspråken samt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin 
kultur. 

Syfte
Syftet med policyn är att genom nedanstående övergripande riktlinjer inom olika områden 
synliggöra kommunens skyldigheter och därigenom säkerställa att Vaxholms stad garanterar de 
nationella minoriteternas rättigheter.  
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Information om rättigheter 
Information om de nationella minoriteternas rättigheter ska finnas tillgänglig på kommunens 
hemsida, www.vaxholm.se 

Delaktighet och inflytande
Vaxholms stad ska inom samtliga nämnders ansvarsområden ge nationella minoriteter möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana 
frågor. 

Barns och ungas möjlighet till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska särskilt främjas. 

Användning av minoritetsspråk i kontakter med Vaxholms stad 

Om det finns personal som behärskar finska, meänkieli eller samiska och som vill använda språket i 
tjänsten, ska enskilda personer erbjudas att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter 
som rör ett enskilt ärende. 

Vaxholms stad ska arbeta för att ha kunskap om medarbetares kunskaper i minoritetsspråk.  

Minoritetsspråk i grundskola och grundsärskola 

Barn- och utbildningsnämnden ska erbjuda elever i grundskolan och grundsärskolan som tillhör 
någon av de nationella minoriteterna modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.  

Bibliotek och kultur
De nationella minoriteternas språk och kultur ska vara en integrerad del i Vaxholms stads 
biblioteksverksamhet bland annat genom att erbjuda litteratur på minoritetsspråken. 

Erbjuder kommunen föreningsbidrag ska de nationella minoriteterna informeras om möjligheten till 
att bilda föreningar och söka bidragen. 

Minoritetsspråk inom äldreomsorg 
Om det finns personal som behärskar något av minoritetsspråken och som vill använda språket i 
tjänsten ska socialnämnden erbjuda den som önskar att få hela eller delar av den service och 
omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorg av personal som behärskar språket. 

Om det finns personal som behärskar minoritetsspråken ska  socialnämnden beakta de äldres 
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. 

Uppföljning 
Kommunstyrelsen är ansvarig för att vid behov följa upp och föreslå reviderar av policyn. 
Nämnderna ska utifrån respektive ansvar påtala behov av revideringar i policyn för 
kommunstyrelsen . 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-08-26

Änr KS 2020/138.003
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 27 Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete skickas på remiss till barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden samt till nämnden för teknik, fritid och kultur.
2. Förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete ska publiceras på Vaxholms stads 

hemsida med möjlighet för personer som tillhör en nationell minoritet att inkomma med 
synpunkter inför antagande. 

3. Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen efter eventuellt inkomna synpunkter med 
ett slutgiltigt förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete.  

Ärendebeskrivning
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige 
sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de 
speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och 
andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att 
skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt 
språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna 
inflytande i frågor som berör dem. 

Från den 1 januari 2019 är lagen reviderad så att rättigheter och skyldigheter stärkts ytterligare. 
Kommunerna är sedan 2019 skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och 
dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

Förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete är framtagen för att säkerställa att 
Vaxholm i enlighet med aktuell lagstiftning arbetar för att främja de nationella minoriteternas 
rättigheter, skydda de nationella minoritetsspråken samt främja de nationella minoriteternas 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. 

För att möjliggöra för nationella minoriteter till inflytande i Vaxholms minoritetspolitiska arbete föreslår 
förvaltningen att förslag till policy ska publiceras på Vaxholms stads hemsida med möjlighet för personer 
som tillhör en nationell minoritet att inkomma med synpunkter inför antagande.

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

Handlingar
Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-06-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden för teknik, fritid och kultur
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Tjänsteutlåtande
2020-06-26

Änr KS 2020/138.003
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete skickas på remiss till barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden samt till nämnden för teknik, fritid och kultur.

2. Förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete ska publiceras på Vaxholms stads 
hemsida med möjlighet för personer som tillhör en nationell minoritet att inkomma med 
synpunkter inför antagande. 

3. Förvaltningen ska återkomma till kommunstyrelsen efter eventuellt inkomna synpunkter med 
ett slutgiltigt förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete.  

Ärendebeskrivning 
Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har gällt i Sverige 
sedan januari 2010. Lagen beskriver vilka rättigheter som minoriteterna har i hela landet och inom de 
speciella förvaltningsområden som finns för finska, meänkieli och samiska. Samtliga kommuner och 
andra myndigheter är skyldiga att informera minoriteterna om deras rättigheter. De är också skyldiga att 
skydda minoriteternas språk och kultur och särskilt viktigt är barns och ungas rätt att få utveckla sitt 
språk och sin kultur. Dessutom är kommuner och andra myndigheter skyldiga att ge minoriteterna 
inflytande i frågor som berör dem. 

Från den 1 januari 2019 är lagen reviderad så att rättigheter och skyldigheter stärkts ytterligare. 
Kommunerna är sedan 2019 skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och 
dessa ska på begäran kunna lämnas ut till den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.

Förslag till policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete är framtagen för att säkerställa att 
Vaxholm i enlighet med aktuell lagstiftning arbetar för att främja de nationella minoriteternas 
rättigheter, skydda de nationella minoritetsspråken samt främja de nationella minoriteternas 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. 

För att möjliggöra för nationella minoriteter till inflytande i Vaxholms minoritetspolitiska arbete föreslår 
förvaltningen att förslag till policy ska publiceras på Vaxholms stads hemsida med möjlighet för personer 
som tillhör en nationell minoritet att inkomma med synpunkter inför antagande.

Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare
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Tjänsteutlåtande
2020-06-26

Änr KS 2020/138.003
2 av 2

Handlingar i ärendet
Policy för Vaxholms stads minoritetspolitiska arbete
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-06-26

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden
Nämnden för teknik, fritid och kultur
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Tjänsteutlåtande
2020-09-03

Änr TFK 2020/128
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

Sammanträdesdatum nämnden för teknik, fritid och kultur 2021

Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kulturs sammanträdestider för år 2021 fastställs till:
18 februari, 22 april, 27 maj, 26 augusti, 23 september, 11 november samt 9 december. 

Starttiden för nämndens sammanträden fastställs till 18:00. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider m.m. för 2020. Styrande datum 
för beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. 
för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och 
bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc. 

I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret 
även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. 
Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive 
utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent 
informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budget- 
och bokslutsprocessen innebär tidsmässigt för övriga nämnder. Sammanträdena för nämnderna samt 
kommunstyrelsen börjar kl. 18:00 respektive 17:30 och kommunfullmäktiges sammanträden börjar kl. 
18:00 i enlighet med kommunstyrelsens beredning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Beata Rosvall, 2020-09-03
Sammanträdesschema 2021

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kanslichef

Susanne Edén, sbf
Alexander Wahlstedt, sbf
Nämndsekreterare 
Ylva Rasch, klk

Stadsbyggnadsförvaltningen
Beata Rosvall
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare
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Tjänsteutlåtande
2020-09-10

Änr TFK 2020/41.004
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

Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2020-09-24

Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning

Förvaltningen överlämnar redovisning i form av lista över utestående uppdrag.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Utestående uppdrag, redovisning till nämnd 2020-09-24

Sammanställning, utestående uppdrag 2020-09-10

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

Susanne Edén, SBF

För kännedom: Akt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef
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Nämnden för teknik, fritid och kultur
Utestående uppdrag till Tekniska enheten och Fastighetsenheten Senast uppdaterad: 20200514

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

Uppskattade externa
kostnader

Klart senast* Ansvarig
enhet

1 Belysningsplan dnr.
50/2014.317

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

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

SBF 2015-2022 TE

2 Strategi för kultur- och
fritidsaktiviteter

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

2014-12-15
2017-11-16

Pågående Idrottsstrategi framtagen. Troligen
presenteras på nämnd i slutet av 2020.

SBF 2020 TE

3 Åtgärder vid stadens
återvinningscentral

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

2015-03-12§22 Pågående Arbete i planeringsstadie. Byggåtgärder
färdiga i personallokal. Avtal för
upplåtelseavtal förhandlas och ärende
planeras tas upp på nämnden den 24/9

SBF 2020 FE

4 Uppdrag GC-väg Rindö Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 2017/130.311 Pågående Projektering pågår. Första etappen
upphandlad och påbörjas under hösten 2020

SBF 2019-2021 TE

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

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

KS 2018/144.059 Pågående Förslag till nulägesbeskrivning och åtgärder
vid Söderfjärdsskolan har tagits fram.
Åtgärder har vidtagits på Söderfjärdsskolan.
Flera andra åtgärder utreds

TE/FE

6 Utökad infartsparkering
Engarn

TFK 2015/78.269 Pågående Ny upphandling krävs på grund av överklagad
strandskyddsdispens

2020 TE

7  Resarö bollplan, Dnr
59/2014.821,

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

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

SBF 2020 TE

8 Utredning av
användning bergrum

Installation av skyddsvärn färdigställt, vidare utredning av
användning planeras.

2017/179.299 Vilande Vilande SBF ev 2020 FE

13 Fiber till kommunala
fastigheter

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

SBF 2020-2021 TE

14 Uppdrag gällande
nyttjanderättsavtal på
Eriksö friluftsområde

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

TFK 2019/138.261 Pågående Träffat samtliga aktörer i området, extern
resurs ger stöd i arbetet, uppdrag om
förhandling av nytt avtal gällande camping
beslutad, framtagande av arrendeavtal pågår

SBF HT 2020 FE

16 Uppdrag om utredning
av ishallens
upprustningsbehov

2018-12-13
218§50/TFK

Pågående
Investering under KS. Tjut om uppdrag
kommer 12/11

2020

FE
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17 Uppdrag om
framtagande av
internhyresmodell

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

2020-04-23 §2020/24-
TFK Pågående

Projektgrupp och styrgrupp tillsatt,
projektdirektiv förankras i kommunens
ledningsgrupp

SBF 2020
FE

18 Nämndinitiativ 1 2020-
08-27

Verksamhetsanpassning av Resarö skolas idrottshall - Sätta upp
spegel

Pågående TE

19 Nämndinitiativ 2 2020-
08-27

Ta fram förslag på arrendeavtal med verksamhetsutövare på Resarö
bollplan

Pågående TE

Bevakningslista andra nämnder
Nr.
*

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

1 Underhålls- och
investeringsplaner

BUN 2018/§101, KS
2019/20.162 §12

Pågående Okulärbesiktning pågår, objektsbaserade
underhållsplaner kommer ligga till grund för

M&B 2021

BUN ht 2020 FE

2 Trafiksituationen vid
Kronängsskolan/Söderfj
ärdsskolan/Resarö skola

BUN 2019/§32,
2019/§48, KS

2019/123.512 §85

Pågående Uppdrag TFK TE/FE

3 Behov av ny lokal för
daglig verksamhet LSS

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

SN 2019/47.012, KS
2019/116.734, §72

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

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

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

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

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

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

SBF/FE 2019 FE

-7 Utredning
suppdrag
vägbank
kolerakyrk
ogården

Utreda risk för skador eller ras 2018/188.3 Avslutas Pågående,
återrapporterades
hösten 2019,
löpande mätning av
rörelser i
vägbanken.

TFK 2020-
2021

TE

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

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

2014-12-
04§77

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

SBF 2020 TE

Utreda
möjlighet
en att
införa
gågata på
Hamngata
n

Tekniska
enheten
utreder
möjlighet
en att
införa
gågata på
Hamngata
n delen
Rådhusgat
an-
Kaptensga
tan

2015-02-19§10      2020-04-23§19 Avslutas Permanen
t gågata
beslutad,
utvärderin
g av
ändrad
funktion
pågår

SBF 2020 TE
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Tjänsteutlåtande
2020-07-30

Änr TFK 2020/45.738 TFK 2020/45.738
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

Återrapportering till nämnd kring uppföljning av privata utförare 
2020-09-24

Förslag till beslut
Informationen noteras till protokoll.

Ärendebeskrivning
Det kommungemensamma projektet har avslutats.

Fortsatt arbete: 

Färdigställa de sista detaljerna i uppföljningsplanen avseende den regelbundna uppföljningen för att 
sedan genomföra uppföljningar i den mån det är möjligt i förhållande till befintliga avtal.

Rapportera resultat av uppföljningen till nämnd i samband med verksamhetsberättelsen 2020 (men 
som ett eget ärende). 

Bakgrund
Vaxholms stad har tidigare tagit beslut om att anta ett nytt program för mål och uppföljning av privata 
utförare. Kommunledningskontoret håller samman arbetet och resultatet av arbetet rapporteras varje 
nämndsammanträde. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande Återrapportering till nämnd kring uppföljning av privata utförare 2020-09-24

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

Michaela Bondeson, sbf

För kännedom: Susanne Edén, sbf

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef
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Tjänsteutlåtande
2020-09-10

Änr TFK 2020/18.002
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 delegeringsbeslut per 2020-09-10

Förslag till beslut
Redovisning av fattade delegeringsbeslut noteras till protokollet.

Sammanfattning
Förvaltningen redovisar delegeringsbeslut fattade och anmälda till nämndens sammanträde den 
24 september 2020, §§ 41-44.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Beata Rosvall, 2020-09-10
Rapport över fattade delegeringsbeslut, utskriven 2020-09-10

Beata Rosvall
Dataskyddsombud/Nämndsekreterare
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Beata Rosvall2020-09-10

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Sekretess: Visas ej

2020-09-24

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

150164 Delegeringsbeslut Uppställningsplats cyklar Lägret Karl Engström §41/2020

2020-08-26 Karl Engström

TFK 2020/119.310 Uppställningsplats cyklar Lägret TFK del.

Karl Engström

150185 Delegeringsbeslut Grekiska Vaxholm AB Karl Engström §42/2020

2020-08-27 Grekiska Vaxholm AB Karl Engström

TFK 2020/121.309 Uteservering Söderhamnsplan 1 Grekiska TFK del.

Karl Engström

150237 Delegeringsbeslut Klädinsamlingslådor Karl Engström §43/2020

2020-08-27 Karl Engström

TFK 2020/122.407 Uppställning av insamlingsbehållare Vaxholm TFK del.

Karl Engström

150375 Delegeringsbeslut Infartsparkering Engarn Andre Hagberg §44/2020

2020-09-02 Andre Hagberg

TFK 2020/44.05  Upphandling infartsparkering Engarn 2020 TFK del.

Sara Johansson

Sidan  1 av 1
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