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SIGNERAT

INLEDNING
Vår framtidsbild av Vaxholm är:
en attraktiv levande skärgårdstad, där
resurser används hållbart och effektivt.
Vi vill att våra invånare och verksamhetsutövare ska ha en trygg och säker
miljö med tillgänglighet till samhällsservice. Genom engagemang vill vi skapa en
livskraftig stad som kan förbättra livskvaliteten för människorna.

Här kan vi återigen avnjuta Vaxholms stad hållbarhetsredovisning. Det är för tredje året i rad
som den sammanfattande skriften över stadens
ekologiska- och sociala mål och arbete redovisas.
Hållbarhetsredovisningen är en del i stadens
systematiska arbete med styrning mot ett attraktivt hållbart Vaxholm. Avsikten med rapporten är att alla ska kunna ta del av vad som
genomförts, vad som kommer att prioriteras
och vilka utmaningar vi står inför i arbetet med
hållbar utveckling.
Hållbarhetsbegreppet handlar inte längre om
att några enskilda personer driver frågor om
främst miljöförbättringar, utan hållbarhet
handlar om en bred förankring där varje åtgärd
i det vardagliga kommunala arbetet eller för
den enskilde invånaren eller företagaren på ett
naturligt sätt inkluderar hållbara beslut och
livsstilar. Det kan handla om allt ifrån att hushållen i kommunen har godkända avlopp, matkompostinsamling, trygghet på stan, möjlighet
till fysisk aktivitet, till hemtjänst som rullar runt
på elcyklar och i elbilar.
Ett intensivt arbete pågår i stadens alla verksamheter, kopplat till en hållbar utveckling och
denna rapport visar på den samlade bilden. Det
är med glädje och stolthet som jag kan se tillbaka på också 2017 och se att Vaxholms kommunala verksamheter och stadens invånare och
företagare ytterligare på ett fantastiskt sätt har
bidragit till att göra Vaxholm och en liten del av
värden än mer hållbar. Vi är på rätt väg!
Marie Wiklund
Kommunchef
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OMVÄRLDSORIENTERING

Det övergripande prioriterade globala målet
i Vaxholm är hållbara städer och samhällen.
Det är sammankopplat med mål som anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt,
hållbar energi för alla, bekämpa klimatförändringen, hav och marina resurser, ekosystem
och biologisk mångfald, hållbar produktion och
konsumtion, jämställdhet, god utbildning för
alla, hälsa och välbefinnande samt minskad
ojämlikhet.

Under hösten 2015 beslutade världens länder
om ett klimatavtal och globala hållbarhetsmål,
som genererade en handlingsplan, Agenda
2030. De sjutton globala målen ska omsättas
i handling. Vaxholms stad har fått ett politiskt
uppdrag att integrera flertalet av de globala
målen i ordinarie verksamhet.

Vaxholms största utmaningar inom hållbarhetsområdet är utsläpp av växthusgaser i luften
och övergödning av kväve och fosfor i Östersjöns vattenförekomster samt god hälsa och
trygghet.

Världens befolkning växer, vilket leder till att
behovet av naturresurser ökar som vatten, mat
och energi. Stockholmsregionen växer och idag
planeras för drygt 500 000 nya invånare fram till
år 2030. Det innebär att nya bostäder behöver
byggas och att det finns en arbetsmarknad för
alla. Det medför stora belastningar på markanvändning för infrastruktur som trafik, vatten
och avlopp samt grönytor.

Till följd av detta behöver vi främst arbeta inom
ekologisk hållbarhet med förebyggande klimatåtgärder, förlust av biologisk mångfald och
ekosystemtjänster, mark- och vattenföroreningar samt klimatanpassning. Inom det sociala området är frågor som segregationen och
skillnaderna i hälsa påtagliga. Andra frågor är
jämställdhet och att vi får allt fler äldre, vilket
medför andra krav på samhället.

Vi kommer att arbeta med de globala
målen genom att
• Identifiera, prioritera och implementera målen i den i vår ordinarie verksamhet
• Genomföra vår pågående kampanj hållbar
livsstil, som har fokus på biologisk mångfald
och hållbar konsumtion
• Kommunicera hållbarhet till medborgarna
via våra kommunikationskanaler
• Genomföra workshop med kommunens
ledningsgrupp
• Hållbarhetsredovisa stadens arbete
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Vad vilar vårt hållbarhetsarbete på?

Våra lokala styrdokument vilar utöver de globala målen på ett antal nationella och regionala
styrdokument.
Dessa styrdokument är bland annat miljökvalitetsmålen som är direkt kopplade till
Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020 (antagen
2014-02-10). Miljökvalitetsnormerna, MKN för
framförallt vatten är en viktig faktor i framtagande av detaljplaner och vid tillståndsgivning.
Vaxholms stad följer de uppsatta EU 2020 mål
som utgör en viktig del i Klimat - och energistrategin för Stockholms län (Rapport 2013:8).
Vaxholms Strategi för social hållbarhet 20142020 (antagen dec 2014) vilar på det nationella
programmet för brottsförebyggande arbetet
den nationella strategin för ett utvecklat föräldrastöd 2009 och den regionala ANDT- strategin
(alkohol, narkotika, doping och tobak).

HÖJDPUNKTER 2017

Intressanta händelser under året har varit att
• laddstationer har installerats för kommunens egna bilar samt inköp av flera elbilar
och elcyklar
• skolmaten har ökat sin andel ekologiska
produkter samt minskat matsvinnet
• grönytefaktorn har använts i arbetet med
detaljplanen Norrberget för att öka andel
grönska på kvartersnivå
• Eriksömaren, en våtmark för dagvatten
(rening och fördröjning) har restaureras för
både ökad vattenkvalitet och rekreationsändamål
• ett utegym har anlagts inom Eriksö friluftsområde och en cykelkampanj har genomförts.
• tillsammans med polisen har ett Medborgarlöfte tagits fram baserat på stadens
trygghetsmätning och legat till grund för det
trygghetsfrämjande arbetet (Fig. 1).

Figur 1. Höjdpunkter inom hållbarhetsområdet år 2017
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AKTUELL
HÅLLBARHETS KOMMUNRANKING

Vaxholm arbetar systematiskt med hållbarhetsfrågorna vilket tydliggörs i Aktuell Hållbarhets
årliga ranking av Sveriges kommuner. Framgångsrikt hållbarhetsarbete poängsätts och prioriterade frågor lyfts fram. Under 2017 backade
staden flera steg men placerar sig fortsatt inom
de 28 % bästa i landet. Kriterierna utvecklas för
varje år och nytt för 2017 var bland annat frågor
kring övergripande hållbarhetsstyrning samt
nya frågor kring social hållbarhet (Fig. 2).

Figur 2. Aktuellt Hållbarhets kommunranking 2017

Våra prioriteringar

Varje år genomförs en väsentlighetsanalys som
ligger till grund för prioriteringar och styrning
inom hållbarhetsarbetet. Till grund för stadens
hållbarhetsfokus ligger dock stadens styrdokument, Strategi för social hållbarhet och
Miljöprogram. Dessa två styrdokument har
tydliga mål, fokusområden och strategiska inriktningar (se respektive avsnitt Ekologisk- och
Social hållbarhet nedan) vilka hållbarhetsarbetet vilar på mellan åren 2016-2020. Dock förtydligar väsentlighetsanalysen prioritering bland
dessa redan beslutade åtgärder. Analysen
genomfördes hos tre av våra mest prioriterade
intressenter; medarbetare, ledningsgrupp och
politiker (där de sistnämnda är förtroendevalda
och därmed även medborgarnas röst).
Väsentlighetsanalysen genomfördes via en enkät i början av verksamhetsåret där intressenterna prioriterade hållbarhetsområden inom
stadens beslutna fokusområden för social- och
ekologisk hållbarhet. 44 personer svarade på
enkäten, 22 tjänstepersoner varav 7 chefer i
ledningsgruppen samt 22 politiker.

NÅGRA RÖSTER OM VAXHOLMS
HÅLLBARHETSARBETE

Våra viktigaste intressentgrupper är våra medborgare och medarbetare, vilka är en förutsättning för vår verksamhet. Andra betydelsefulla
intressenter är våra politiker, myndigheter,
näringsliv och civilsamhälle (Fig. 3).

Intressentengagemang

För att fånga upp synpunkter och prioriteringar
från våra intressenter genomförs en rad olika
insatser under året. I flera fall i samverkan med
andra dialogforum och undersökningar som
staden arrangerar. Figur 4 beskriver intressent
engagemanget under året.
Vid samtliga forum samlas resultat, synpunkter
och ny prioriteringar in och bearbetas. Detta
ligger till grund för framtida fokus, och satsningar inom hållbarhetsarbetet. Möjligheten
att påverka innehåll vid de skilda tillfällena ser
olika ut, frågorna är förutbestämda i vissa situationer, vid andra finns större möjligheter för
intressenterna att själva påverka innehåll och
resultat.

Figur 3. Vaxholms stads intressenter

7

Vaxholm Hållbarhetsredovisning 2017

Figur 4. Intressentengagemang

Resultatet presenteras i ett ordmoln, ju större
text desto större önskad prioritering (Fig.5).
För de ekologiska frågorna var primära insatser runt hållbara vattenmiljöer med VA och
dagvattenfrågor samt samarbete med andra
kustkommuner oerhört betydelsefulla.
Klimatfrågan är aktuell där bebyggelsemiljöer i
kollektivtrafiknära samt hållbara resor ansågs
viktiga för att skapa en bra livsmiljö.
För att uppnå social hållbarhet prioriterades
områden som en fortsatt trygg skola, en trygg
trafiksituation samt bra belysning. Detta skapar
inte bara trygghet utan underlättar för fysiskt
aktiv pendling och en hälsosam livsstil.
Insatser har gjorts under året, vilka presenteras under avsnitten social- och ekologisk samt
ekonomisk hållbarhet.

8

Figur 5. Prioriterade områden utifrån väsentlighetsanalys 2017
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UTMANINGAR till 2020
Kort sikt

Våra gemensamma utmaningar under kommande år är att
• arbeta fram en gemensam Hållbarhetsstrategi som innefattar både sociala och ekologiska dimensioner för målet livsmiljö
• integrera hållbarhetsarbetet i all kommunal
verksamhet så att det utgör en självklar del
i alla stadens beslut, vilket innebär att varje
styrelse, nämnd, tjänsteperson och bolag
har ett ansvar
• implementera och koppla samman de globala målen som prioriterats i staden inom
ordinarie verksamhet.

Lång sikt

Vår utmaning är att svara upp mot Vaxholm
stads vision att vara en attraktiv och levande
skärgårdsstad som erbjuder en hållbar livsmiljö och hållbara verksamheter. Det innebär att
kontinuerligt informera och kommunicera hållbarhetsfrågorna med alla stadens intressenter. Vi behöver även utveckla nya metoder och
verktyg för olika typer av intressentdialoger.
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VAD HAR HÄNT 2017?
SOCIAL
HÅLLBARHET

Vaxholms stads arbete med social hållbarhet
har under året arbetat vidare med fyra fokusområden: En trygg miljö, Drogförebyggande
arbete, Föräldrastöd och Hälsofrämjande förutsättningar.

EN TRYGG MILJÖ

Vaxholms kommun är en fortsatt säker och
trygg plats att leva och vistas i. Den upplevda
tryggheten är hög bland medborgarna (Fig. 6).
Antalet brott i Vaxholm är lågt. En liten ökning
av inbrott i bostad har skett under året men
cykel-, bil- och stöld ur fordon har alla gått ned
och ytterst få brott mot person har begåtts.
Ett gemensamt Medborgarlöfte har tillsammans med Polisen formats för 2017 baserat på
medborgarnas synpunkter i staden och polisens
gemensamma trygghetsmätning. Medborgarlöfte 2017 innebar ett arbete med att polisen
skall vara mer synlig, drogförebyggande arbete och fokus på belysning för ökad upplevd
trygghet. Tillsammans med Polisen har staden
genomfört ett antal medborgarmöten, synts på
skolan samt trygghetsvandrat på stan. Ett omfattande arbete med belysning har skett under
året och drivits av tekniska enheten. Belysning
har bytts ut samt förtätning har skett på ett
antal platser i staden.

SAMMANFATTNING

Flertalet av de högt uppsatta målen inom
stadens arbete med social hållbarhet har
förbättrats. Mycket arbete och målinriktade
insatser har genomförts. Vaxholm är fortsatt en
mycket trygg kommun, både ur ett faktiskt och
ett upplevt perspektiv. Ett systematiskt arbete,
en hållbar struktur och kontinuerlig samverkan har varit framgångsfaktorer för det sociala
hållbarhetsarbetet. Vi har medvetna föräldrar,
drogfria ungdomar, trygga skolor och hälsofrämjande miljöer.
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Figur 6. SCB´s medborgarundersökning faktor trygghet NRI 2017

FÖRÄLDRARSTÖD

Antalet föräldrar som deltar i stadens föräldrastöds arbete är fortsatt mycket hög, bland de
högsta i landet. 97 % av alla förstagångsföräldrar deltog under 2017 i en föräldrarskapsstödsutbildning.
Stadens arbete med föräldrastöd vilar på den
nationella strategin för utvecklat föräldrastöd
(2009).
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Under det gånga året har fortsatt samordning
och samverkan inom nätverket Familjecentrum
(Vaxholms stad tillsammans med Vaxholms
församling samt Barnavårdscentralen Familjeläkarna) skett. Föräldrastödsutbildningar har
genomförts; ABC - Alla barn i centrum samt
och Älskade förbannade tonåring, tvillingträffar, pappaträffar, HLR, babymassage, café på
svenska lätt, syskongrupper samt förstagångsföräldrar utbildning. Alla dessa är metoder
inom universellt föräldrastöd, riktade och
anpassade för alla föräldrar enligt rekommendation i den nationella föräldrastödsstrategin.

DROGFÖREBYGGANDE ARBETE

Två kostnadsfria öppna föreläsningar riktade till
föräldrar med fokus på föräldraskapsstöd har
genomförts under 2017. Den första under april
månad om sömn, stress och inlärning av Anna
Nygren. Under kvällen deltog cirka 30 föräldrar.
Höstens föreläsning genomfördes av Johnny
Lindqvist, expert på unga och internet som
föreläste om internet & sociala mediers påverkan på barn och unga . Cirka 55 föräldrar deltog
denna kväll som hölls i stadens nya högstadieskola.

Andelen nyktra elever i nian har ökat från 29 %
år 2008 till 70 % år 2017. Siffran har aldrig varit
högre i Vaxholms stad. Även tobaksanvändningen bland unga i kommunen har sjunkit,
främst bland rökare, medan tobakskonsumtionen bland snusare har varit mer konstant. Var
åttonde elev i årskurs 9 i Vaxholm uppger att de
brukar tobak.

Extra fokus har under året legat på ett jämställt
föräldraskap, Länsstyrelsen kampanj “dela
lika” har spridits samt nya arbetsmetoder för
att rikta mer fokus på pappor i deras föräldraskap har genomförts via barnavårdscentralen.
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Vår lokala strategi för det drogförebyggande
arbetet vilar på den nationella ANDT strategin
2016-2020 (alkohol, narkotika, dopning, tobak)
i länet. Fokus ligger framförallt på att minska
tillgången och att minska antalet barn och unga
som brukar. Staden har i samverkan med bland
annat Polisen, krögare och handlare arbetat
med tillsyn, kontrollköp, utbildningsinsatser,
antilangning insatser, information till föräldrar
och erbjudit drogfria mötesplatser för unga.
Kartläggning av bruk har gjorts via
brukarundersökningar.

När det gäller narkotikaanvändningen är trenden inte lika entydig. Cirka en av tio elever i
årskurs 9 har provat narkotika. Cannabis är
den vanligaste formen av narkotika - samtliga
elever som uppgett att de använt narkotika har
använt cannabis och var femte elev av dem som
inte provat har haft möjligheten att göra det
(Fig. 7).
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Figur 7. Andel elever som inte dricker alkohol. Vaxholmsenkäten 2017

TILLSYN

Fortsatt samverkan med Södra Roslagens
miljö- och hälsokontor, SRMH, har skett inom
tillsynsarbetet genom utbildning för krögare i
Ansvarsfull alkoholservering. Inget kontrollköp
hos tobakshandlare genomfördes under året
men planeras att genomföras 2018 igen.

HÄLSOFRÄMJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
Fysisk aktivitet
Fysisk hälsa har varit i fortsatt fokus. Årskurs NIO
i kommunen arbetar med löparglädje och avslutade projektet med att gemensamt springa det
lokala löparloppet Strömmingsrundan under maj
månad.
Under året invigdes det nya utegymmet ute på
Eriksö och ett stort antal medarbetare och medborgare var på plats, så även lokaltidningen Kanalen och P4 Stockholm.

svinn med 15 % samt öka källsortering av
avfallet.
Andelen inköpta ekologiska livsmedel landade
under året på 31,6 % vid årets slut. Anledningen
till att målet inte nåddes berodde främst på att
prisbilden skenade och tillgången av prisvärda
ekologiska livsmedel minskade och därmed minskade inköpsmängden. Andelen nötkött som köptes
in minskade med 18 %. Minskningen med 1451
kg innebär att det tillagats och serverats 690 kg
annat protein såsom kyckling, fläskkött och vegetabiliskt protein. Mycket arbete har lagts på matsvinn under året. Totalt har svinnet minskat med 52
% vilket är ett häpnadsväckande resultat.
Dessutom har 100 % av alla kök i Vaxholms stad
under året börjat källsortera och avfallet hämtas
regelbundet för återvinning.

Ett arbete har inlett med att ta fram ett hållbart
idrottspolitiskt program. Syftet är att tillsammans
med föreningslivet arbeta fram en gemensam värdegrund för att kvalitetssäkra våra verksamheter.
Andelen unga som uppger att de är med i en
ledarledd fritidsaktivitet aktivitet var i årskurs nio
73 % vilken är en liten uppgång från föregående år

Hållbar skolmat

Ett antal nyckeltal arbetades fram mellan Hållbarhetsenheten och Måltidsverksamheten inför
arbetet med en hållbar skolmat 2017. Dessa var;
ekologiska livsmedel 37.5 % , minska inköpsmängden av nötkött med 10 % , minska tallriks-
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EKOLOGISK
HÅLLBARHET
Vaxholms viktigaste områden inom ekologisk
hållbarhet är att minska klimatpåverkan, förbättra vattenkvaliteten i kustvattenförekomsterna samt att säkra biologisk mångfald. Det
krävs långsiktiga insatser inom alla
miljöaspekterna för att visa miljönyttan.

SAMMANFATTNING

Under 2017 har ekologisk hållbarhet synliggjorts i kommunens operativa arbete. Hållbara
transporter är en viktig miljöaspekt med genomförda insatser som installerade laddstationer, inköpta elbilar och elcyklar. Som skärgårdsstad är vattenkvaliteten betydelsefull med
kopplingar till attraktivt boende och näringsliv/
turism. Här har en blåplan antagits, restaurering av Eriksömaren har påbörjats samt att
lokala åtgärdsprogram för prioriterade vattenförekomster ska tas fram. I samverkan med
andra kommuner har projekt genomförts t.ex.
båtlatrintömning och näringsbelastning (Baltic
Accelerator). För att säkerställa att naturresursuttaget minskar är biologisk mångfald en
faktor. Fältinventering av växter på kommunens
öar, grönytefaktorn i bostadsutbyggandet av
Norrberget samt en pollineringsplan är några
insatser som ska förstärka arbetet med att
säkra ett rikt växt – och djurliv.

TILLSYN

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds (SRMH) ansvarar för Vaxholms tillsyn
och kontroll enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen samt kontroll av läkemedelsförsäljning
i detaljhandeln. Nämnden bidrar även med
information och expertkunskap inom verksamhetsområdet, besvara remisser samt delta
i kommunernas krishantering. Kontoret har
under många år arbetat systematiskt för att
minska den direkta miljöbelastningen från kontorsverksamheten och transporterna. I detta
ingår källsortering, energieffektivisering samt
användning av i huvudsak förnybara drivmedel
och förnybar el.
Indirekt har kontorets verksamhet en stor betydelse för såväl miljömässig som social hållbarhet. Genom en målinriktad och effektiv tillsyn
(som vid överträdelse leder till myndighetskrav) bidrar nämnden till en hållbar utveckling.
Nämndens mål är att skapa god lagefterlevnad
och vid tillsyn kan miljökontoret konstatera att
allvarliga avvikelser från lagens krav förekom
endast i begränsad omfattning 2017 (1,3 %
inom alkohollagens, 1,8 % inom livsmedelslagens och 3,4 % inom miljöbalkens område).
Tillsynen leder till minskade miljöfarliga utsläpp, färre fall av ekonomisk brottslighet och
överservering av alkohol på restauranger samt
minskad tobaksförsäljning till minderåriga. En
stor tillsynsinsats för att minska utsläppen från
enskilda avlopp har slutförts 2017. Insatsen
har lett till att merparten av avloppen nu klarar
gällande lagkrav.”

FÖRBÄTTRA VATTENKVALITETEN
I VAXHOLM

Miljökvalitetsnormen, MKN för vatten är ett
styrinstrument inom vattenförvaltningen, som
beskriver den lägsta kvaliteten en vattenförekomst ska uppnå vid en viss tidpunkt. Det
har fastställts kvalitetskrav för större sjöar,
vattendrag och kustvatten där kommunen ska
genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå
dessa. Målet är att alla vattenförekomster ska
uppnå god ekologisk och kemisk status.
En stor del av Vaxholms vattenförekomster har
måttlig ekologisk status.
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VA - vatten och avlopp

Roslagsvatten använder sig av Svenskt Vattens hållbarhetsindex för att årligen analysera
och förbättra sin verksamhet, men även som
underlag för dialog mellan Roslagsvatten och
kommunens politiska beslutsfattare. Generellt
sett är Vaxholms VA-status bra idag, men det
finns utmaningar framför allt på längre sikt.
Områden som kräver åtgärder är klimatanpassning och VA-anläggningarnas status. Det
kan göras genom långsiktig god VA-planering
med sårbarhetsanalyser och bättre ekonomisk
planering kopplat till klimatanpassningar och
framtida reningskrav. Detta arbete kommer
att prioriteras av Roslagsvatten. Ett syfte är att
fokusera på långsiktig planering. Detta kommer
förbättra VA-anläggningarnas status och driftsäkerheten. En VA-plan finns framtagen som är
förankrad inom politiken.
Dricksvatten är en aktuell fråga och det pågår
ett arbete med att ta fram en regional
vattenförsörjningsplan som under 2017 genomgått en remissrunda.
Arbetet med en eventuell anslutning av Blynäs
och Margretelund reningsverk till ett större
reningsverk fortsätter. Under 2018 förväntas
ytterligare beslut tas som ett led i den framtida
anslutningen. Innan beslut om fortsättningen
säkras driften vid Blynäs reningsverk.
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Dagvatten

I arbetet med att inte försämra miljökvalitetsnormerna, MKN vid ändrad markanvändning, har dagvatten aktualiserats som en allt
större föroreningskälla. Länsstyrelsen kräver
idag en utförligare bedömning om hur staden
kommer att hantera dagvatten i sina detaljplaner med fokus på vattenavrinning, instängda
områden (översvämningsrisk) samt att inte
närliggande vatten försämras och försvårar att
miljökvalitetsnormerna nås. Dagvattenutredningar görs idag för varje detaljplan. I slutet
av året påbörjades en översyn av VA- plan där
dagvattenstrategin utgör ett avsnitt.
Revideringar av dagvattenstrategin kommer
att visa nya lösningar för en stad med uttalade
gröna och blå värden.

Blåplan

Vaxholms blåplan är ett tillägg till översiktsplanen och antogs i juni 2017. Riktade insatser
inom vattenområdet kommer att tas fram i
lokala åtgärdsprogram, speciellt vid vattenförekomster där bebyggelse expanderar. Under
året har en folder tagits fram med text baserad
på en rapport om naturvärden i 24 prioriterade
vattenområden.

Baltic Accelerator

Baltic Accelerator projektet avslutades under
sommaren 2017. I arbetet har Vaxholm tagit
fram en strategi med beräkningar av halter
runt näringsläckage av kväve och fosfor, vilket
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kommer att ligga som underlag för de lokala
åtgärdsprogram som tas fram för varje vattenförekomst.

Våtmarksrestaurering Eriksömaren

Våtmarken är lämplig för att kunna ta hand om
dagvatten från närliggande bebyggelse och
samtidigt rena vattnet innan det rinner ut i
Tallaröfjärden. Restaureringen vid Eriksömaren
har påbörjats under hösten med att öppna upp
vattenytan och avverka alskog för att ge plats
till översilningsyta och rikare vegetation av
strandväxter utefter strandkanten mot Eriksövägen och fortsätter under 2018.

MINSKA KLIMATPÅVERKAN
Hållbart resande

Utmaningen i Vaxholm är att minska biltrafiken
och ge företräde för cykel, gång och kollektivtrafik samt att minska utsläpp av växthusgaser.
Till 2020 ska enligt den regionala klimat- och
energistrategin utsläppen minska med 19 %
(basår 2005) (Fig. 8)
Under 2017 har sammanlagt fem ladduttag
satts upp vid kommunhus och hemtjänstens
parkering samt två elbilar har köpts in.
Under året har vi minskat stadens tjänsteresor
ytterligare framförallt med kommunens bilar
och den privata körningen. Variationen mellan
åren beror framförallt på hemtjänstens kunder
och deras behov. Sedan 2016 har hemtjänsten
använt elcyklar under sommarhalvåret och
minskat cirka 1000 mil i bilkörning och 1,6 ton
koldioxid per år.

Figur 8. Tjänsteresor med bil 2017

verksamheter/storkök och restauranger (både
kommunala och privata). Det innebär drygt
30 kg matavfall per invånare. Kundernas goda
förmåga att sortera rätt innebär att kvaliteten
på det insamlade materialet är god. Vi ser en
svagt ökande trend sedan matavfallsinsamling
infördes 2014. Andelen utsorterat matavfall
inklusive hemkomposterat matavfall uppgår
2017 till cirka 30 %, vilket kan jämföras
med vårt nationella miljömål, där minst 50 % av
allt matavfall från hushåll, storkök, butiker och
restauranger ska sorteras ut för biologisk
behandling till 2018.
Det utsorterade matavfallet används till produktion av fordonsgas (biogas) och biomull.
Totalt resulterade det insamlade matavfallet i
biogamotsvarande 44 000 (44 188) liter bensin
och 500 (510) ton biogödsel.

Avfall

Roslagsvatten styrs av EU:s avfallshierarki,
avfallstrappan och en lokal avfallsplan med sju
huvudmål för hur Vaxholm bland annat ska nå
högre upp i avfallstrappan. Arbetet med dessa
mål pågår ständigt, exempelvis genom förbättrade insamlingssystem (t.ex. matavfall), kunskapshöjande information till medborgarna och
utredningsarbete. Avfallsstatistik (Avfall
Sverige) visar utvalda nyckeltal som används
för utvärdering, verksamhetsplanering, benchmarking (jämförelser med andra kommuner)
samt i kommunikationssammanhang.

Figur 9. Diagrammet visar 80 % av stadens armatur. ”Gammal
anläggning” avser kostnaden för investering av motsvarande
det som tidigare varit monterat

Under året har drygt 360 ton matavfall samlats
in från hushåll i villor, flerbostadshus samt
17
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Energi

Klimat- och energirådgivningen har haft fokus
på det regionala insatsprojektet solel. Det resulterade i ett antal solseminarium för småhusägare och BRFer. Spinoff-effekter blev ökad
uppmärksamhet för andra energifrågor.

LED i stadens gatubelysning

Hösten 2014 beslutade Nämnden för teknik,
fritid och kultur, TFK att förvaltningen skulle
påbörja arbetet 2015 med att stegvis byta ut
kvicksilverlampor i stadens gatubelysning med
inriktning mot en framtidssäker och energisnål lösning i dagsläget sk.LED armatur. Sedan
2015 har Vaxholm ersatt cirka 80 % av stadens
armatur. Några områden – Petersberg, Rindö,
Skarpö och Tynningö är kvar att åtgärda framöver. Minskning av CO2 utsläpp är 3,8 ton /år
(Fig.9).
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SÄKRA BIOLOGISK MÅNGFALD

Idén att planeten jorden har gränser med hänsyn till naturresurser och ekosystem är ett
begrepp, som utvecklats av forskare på Stockholm Resilience Centre. Det finns nio olika
miljöproblem med egna gränsvärden, som om
de överskrids kan leda till oöverskådliga miljöeffekter.
Den mest överskridna planetära gränsen är
biologisk mångfald, som följd av mänsklig aktivitet utrotar arter i onaturligt hög hastighet.
Det är därför oerhört betydelsefullt att både bevara och förstärka den biologiska mångfalden i
Vaxholms grönområden och parker.

Fältinventeringar

Det nationella miljökvalitetsmålet, ett rikt växt
och djurliv, innebär att: ” den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande samt arternas livsmiljöer
och ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Vaxholm stad har startat
ett mätprogram för biologisk mångfald utifrån
metoder som tekniska kontoret i Danderyds
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kommun har arbetat fram. Mätningen har
under 2017 skett med organismgruppen växter
och kommer att följas med fåglar respektive
fjärilar under de kommande åren. Vaxholm har
63 provpunkter som inventerats med 20 rutor
i varje punkt på en sträcka på 100 meter. Våra
provpunkter är fördelade över Vaxholms större
öar i viktiga ekosystem såsom åker, betesmark,
barrskog, lövskog, blandskog, strand, park,
våtmark och vägkant. Resultatet visade att
av de tio värdefullaste platserna för biologisk
mångfald låg sju på Bogesundslandet, två på
Vaxön och en på Rindö. Den vanligaste växten
var maskros följd av blåbär och skogsklöver.

Grönytefaktorn

Grönytefaktorn (GYF) används i utbyggnaden av
Norrberget. Det är ett planeringsverktyg som
syftar till att genom grönska och vatten arbeta
mot en klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö. Grönytefaktorn kompletterar stadens
övriga arbete med ekosystemtjänster och offentlig grönska i parker, på gator och torg.

Parker/Pollineringsplan

För att höja grönområdenas kvalitet och förstärka arbetet med biologisk mångfald och ekosystemtjänster har en pollineringsplan tagits
fram. Syftet är att
• gynna pollinatörer i den urbana miljön i
staden
• stödja den biologiska mångfalden och
ekosystemtjänsten pollinering i Vaxholms
stadsutveckling/planarbete/fysiska planering med fokus på grön infrastruktur
• tillämpa och direkt konkretisera arbetet i
stadens grönområden med växtval, värdväxter och insatser i form av bo/skydd för
pollinatörer.
19
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EKONOMI
Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så
att skattepengar ger så stort värde som möjligt.
En ekonomi i balans är en viktig förutsättning
för god service till invånarna och för utveckling
av verksamheterna. För Vaxholms stad är det
viktigt att alltid ta dem långsiktiga konsekvenserna av besluten i beaktande för att säkerställa en god ekonomisk hushållning även i framtiden. Staden är inte en vinstdrivande utan en
värdeskapande organisation. En sund ekonomi
är en viktig förutsättning för en hållbar framtid.

ARBETSLIV OCH FÖRETAGANDE

Goda förutsättningar för privat företagande och
entreprenörskap är en av grundpelarna för en
tillväxt som hela samhället deltar i. Främjande
av anständiga arbetsvillkor bör bedrivas parallellt med att utvidga tillgången till grundläggande sociala förmåner. Sociala trygghetssystem
främjar trygga individer, minskar risken att
människor utnyttjas, stabiliserar ekonomin vid
kriser och underlättar mobiliteten på arbetsmarknaden.
Vaxholm stad var en av åtta kommuner som
nominerades till Årets nyföretagarkommun.
Priset delas ut av Visma Spcs och Nyföretagarcentrum i samband med mässan Eget företag
i Stockholm i november. Stadens samarbete
med det lokala näringslivet ska fortsätta att
utvecklas. En näringslivsstrategi har utarbetats
med en vision Vaxholms Näringsliv 2020, vilken
utgör grunden för det fortsatta arbetet med
att skapa ett bra företagsklimat i kommunen.
Arbetslösheten ligger på 2,8% och är ett av det
lägsta i riket. Vaxholms stad är en attraktiv
arbetsgivare med friska, kompetenta och motiverade medarbetare och chefer. Årets medarbetarundersökning visade för fjärde året i rad
höga värden för såväl nöjd medarbetare som
gott ledarskap och ligger i toppen av Sveriges
kommuner. Inför det kommande året har staden lanserat hållbara förmåner såsom elcyklar,
semsterväxling och höjda friskvårdsbidrag.
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UPPHANDLING

Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå
samhällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och
sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en
hållbar utveckling och till att nå de nationella
miljökvalitetsmålen.
I Vaxholms stads upphandlings- och inköpspolicy står det att staden ska beakta miljöhänsyn
och sociala hänsyn om upphandlingens art
motiverar detta. Under året granskades stadens miljöarbete av revisionen. I revisionsrapporten konstaterades det att staden tar hänsyn
till hållbarhetskrav i sina upphandlingar. Under
dem senaste åren har dialogen kring miljökrav i
stadens upphandlingar ökat. Utöver detta deltar
staden aktivt i det samverkansform gällande
miljökrav i upphandling som initierats inom
NOFI (Norrorts Förenade Inköpare). Inom NOFI
arbetar man för att tillvarata de erfarenheter
och synergieffekter som samarbete gällande
kravställning och uppföljning av miljökrav kan
medföra.

HÅLLBARA INVESTERINGAR

En god ekonomi skapar förutsättningar för hållbara investeringar. Ibland kan hållbara investeringar sänka kostnader på sikt men det finns
också investeringar som skapar ett hållbart
värde trots att det inte går att mäta i pengar.
Vaxholms stad har investerat i flera projekt som
bidrar till ökad hållbarhet under året. Bygget av
Kronängsskolan som är en miljösmart byggnad
färdigställdes, elbilar och elcyklar har införskaffats, tekniska nämnden har investerat i
flera energisparåtgärder i fastigheter och gator,
hållbar turism främjas bland annat genom eldriven linfärja som går mellan Vaxön och Kastellet, arbetsgivarerbjudandet har förstärkts med
el-cykel samt ökat friskvårdsbidrag, både under
innevarande och kommande år ökar satsningen
på ekologisk mat i stadens verksamheter.
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HÅLLBAR TURISM

Många turister besöker varje år Vaxholm, vilket
gör att arbetet med hållbar turism är viktig del
i kommunens miljöarbete. I ett tidigt skede av
arbetet med utveckling av hållbar turism pågår
idag några punktinsatser genom
• främjandet av en eldriven linfärja som går
mellan Vaxön och Kastellet under sommarhalvåret, maj-september. Kastellet är Vaxholms största besöksmål och knappt 50 000
personer färdades med färjan under 2017.
Det är ett mer hållbart alternativ med elfärja
än traditionella fossildrivna båtar.
• erbjudandet av broschyrer som PDF:er
på Turistbyråns webbsida, en del av målet
hållbar besöksnäring
• erbjudandet av cykeluthyrning på Turistbyrån genom att uppmuntra besökare att
ta sig runt i kommunen på cykel istället för
med motordrivna fordon.
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ALLMÄNT
KOMMUNENS ORGANISATION OCH
STYRNING

Vaxholms stad är som alla offentliga verksamheter politiskt styrd utifrån kommunens valda
politiska majoritet. Offentlig sektor lyder under
kommunallagen och ska därmed följa politiska
beslut såväl nationellt som regionalt. Tillsynsmyndighet är länsstyrelserna.
Vaxholms verksamhet utövas ibland annat inom
följande politiska organ; kommunfullmäktige
(KF), kommunstyrelse (KS), planutskott (PLU),
barn- och utbildningsnämnd (BUN), stadsbyggnadsnämnd (SBN), socialnämnd (SN), nämnd
för teknik, fritid och kultur (TFK) samt
södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
(SRMH). Roslagsvatten är stadens VA bolag.

Tjänster/produkter/aktiviteter

Vaxholm stad ska som offentlig sektor ge en
ram åt vårt samhälle och vår gemensamma
utveckling. Den främsta uppgiften är att ge
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service till sina invånare, som ska vara allmänt
tillgängligt och ge det stöd som de behöver. Den
offentliga sektorn är komplext med ett stort
antal del- och särintressen, där principer som
legitimitet att kunna leverera välfärd och
auktoritet att implementera beslut som accepteras av invånarna samt att skapa förtroende,
tilltro och transparens.

Vilka är vi?

Vaxholm stad har 722 medarbetare med
tillsvidare- eller visstidsanställning. Av dessa
är 26 % män. Av samtliga medarbetare är 29%
visstid eller timanställda och 62 % är bosatta i
Vaxholm. Vidare pendlar 10 % från Åkersberga,
5 % från Vallentuna och 4 % från Stockholm till
staden. Samtliga medarbetare i staden
omfattas av kollektivavtal och av Vaxholms stad
chefer är 76 % kvinnor.

NÄTVERK OCH STÖD

Vaxholm ingår i flera nätverk. Några omnämns
här. På nationell nivå är Vaxholm medlem i
intresseföreningen Kvalitetsutveckling, som
drivs av Institutet för kvalitetsutveckling, SIS via
Tillväxtverket samt medlemsorganisationernana från både privata näringslivet och offentlig
sektor. Syftet är att bidra till konkurrenskraft
och lönsamhet och att skapa, samla och sprida
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kunskap lägga grunden för ett långsiktigt och
hållbart förbättringsarbete.
Regionalt ingår Vaxholm i nordost samverkan
där nätverket Stockholm Nordost (StoNo) har
fokus på frågorna
•
•
•

attraktiva stadsmiljöer
marknadsföring av regionala kärnan Arninge
effektiva färdmedel och ny infrastruktur
upphandling.

Nordost kommunernas miljönätverk är ett
operativt nätverk, vars syfte är att
•
•
•

stärka miljöprofilen i nordost
samverka resurseffektivt
stärka kvaliteten på miljöarbetet.

Värderingar, etiska principer

Det ekologiska och sociala hållbarhetsarbetet
avser både den kommunala verksamheten som
vi har direkt påverkan på och rådighet över och
ett ansvar för att kommunicera hållbarhets
frågorna i hela Vaxholm som geografiskt
område.

FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN

Försiktighetsprincipen innebär att handla på ett
sådant sätt att risker undvikes, vilket definieras
tydligt i Miljöbalkens hänsynsregler (MB 2:3).
Genom att ” bedriva en verksamhet eller vidta
en åtgärd skall alla utföra de skyddsåtgärder,
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga,
hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön”. Det ska ske
genom bästa teknik.

styrning mot ett attraktivt hållbart Vaxholm.
Avsikten med rapporten är att fler ska kunna ta
del av vad som genomförts, vad som kommer
att prioriteras och vilka utmaningar vi står inför
i arbetet med social och ekologisk hållbarhet.
Lagen om hållbarhetsredovisning (EU direktiv)
för medelstora och stora företag trädde i kraft i
slutet av 2016, vilket innebär att fler företag ska
redovisa sin verksamhet utifrån bl.a. ekologisk
och social hållbarhet. Vaxholm menar att det
är angeläget att den offentliga sektorn följer
den utvecklingen. En betydelsefull faktor är att
hållbarhetsredovisningen är en uppföljning och
en förbättring av en pågående hållbarhetsstyrning som genomsyrar hela verksamheten.
Grunden till rapporten är Global Reporting
Initiatives, GRI.s ramverk, vilket är ett redovisningssystem, med syfte är att jämföra resultat
över tid och med andra kommuner. Rapporten
ska även visa hur staden påverkar och påverkas
av förväntningar avseende hållbarhetsfrågorna.
Vaxholm genomförde en analys (dec 2017) av
vår senaste hållbarhetsredovisning. Kontakt
har varit Marcus Forster från Enact. Med de
förbättringar som vi behöver genomföra har
Vaxholm ambitionen att nå GRI standard kärnnivå (en lägre grad) 2019 avseende redovisningsprinciper, hållbarhetsstyrning samt allmänna – och specifika upplysningar.
Rapporten visar både processen och hållbarhetsaktiviteter. Redovisningsperioden avser
kalenderår 2017 och publiceras i slutet av maj
2018.

Vaxholm stad har ett tillsynsansvar vilket
innebär att lagar och förordningar ska följas.
Genom verksamheternas dagliga arbete med
policyer, riktlinjer och rutiner inkluderade, så
visar vi att riskhantering är en del av det förebyggande hållbarhetsarbetet.

HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat del som kompletterar årsbokslutet 2017.
Den utgör ett led i ett systematiskt arbete med
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Nyckeltalssammanställning/GRI - index
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Strategiska åtgärder i Miljöprogrammet är
kopplade till aspekter inom GRI index och
innehåll i hållbarhetsredovisningen.
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