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INLEDNING

Vår framtidsbild av Vaxholm är:

en attraktiv levande skärgårdstad, där 
resurser används hållbart och effektivt. 
Vi vill att våra invånare och verksam-
hetsutövare ska ha en trygg och säker 
miljö med tillgänglighet till samhällsser-
vice. Genom engagemang vill vi skapa en 
livskraftig stad som kan förbättra livs-
kvaliteten för människorna.

SIGNERAT
Här kan vi återigen njuta av Vaxholms stads hållbar-
hetsredovisning. En skrift som ger en samlad bild 
över stadens hållbarhetsarbete.
Det senaste året har vi på ett väldigt synligt och 
påtagligt sätt märkt av klimatförändringar, genom  
bland annat värme, torka och vattenbrist. De ger 
tydliga incitament till att vi fortsatt behöver arbeta 
med frågorna, och i en ökad takt, på både stora och 
små arenor i världen. Vaxholm har här ett ansvar 
och en viktig uppgift att fylla. 

Ett intensivt arbete pågår i stadens alla verksamhe-
ter kopplat till en hållbar utveckling. I dessa frågor 
behöver vi jobba brett, enskilt och tillsammans. 
Hållbarhet för Vaxholms stad handlar om en bred 
förankring där varje åtgärd i det vardagliga kom-
munala arbetet eller för den enskilde invånaren 
eller företagaren på ett naturligt sätt ska inkludera 
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 rull-
lar runt på elcyklar och i elbilar. 

Hållbarhetsredovisningen är en del i stadens sys-
tematiska 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.

Det är med glädje och stolthet som jag kan se tillba-
ka på också 2018 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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UTBLICK 
De sjutton Globala målen, med handlingsplanen 
Agenda 2030 har nationella åtagande som ska 
implementeras och synliggörs både regionalt och 
lokalt. Agendan ska vara vägledande och föränd-
ringsarbetet ska ske ute i kommunerna. Målet är 
att medvetandegöra och öka kunskapsnivån hos 
alla. Ett nationellt åtagande bör ske genom lokal 
tillämpning av aktuella delmål. Det är en långsiktig 
process, som inkluderar både social och ekologisk 
hållbarhet.
 
Vaxholm är en del av Stockholmsregionen inom 
områden som arbetsmarknad, infrastruktur, bo-
stadsutveckling, utbildning och delar också gränsö-
verskridande föroreningshalter i vatten och luft. Det 
är nödvändigt med samverkan mellan kommunerna 
för att lösa samhällsutveckling och dess miljökon-
sekvenser. 
 
Klimatförändringarna är allt synligare i vår region 
med minskad biologisk mångfald, torka, värme och 
vattenbrist. Vi vill stärka förutsättningarna för att 
människor skall göra mer hållbara val. En omställ-
ning av samhället krävs, samtidigt som människors 
beteende behöver förändras.

Avsaknad av trygghet, välbefinnande och jämlikhet 
är ett faktum i en allt mer orolig värld. Arbetet med 
att människor ska fortsatt känna sig trygga och 
kunna vistas ute i staden är viktiga aspekter i stads-
utveckling. Det behöver säkerställas allas lika värde 
med mänskliga rättigheter och skyldigheter.  
.

Vad betyder utblick för Vaxholms stad? 
1. Att vi är en del av Stockholmsregionen med 

föroreningar i luft och vatten, arbetsmarknad, 
transporter, utbildning vilket innebär att vi behö-
ver samverka genom att effektivisera resurser-
na, sprida kunskap och  dela kompetens. 

2. Att klimatförändringarna som torka, vattenbrist, 
värme, minskad biologisk mångfald synliggörs, 
vilket innebär att insatser måste vidtas. 

3. Att de Globala målen implementeras och åtag-
ande genomförs samt kommuniceras. 

4. Att trygghet, välbefinnande och jämlikhet är 
betydelsefulla faktorer som kräver upprätt-
hållande och ständig förbättring för att vara en 
attraktiv stad. 
 

5. Att förändring är nödvändig genom transforme-
ring av samhället och beteende, nudging vilket  
föranleder allas deltagande såväl i arbetet som 
på fritiden (Fig.1). 

 

Figur 1. Utblick
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HÅLLBARHET I FOKUS
Vi möter de utmaningar vår värld står inför. Det 
innebär att staden har hållbarhet i fokus  för såväl 
platsen med dess omgivningar som invånare, verk-
samhetsutövare och besökare. 

Våra resurser  är främst Vaxholms gröna och blå 
värden, engagerade invånare och politiker samt 
kompetenta medarbetare.

Med visioner, skattesatser, kunskap och dialog 
skapar vi värden i staden och möjliggör en framtida 
hållbar utveckling.  

Våra resultat genererar effekter inom det ekologis-
ka, sociala och ekonomiska dimensionerna på flera 
olika nivåer. Det är alltifrån en attraktiv plats, en 
skärgårdsstad med en hållbar tillväxt som bibe-
håller gröna och blå värden till ökad besöksnäring 
samt nöjda invånare och verksamhetsutövare med 
en god hälsa.

HÖJDPUNKTER 2018
Viktiga händelser under året har varit att; 

• Installation av publika laddstationer 
• Trädinventering - förvaltningsplan skog
• Eriksömaren - dagvattenhantering
• Implementering av de Globala hållbarhetsmålen
• Preventionsåret i skolan - förebyggande och 

främjande arbete
• Meningsfull fritid för barn och unga (fig. 2).

Figur 2. Höjdpunkter 2018
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AKTUELL HÅLLBARHETS  
KOMMUNRANKING
I årets Aktuell hållbarhets kommunrankning place-
rade sig Vaxholm på plats 51, vilket är en förbättring 
mot 56 under år 2017. Med olika data och parame-
trar mäts aktivitet och ambition inom miljöområdet. 
Parametrar och frågeställningar byts ut varje år, 
för att visa att miljö- och hållbarhetsarbetet kräver 
ständiga förbättringar, nya strategier, investeringar 
och skärpningar av ambitioner.
 
Vaxholms utmaning ligger främst inom klimatom-
rådet med nya klimatmål, ett noll nettoutsläpp av 
växthusgaser till 2045 samt transport och konsum-
tionsbaserade mål. Även fastighetsnära avfallssor-
tering, livscykelanalyser i egna fastigheter samt en 
antagen kemikalieplan är områden som behöver 
åtgärdas (fig.3).

INTRESSENTENGAGEMANG
Hållbarhetsarbetet har medborgarna i fokus. För att 
våra verksamheter skall vara hållbara och bedrivas 
hållbart, är även engagerade medarbetare en för-
utsättning för måluppfyllelse. Andra betydelsefulla 
intressenter är myndigheter, näringsliv, civilsam-
hället och våra politiker, vilka är våra beslutsfattare 
(fig. 4).

Figur 4. Vaxholms stads intressenter, som involveras i det  

lokala hållbarhetsarbetet

Hur skapar vi delaktiga intressenter?
För att utvärdera och planera verksamhet samt 
fånga upp synpunkter och prioriteringar från våra 
intressenter genomförs en rad olika insatser un-
der året. Intressentengagemanget beskrivs under 
året i tabell 2 (bilaga 1). Vi sprider information och 
kunskap samt samlar in resultat, synpunkter och 
nya prioriteringar. Detta ligger till grund för fram-
tida fokus, och satsningar inom hållbarhetsarbetet. 
Möjligheten att påverka innehåll vid de skilda tillfäl-
lena ser olika ut, frågorna är förutbestämda i vissa 
situationer, vid andra finns större möjligheter för 
intressenterna att själva påverka innehållet. 

Våra prioriteringar
Varje år genomförs en analys vilken lyfter årets 
viktigaste frågor för våra intressenter inom hållbar-
hetsarbetet. Till grund för stadens hållbarhetsfokus 
ligger dock  styrdokumenten Strategi för social håll-
barhet och Miljöprogram. Dessa två dokument har 
tydliga mål, fokusområden och strategiska inrikt-
ningar vilket hållbarhetsarbetet vilar på mellan åren 
2016-2020. Dock förtydligar analysen prioritering 
bland dessa redan beslutade strategiska åtgärder 
(se respektive avsnitt Ekologisk- och Social hållbar-
het). 
 
Analysen 2018 genomfördes hos tre av våra prio-
riterade intressenter; medarbetare, politiker och 
medborgare. Medarbetarna delades in i tjänsteper-
soner, enhetschefer och ledningsgrupp. Analysen 
genomfördes via en webbaserad enkät i början av 
verksamhetsåret där intressenterna prioriterade 
hållbarhetsområden inom stadens beslutna fokus-
områden för social- och ekologisk hållbarhet. 81 
personer svarade på enkäten, 55 medarbetare varav 
35 tjänstepersoner, 12 enhetschefer och 8 chefer 
från ledningsgrupp samt 9 politiker.

Figur 3. Aktuell hållbarhetsranking
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De tillfrågade ombads prioritera bland en rad områ-
den inom ekologisk respektive social hållbarhet. Det 
gemensamma resultatet blev följande fem priori-
terade områden inom respektive dimension (fig.5).  
Klimatanpassning har inte beaktats i den utsträck-
ning som våra intressenter har önskat.

STRATEGISKA UTMANINGAR  
Våra gemensamma strategiska utmaningar till 2020 
är att

Kort sikt
• arbeta fram en gemensam Hållbarhetsstratgi 

som innefattar både sociala och ekologiska di-
mensioner 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 
• ta fram en hållbarhetsstrategi till 2021 med stra-

tegiska åtgärder fram till 2030
• koppla hållbarhetsstrategin till  Vaxholms över-

siktsplan
• skapa förutsättningar för ett tryggt och fossilfritt 

samhälle 2045.

.

 

Figur 5. Resultat av analysen

Stort fokus har legat på trygghetsområdet under 
2018 vilket analysen lyfte. Efter genomförd revi-
sionsrapport av KPMG efterfrågades mer samord-
ning och struktur inom området psykisk ohälsa 
vilket kommer att bli en prioriterad fråga framöver.
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SOCIAL  
HÅLLBARHET

EN TRYGG MILJÖ
Vaxholms kommun är en fortsatt säker och 
trygg plats att leva och vistas i. Den upplevda trygg-
heten är fortsatt hög bland medborgarna (fig.6). 
Antalet brott i Vaxholm är lågt. Andelen inbrott 
i bostad halverades och antalet stöld ur fordon 
minskade medan antalet cykelstölder och bilstölder 
ökade något. Ytterst få våldsbrott begicks vilket är 
en kraftig nedgång jämfört med tidigare år. 

Stadens och Polisens gemensamma Medborgarlöfte 
2018 har inneburit arbete med en synlig polis samt 
drogförebyggande arbete med fokus på barn och 
unga. Tillsammans med Polisen har staden genom-

fört medborgarmöten/föräldramöten, trygghetsjogg, 
besökt skolor samt trygghetsvandringar på stan. Ett 
gemensamt Medborgarlöfte och en plan för samver-
kan under åren 2019-2022 har tillsammans med Po-
lisen formats bland annat baserat på medborgarnas 
synpunkter i genomförd Trygghetsmätning 2018. 

Trygghet i skolan
Vaxholms stad har en hög andel barn och elever 
som känner sig trygga i förskolan, skolan och på 
fritidshemmet. Utfallet 2018 landar än en gång på 
höga 96 %. Arbetet med trygghet är emellertid ett 
fortsatt prioriterat arbete med goda, psykosociala 
lärmiljöer, behörig och engagerad personal som 
finns tillgänglig, och god elevhälsa, m.m.  

Ett fortsatt arbete med att tydliggöra barnkonventio-
nens intentioner har fortsatt inom socialförvaltning-
en. Barnkonventionen  ska genomsyra alla delar av 
förvaltningens arbete. Utbildning i samtal med barn 
har påbörjats för barnhandläggare.

FÖRÄLDRARSTÖD
Antalet föräldrar som deltar i Familjecentrums 
föräldrastöd är fortsatt mycket hög, bland de högsta 
i landet. Stadens arbete med föräldrastöd vilar på 
den nationella strategin för utvecklat föräldrastöd 
(2018). Under det gånga året har fortsatt samord-
ning och samverkan inom nätverket Familjecentrum 
(Vaxholms stad tillsammans med Vaxholms för-
samling samt Barnavårdscentralen Familjeläkarna) 

VAD HAR HÄNT 2018?

Figur 6.  SCB´s medborgarundersökning faktor trygghet NRI 2018

Hållbarhetsenheten har under året fortsatt att ut-
veckla struktur och kvalitet för hållbarhetsarbetet.  

Gemensamma mål och nyckeltal har arbetas fram 
samt att enheten har varit en stöd och resurs för 
de andra förvaltningarna. Analys - Genomförande 
- Redovisning har varit vägledande där Hållbar-
hetsredovisning 2017 är kärnan i redovisningsdelen 
under det gångna året. Enheten har startat arbetet 
med implementeringen av de globala målen, Agen-
da 2030 samt påbörjat projektarbetet med framta-
gandet av Hållbarhetsstrategi 2021-2030. Detta har 
gjorts genom bland annat workshops med led-
ningsgruppen, informationsmöten med frågestund 
på alla APT, kampanjer runt hållbar livsstil samt 
information ut via kommunens kommunikationska-
naler. 
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skett. Föräldrastödsutbildningar har genomförts; 
ABC - Alla barn i centrum samt och Älskade för-
bannade 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. 

En öppen föreläsning riktad till föräldrar med fokus 
på föräldraskapsstöd har genomförts under 2018. 
Under maj månad bjöd livscoachen Atle Johansen 
på föreställningen ”All you need is love”. där cirka 
60 föräldrar deltog.  

Fortsatt fokus har under året legat på ett jämställt 
föräldraskap, en nya arbetsmetod för att rikta mer 
fokus på pappor i deras föräldraskap. Metoden har 
genomförts via barnavårdscentralen i Vaxholm. 
Boken “Fem gånger mer kärlek” delades ut till alla 
föräldrar till barn som går ut förskolan under året.

DROGFÖREBYGGANDE ARBETE
Vår lokala strategi för det drogförebyggande arbetet 
vilar på den nationella ANDT strategin 2016-2020 
(alkohol, narkotika, dopning, tobak). Fokus ligger 
framförallt på att minska tillgången och att mins-
ka antalet barn och unga som brukar. Staden har i 
samverkan med bland annat Polisen, krögare och 
handlare arbetat med tillsyn, kontrollköp, utbild-
ningsinsatser, antilangningsinsatser, information 
till föräldrar och erbjudit drogfria mötesplatser för 
unga. Kartläggning av bruk har gjorts via brukar-
undersökningar. Andelen nyktra elever i nian har 
ökat från 29% år 2008 till 61% år 2018 och andelen 
som inte provat narkotika har ökat från 85% år 2008 
till 91% år 2018 (fig.7).

Samma positiva nedåtgående trend syns inte lika 
tydligt inom tobak. Könsskillnaderna är stora, poj-
kar brukar i betydligt högre utsträckning snus och 
flickorna cigaretter. Av tjejerna i åk 9 uppgav 15% 
att de rökte dagligen eller ibland och endast 5 % av 
pojkarna. Av pojkarna uppgav 11% att de snusade 
och endast 2% av flickorna i åk 9. 

Tillsyn
Fortsatt samverkan med Södra Roslagens miljö- 
och hälsokontor, SRMH, har skett inom tillsynsar-
betet genom utbildning för krögare i Ansvarsfull 
alkoholservering och kontrollköp. Årets resultat 
inom kontrollköp blev sämre än väntat då vår ung-
dom köpte tobak utan att behöva visa legitimation 
hos över 50% av våra handlare. 

 
HÄLSOFRÄMJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
Psykisk och fysisk aktivitet
I 2018 års brukarenkät inkluderade utbildningsför-
valtningen frågor om fysisk aktivitet och barnens 
skärmtid vilka är aktuella områden att kartlägga 
för att skapa en hälsofrämjande miljö för alla barn. 
Sammanfattningsvis så visar resultaten att en stor 
andel av Vaxholms stads elever i åk 2, 5 och 8 är 
aktiva och rör på sig flera gånger i veckan och deltar 
aktivt på idrottslektionerna, Men en minoritet lever 
upp till målet 60 min/dag. Skärmtid och stillasittan-
de är större på helgen och ju äldre barnen blir. An-
delen unga som uppger att de är med i en ledarledd 
fritidsaktivitet aktivitet var i årskurs 9 var 73%.
 
Årskurs 9 i kommunen arbetar med löparglädje och 
avslutade projektet med att gemensamt springa det 
lokala arrangemanget; Strömmingsloppet, under 
maj månad. Arbetet har fortsatt med att ta fram ett 
hållbar idrottsstrategi. Syftet är att tillsammans 
med politiken och föreningslivet arbeta fram en ge-
mensam värdegrund för att kvalitetssäkra vår idrott.
 
Ungdomarnas egenrapportering av god psykisk häl-
sa i staden har legat relativt lika sedan mätningarna 
startade 2008. Det är dock stora skillnader mellan 
könen där flickor i åk 9 i betydligt högre utsträck-
ning uppger att de har haft huvudvärk, dålig aptit 
eller nervös mage. En ny fråga i enkäten i år hand-
lade om sexuella trakasserier. Där uppgav 96 % av 
pojkarna att detta aldrig hade hänt och endast 53% 
av flickorna att detta aldrig hade skett. 

Ungdomsstödet på socialförvaltningen har tillsam-
mans med utbildningsförvaltningen fastställt en 
plan för att främja områdena inom social hållbarhet 
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genom ett så kallat Preventionsår i skolan för års-
kurs 6-9. Exempel på innehåll är 

• årskurs 6: tobaksprevention
• årskurs 7: internet, etik och moral; kamratskap, 

mobbning och kränkning
• årskurs 8: stress; kärlek och sexualitet
• årskurs 9: psykisk ohälsa; självkänsla och själv-

förtroende

Skol- och familjestödet har tillsammans med skolan 
och skolhälsovården gjort en nystart i samarbetet. 
De ser en ökad andel familjer med yngre barn som 
tar kontakt, troligt resultat från besök på försko-
lor och utvecklat samarbete med kuratorer och 
skolpsykologer. Under 2018 deltar skol-och famil-
jestödet i projekt Problematisk skolfrånvaro med 
Storsthlm för att förebygga och minska andelen 
hemmasittare.
 
Ett aktivt arbete med fokus på att minska andelen 
personer som har behov av försörjningsstöd under 
en längre tid har fortsatt under 2018 inom socialför-
valtningen. Ambitionen är att ytterligare förbättra 
metoder och arbetssätt. Myndigheten arbetar fort-
löpande med att hitta samarbeten och samverkan 
med andra parter för att stärka vår verksamhet och 
säkerställa i än högre grad att den enskilde indivi-
dens behov hamnar i fokus. Exempel på det är arbe-
tet inom Lagen om Samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård (LUS), Samverkan kring 
Barn och Unga i behov av särskilt Stöd (BUS), det 
lokala samrådet för personer med psykisk ohälsa 
och missbruk samt Barnahus.

Hållbar skolmat
Måltidsenheten når inte upp till sitt mål på 40 % för 
ekologiska inköp 2018 utan det stannar på 38 %. 
Sommarens torka är en av orsakerna till det redo-
visade resultatet. Under hösten blev tillgången på 
ekologiska livsmedel märkbart sämre vilket påver-
kade resultatet. Vaxholms stad valde att följa Jord-
bruksverkets och Livsmedelsverkets uppmaning att 
stödja den inhemska livsmedelsproduktionen ge-
nom att köpa svenska råvaror. Fortsatt arbete med 
att uppnå 2,1 CO2ekv/kg livsmedel (resultat 2018: 
1,9) har pågått genom förbättrad inköpsstrategi och 
proteinväxling. 

Från och med hösten 2018 har svinnregistrering-
en utökats. Tallrikssvinnet mäts varje dag och 
Livsmedelsverkets framtagna mall för svinnrap-
portering i offentliga kök används. För 2019 kom-
mer måltidsenheten att utgå från ”Fler gör mer”, 
handlingsplanen för minskat matsvinn 2030 som 
Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårds-
verket står bakom. Målet är att svinnet ska minska i 
alla led med 50 procent fram till 2030. En viktig del 
i Vaxholm stads svinnreducering är införandet av 
fredagsbufféer.

Hållbar fritid 
Under året har en rad kostnadsfria lovaktiviteter 
genomförts för barn och unga. Gratis bio, prova på 
höghöjdsbanan Skypark på Eriksö och fångarna på 
Kastelelt är några av dem. Sommarlovet firades in 
på skolavslutningsfestivalen FEAST 18, som genom-
fördes på Lägret för elever i åk 4 och uppåt med 
över 400 besökare.



Vaxholm Hållbarhetsredovisning 2018

13

EKOLOGISK  
HÅLLBARHET

Vaxholms viktigaste områden inom ekologisk 
hållbarhet är att minska klimatpåverkan, förbättra 
vattenkvaliteten i kustvattenförekomsterna samt 
att säkra biologisk mångfald. Det krävs långsikti-
ga insatser inom alla miljöaspekterna för att visa 
miljönyttan.

TILLSYN
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
(SRMH) ansvarar för tillsyn och kontroll i Vaxholm 
enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskydds-
lagen, alkohollagen, tobakslagen samt kontroll av 
läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Nämnden 
bidrar även med information och expertkunskap 
inom verksamhetsområdet, besvarar remisser samt 
deltar i kommunernas krishantering. 
 
Indirekt har kontorets verksamhet en stor betydelse 
för såväl miljömässig som social hållbarhet. Genom 
en målinriktad och effektiv tillsyn (som vid överträ-
delse 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 2018 (min-
dre än 5% inom alkohollagens,  livsmedelslagens 
och miljöbalkens område).
 
Tillsynen leder till minskade miljöfarliga utsläpp, 
färre fall av ekonomisk brottslighet och överser-
vering av alkohol på restauranger samt minskad 
tobaksförsäljning till minderåriga. SRMH bedriver 
årligen tillsyn av enskilda avlopp i Vaxholm. Merpar-
ten av avloppen klarar nu gällande lagkrav. 

FÖRBÄTTRA VATTENKVALITETEN  
I VAXHOLM
Miljökvalitetsnormen, MKN för vatten är ett styrin-
strument inom vattenförvaltningen, som beskriver 
den lägsta kvaliteten en vattenförekomst ska uppnå 
vid en viss tidpunkt. Det har fastställts kvalitets-
krav 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. 
 
VA - vatten och avlopp
Under året har Roslagsvatten uppnått målet att 
minska utsläppen av totalfosfor (mätt som halt) från 
Blynäs reningsverk med 10 % jämfört med 2016. 
Roslagsvatten har också med gott resultat arbetat 
med att minska antalet påverkbara driftstörningar, 
och fortsätter arbetet med att förbättra systemöver-
vakningen av bolagets pumpstationer för att bättre 
mäta, rapportera och förebygga bräddningar.
Roslagsvatten använder sig av Svenskt Vattens 
hållbarhetsindex för att årligen analysera verksam-
heten. Generellt är Vaxholms VA-status bra men det 
finns utmaningar vad gäller klimatanpassning av 
VA- anläggningen och VA- anläggningens status. 
Arbete pågår därför med att ta fram en långsiktig 
underhåll- och reinvesteringsplan. 
 
Arbetet med att utöka avloppsreningsverkskapaci-
teten för att möjliggöra att ansluta fler bostadsom-
råden fortsätter. Huvudalternativet är att ansluta 
Blynäs reningsverk till Käppala reningsverk på 
Lidingö. 
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För dricksvattenförsörjningen har en regional 
vattenförsörjningsplan tagits fram under 2018, ett 
dokument som ligger som grund för ett fortsatt 
regionalt strategiskt vattenarbete till att säkra den 
framtida dricksvattenförsörjningens behov. 
 
Kommunens VA-plan är under revision och beräk-
nas vara klar 2019. I VA-planen uppdateras tids-
planen och prioriteringsordningen för kommunens 
kommande VA-utbyggnad. 

Dagvatten
I takt med urban tillväxt ökar mängden hårdgjord 
markyta. Det påverkar nederbördens avrinning. Ne-
derbörd som rinner över hårdgjord yta kallas dag-
vatten och här finns föroreningar och näringsämnen 
från atmosfär, väg-, fasad- och takbeläggningar. Of-
tast leds dagvattnet via ledningar till någon vatten-
förekomst. För att säkerställa att vattenkvaliteten i 
stadens kustvattenområden behövs bl.a. en hållbar 
dagvattenhantering, som kan utgöra betydelseful-
la delar i samhällsplaneringen med attraktiva och 
funktionella vattenmiljöer.
 
Eriksömaren är en befintlig våtmark som har 
avsnörts vid landhöjningen för 300-400 år sedan, 
med nära utlopp i Tallaröfjärden. Våtmarken har 
restaurerats  för att skapa bättre förutsättningar för 
bland annat dagvatttenhantering.  Den renar dag-
vatten som rinner genom den blöta marken, samlar 
upp och fördröjer stora mängder nederbörd, skapar 
biologisk mångfald och ökar områdets rekreativa 
värde. Genom Eriksömaren och dess rastplats med 
bänkar och anslagstavla har en attraktiv port ska-
pats till Eriksö rekreationsområde.

Investeringen har gjorts med stöd av LOVA bidrag 
från Hav och Vattenmyndigheten samt LONA bidrag-
från Naturvårdsverket. 
 
Skräpplockning 
Dykare i frivillighetsprojektet Rena Botten har under 
2018 rensat bottnarna på flera platser i Vaxholms 
stad. Från maj till november har dykarna plockat 
upp cirka 15 ton skräp som inte har i havet att göra. 
En stor del består av gamla däck som annars skulle 
brytas ned till giftiga mikroplaster i havet. Men även 
golfbollar, båtbatterier, cyklar, shoppingvagnar och 
annat avfall har gruppen plockat upp. Strandområ-
den bl.a.  Tenöbadet,  Myrholmen  fram till Blynäs 
reningsverket har städats av skolelever och idrotts-
föreningar. 

Kronängsskolan - årets vattenskola i     
Sverige
Vaxholms högstadieskola har arbetat med miljö-
frågor kopplade till Östersjön sedan 2014. I maj i år 
uppmärksammades Kronängsskolans engagemang 
i vatten- och miljöfrågor. Skolan mottog ett pris som 
2017 års vinnare av Årets Vattenskola, som delas 
ut av Stockholm International Water Institute, SIWI. 
Förutom äran belönades skolan med ett pris på 30 
000 kronor som stöd för fortsatta satsningar inom 
området.

 
MINSKA KLIMATPÅVERKAN
Avfall
Roslagsvatten styrs av EU:s avfallshierarki, avfall-
strappan och en lokal avfallsplan med sju huvudmål 
för hur Vaxholm bl.a. ska nå högre i avfallstrappan. 
Arbete med dessa mål pågår ständigt, exempelvis 
genom förbättrade insamlingssystem (t.ex. matav-
fall), kunskapshöjande information till medborg-
arna och utredningsarbete. Avfallsstatistik (Avfall 
Sverige) visar utvalda nyckeltal som används för 
utvärdering, verksamhetsplanering, benchmarking 
(jämförelser med andra kommuner) samt i kommu-
nikationssammanhang. 
 
Statistiken för 2018 är ännu inte komplett men vi 
ser att vi samlat in mindre mängd matavfall än 
2017. Vad detta beror på vet vi inte i dagsläget, det 
behöver utredas då vi förväntat oss en ökning. 2017 
samlades drygt 30 % av matavfallet in. Det nationel-
la målet är att samla in minst 50 % av allt matavfall 
från hushåll, storkök, butiker och restauranger för 
biologisk behandling.
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Hållbart resande
Två nya publika laddstationer för bilar har satts upp 
i Vaxholm. En vid kommunhusets parkering och en 
vid Vaxholms kajer. Den eldrivna färjan till Kastellet 
har fortsatt sin drift under sommarhalvåret med 51 
214  passagerare. Investering i hållbar energi har 
delvis finansierats av Klimatklivet från Naturvårds-
verket.

Det finns fortfarande utmaningar runt transporter. 
Staden arbetar successivt med att ersätta fossildriv-
na bilar med el och hybridbilar eller cykel respek-
tive elcykel. En antal möten har även ersatts med 
digitala sammankomster (fig. 8).

Gata och beslysning
Vaxholms dagvattenbrunnar sätts kontinuerligt igen 
med fimpar, skräp och sand och sugs rena varje år 
Nästa gång det sker är under våren 2019. En brunn 
är rensad då lockets markerats med en sprayfärg, 
som är miljöcertifierad. Trappgatan har fått en 
förbättrad dagvattenhantering för att minska erosi-
onen och skadorna på grusvägen och den stenlagda 
trappan.

Vaxholms utbyte av gatubelysning till energieffektiv 
LED-belysning pågår för fullt och sker kontinuerligt. 
Stora projekt i närtid är Petersberg och Skarpö där 
ca 100 respektive 20 stycken belysningspunkter ska 
bytas mot LED. Vid nyinstallation av gatubelysning 
ställer Vaxholms stad krav på enbart LED-belys-
ning, exempelvis ute på Rindö hamn där kommunen 
ska ta över all belysning från Vasallen.

Klimat- och energirådgivning
Energi- och klimatrådgivningstjänsten (EKR) i 
Vaxholm delas med Österåkers kommun och finan-
sieras av Energimyndigheten. Inom EKR har fokus 
legat på information och rådgivning om solenergi 
under 2018, som är ett specifikt uppdrag från En-
ergimyndigheten. Två informationskvällar om solel 
har arrangerats i respektive kommun med medial 
uppmärksamhet i Åkersbergas Kanalen, Viktigt i 
Vaxholm samt webbplatser.
 
EKR deltog vidare vid Överbydagen på Resarö, med-
verkade vid Earth Hour med information om mat 
och klimatpåverkan i samarbete med måltidsenhe-
ten och besökte även en samfällighet för att rådge 
om lösningar på värmeförsörjning. Inflödet av frågor 
via e-post och telefon har ökat markant, främst om 
solel men även om uppvärmning/värmesystem, 
isolering, elbilar och laddplatser.

Figur 8. Tjänsteresor med bil 2018

SÄKRA BIOLOGISK MÅNGFALD 
Vår planet Jorden har gränser med hänsyn till 
naturresurser och ekosystem. Begreppet har  ut-
vecklats av forskare på Stockholm Resilience Cen-
tre.  Det finns nio olika miljöproblem med egna 
gränsvärden, som om de överskrids kan leda till 
oöverskådliga miljöeffekter. 

Den mest överskridna planetära gränsen är biolo-
gisk mångfald, som följd av mänsklig aktivitet utro-
tar arter och ekosystem i onaturligt hög hastighet.
Det är därför oerhört betydelsefullt att både bevara 
och förstärka den biologiska mångfalden i Vaxholms 
grönområden och parker.

Fältinventeringar
Årets fågelinventering genomfördes under en vecka 
i maj  vid 61 punkter som även inventerats på väx-
ter året innan. Metodiken som användes är Svensk 
fågeltaxerings sommarpunktrutter där varje punkt 
undersöks under fem minuter. Under mätningen 
identifierades sammanlagt 1089  fåglar fördelade 
på 88 arter. Det finns fler fågelarter i Vaxholm, men 
detta är en bild av fågellivet på särskilda platser 
under mätveckan. Varje art har speciella krav på 
livsmiljö. Mätningen av fåglar visar hur varierad 
ekosystemen är. Sly, buskar, död ved eller löv på-
verkar fåglarnas livsbetingelser.
 
Resultatet visade att de vanligaste arter var: bofink, 
koltrast, lövsångare och stare. Staren är som fler 
funna arter i Vaxholm hotade enligt EU:s rödlistning, 
som  innebär att skyddsvärda arter har kategorise-
rats. 
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Parker och pollineringsplan
Ullbergska parken har fått en ny lekplatsutrustning 
med bland annat ”sinnenas hus” klätterställningar, 
balansstubbar och bakbord. Kvar sedan tidigare är 
den populära linbanan och grillplatsen.
 
Vägkanter har frösåtts med ängsblommor, men blev 
på grund av den torra sommaren inte så blomrika 
som tidigare.
 
Odling inom stadens pedagogiska verksamheter har 
fortsatt under 2018. En workshop anordnades under 
våren, vilket innehöll bland anant ekosystemtjäns-
ten pollinering, fröer, kryddplantor.

Stadsnära träd och skogsmark 
Vaxholm stad äger ca 300 hektar skog och ansva-
rar även för förvaltningen av enskilda träd inom 
egna fastigheter. För att främja biologisk mångfald, 
rekreation och sociala värden krävs det att sko-
gen förvaltas på ett hållbart sätt. Idag saknas det 
en långsiktig planering för hur skogsmarken ska 
förvaltas och skogen får utvecklas mer eller mindre 
fritt. Vad gäller enskilda träd sker insatser oftast 
akut vid behov. Genom att inventera och värdera 
skog och enskilda träd har staden tagit ett första 
steg i rätt riktning mot en mer hållbar förvaltning. 
Inventeringen av stadsnära träd och skogsmark 
kommer att utgöra ett underlag i framtagandet en 
förvaltningsplan. Målet är att är staden ska bli mer 
aktiv i sin förvaltning och arbeta långsiktigt för att 
bevara och höja befintliga biologiska, rekreativa 
samt sociala värden.
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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 verksam-
heterna. 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.

UPPHANDLING 
Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå sam-
hällspolitiska mål. Att ta miljöhänsyn och sociala 
hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveck-
ling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. 
 
Vaxholms stads upphandlings- och inköpspolicy står 
det att staden ska beakta miljöhänsyn och sociala 
hänsyn om upphandlingens art motiverar detta. 
Under dem senaste åren har dialogen kring hållbar-
hetskrav i stadens upphandlingar ökat. Utöver detta 
deltar staden aktivt i det upphandlingssammarbeten 
som drivs gemensamt med andra kommuner i STIC 
(Stockholms Inköpscentral), NOFI (Norrorts Förena-
de Inköpare) och STONO (Stockholm Nordost). 

HÅLLBARA INVESTERINGAR
En god ekonomi skapar förutsättningar för hållba-
ra investeringar. Ibland kan hållbara investeringar 
sänka kostnader på sikt men det finns också inves-
teringar som skapar ett hållbart värde trots att det 
inte går att mäta i pengar. Vaxholms star har inves-
terat i flera projekt som bidrar till ökad hållbarhet 
under åren. 

Investering i digitalisering
Digitaliseringen påverkar alla förvaltningar och 
är ett stort och viktigt utvecklingsområde. Genom 
att ta till vara digitaliseringens möjligheter skapas 
förutsättningar för både ökad tillgänglighet, service 
och kvalitet. Införandet av nya verksamhetssystem 
och e-tjänster underlättar invånarnas kommunika-
tion med förvaltningen, ger snabbare service och 
en mer rättssäker handläggning. Inom utbildnings-

verksamheterna har digitaliseringens möjligheter 
i undervisningen varit i fokus under flera år och 
kommer fortsätta att vara det under kommande 
läsår. Både inom förskolan, grundskolan och fritids-
hemmet sker kompetensutveckling av lärare och 
pedagoger kontinuerligt. Ett exempel från socialför-
valtningen där nya verktyg ger förbättrad kvalitet är 
”nyckelfri” hemtjänst som undersöks av förvaltning-
en under hösten 2018. ”Nyckelfri” hemtjänst inne-
bär ett digitalt låssystem som bland annat ger ökad 
trygghet och säkerhet.

Investering i våra barn och entreprenör-
skap 
För andra sommaren i rad bjuder Vaxholms stad in 
ungdomar mellan 15 och 17 år att söka till. Projekt 
entreprenör, vilket är ett etablerat koncept som 
genomförs i flera kommuner. Under fyra veckor får 
ungdomarna lära sig att driva företag och prova på 
att vara entreprenör.

Investering i etablering och arbete
I kommunens stöd till nyanlända finns Arbetsför-
medlingens tvååriga etableringsprogram. En jobb-
coach ska anställa vilket ökar möjligheten för både 
nyanlända och personer med långvarigt bistånd 
att bli självförsörjande. Vaxholms företagarfören-
ing är intresserad av att samverka för att bidra till 
matchning mellan nyanlända och arbetsmarknaden. 
Kontakt har tagits internt med HR, näringslivsan-
svarig och utbildningsförvaltningens studie- och 
yrkesvägledare i syfte att samordna de funktioner 
som arbetar med arbetsmarknadsfrågor 
.
Utöver dessa omnämns några under ekologisk håll-
barhet t.ex. restaurering av Eriksömaren, hållbar 
energi med installation av laddstationer, eldriven 
färja till Kastellet samt inköp av elbilar och elcyklar. 

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Vaxholms stad har förstärkt arbetsgivarvarumärket 
genom att delta vid rekryteringsmässor, höjt frisk-
vårdsbidrag, erbjudet förmånscykel och möjlighet 
att byta semesterdagstillägg mot ledig tid.
 
Vi har under de senaste åren haft fokus på och följt 
sjuktalen, genomfört samtal chef - medarbetare vid 
korttidsfrånvaro och börjar se resultatet nu. Enhe-
terna har arbetat med mål, tydlighet och bemötande 
utifrån handlingsplanerna efter medarbetarenkäten.

Vi har under året sänkt såväl sjukfrånvaron som 
personalomsättningen samt bibehållit högt värde 
för ”nöjd medarbetare”.
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HÅLLBART NÄRINGSLIV
Vaxholms stad skickar ut välkomstbrev till nystarta-
de företag i Vaxholm med information samt kontakt-
uppgifter till kommunens näringslivsansvarige för 
att försöka ge företagen en så bra start som möjligt 
i Vaxholm. 

Hos Nyföretagarcentrum får den som vill starta 
företag eller nyligen startat företag en kostnadsfri 
rådgivning.

Staden anordnar näringslivsfrukostar på Waxholms 
Hotell där det informeras om aktuella händelser i 
kommunen. Företagen har möjlighet att träffa tjäns-
temän och politiker samt ställa frågor. Detta ger 
även möjlighet till nätverkande företagen emellan.

Vi har en näringslivsansvarige samt en näringslivs-
beredning, som regelbundet gör företagsbesök för 
att få en ökad förståelse för olika företags utma-
ningar och samtidigt få möjligheten att föra dialog 
med företag i olika branscher.

Destination Vaxholm stöds ekonomiskt för att utöka 
besöksnäringen och på det sättet skapa fler arbets-
tillfällen och säkerställa att Vaxholm har ett levande 
centrum året runt. Vår näringslivsansvarige deltar 
i Kastellets utvecklingsgrupp där Vaxholms stad, 
Statens fastighetsverk och Kastellets hyresgäster 
aktivt arbetar för att stärka Kastellet både som be-
söksmål men även som plats för företag att etablera 
sig på.

HÅLLBAR TURISM
Mellan Vaxholm och Kastellet går en eldriven miljö-
färja maj-september. Kastellet är Vaxholms största 
besöksmål och drygt 50 000 personer färdades med 
färjan under 2018. Det är ett mer hållbart alternativ 
att använda miljöfärjan än de traditionella båtarna 
då dieselförbrukningen kraftigt minimeras.
Turistbyrån bidrar till en mer hållbar besöksnäring 
genom att erbjuda broschyrer som PDF:er på webb-
sidan och spar på så sätt på pappersförbrukningen.

En mer hållbar besöksnäring önskas och vi  upp-
muntrar besökare att åka kollektivt till Vaxholm, 
med båt eller buss. Vi erbjuder cykeluthyrning på 
turistbyrån och föreslår besökare att ta sig runt i 
kommunen på cykel (eller till fots) istället för med 
motordrivna fordon. 

Vattenkaraffer och glas till gäster ställs ut samt 
vattenskålar till djur under varma sommardagar.
Turistbyrån bidrar till att levandegöra det kulturhis-
toriska arvet genom att erbjuda guidade stadsvand-
ringar på svenska och engelska som berättar om 
Vaxholms historia, samt att ha info om historien på 
webbsidan. 

Vi arbetar aktivt för att förlänga besökSsäsongen 
och på så sätt skapa fler arbetstillfällen och en sta-
bilare inkomst för företagen inom besöksnäringen. 
Staden  ingår i samarbetet ”Stockholm Archipelago” 
där fokus ligger på att göra Stockholms skärgård till 
en hållbar året runt destination.
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KOMMUNENS ORGANISATION OCH 

STYRNING 
Kommunens organisation och styrning 
Kommunens organisation och styrning
Vaxholms stad är en politiskt styrd verksamhet uti-
från 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 inom tre förvaltningar: Stads-
byggnad, Barn och utbildning samt Social omsorg. 
Kommunledningskontoret är en stödresurs till för-
valtningarna med avdelningar som administration, 
ekonomi och upphandling, kommunikation, HR samt 
hållbarhetsenhet (fig 9) 

liga medarbetare omfattas av kollektivavtal och av 
Vaxholms stads chefer är 76 % kvinnor.

Vad vilar vårt hållbarhetsarbete på?
Våra lokala styrdokument vilar utöver de globala 
målen på ett antal nationella och regionala styr-
dokument. Dessa styrdokument är bland annat 
miljökvalitetsmålen som är direkt kopplade till 
Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020 (antagen 
2014-02-10). Miljökvalitetsnormerna, MKN för fram-
förallt 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 2014- 2020 (antagen dec 2014) vilar på 
folkhälsomålen, det nationella programmet för 
brottsförebyggande arbetet, den nationella strategin 
för ett utvecklat föräldrastöd 2018 och den regiona-
la ANDT- strategin (alkohol, narkotika, doping och 
tobak).

Nätverk och stöd
Vaxholm ingår i flera nätverk. På nationell nivå är 
Vaxholm medlem i intresseföreningen Kvalitetsut-
veckling, som drivs av Institutet för kvalitetsutveck-
ling, SIS via Tillväxtverket samt medlemsorganisa-
tionerna från både privata näringslivet och offentlig 
sektor. Syftet är att bidra till konkurrenskraft och 
lönsamhet och att skapa, samla och sprida kunskap 
lägga grunden för ett långsiktigt och hållbart för-
bättringsarbete. Regionalt ingår Vaxholm i nordost 
samverkan där nätverket Stockholm Nordost (Sto-
No) har fokus på frågorna attraktiva stadsmiljöer, 
marknadsföring av regionala kärnan Arninge med 
effektiva färdmedel och ny infrastruktur samt upp-
handling.
 
Nordost kommunernas miljönätverk är ett operativt 
nätverk, vars syfte är att
• stärka miljöprofilen i nordost
• samverka resurseffektivt
• stärka kvaliteten på miljöarbetet. 
Roslags Kommunerna i samverkan, ROSAM, är ett 
nätverk med fokus på prevention och brottsförebyg-
gande arbete. ROSAM träffas 3 ggr/termin och tar 
upp gemensamma frågor inom social hållbarhet.

Värderingar, etiska principer 
Det ekologiska och sociala hållbarhetsarbetet avser 
både den kommunala verksamheten som har direkt 
påverkan på och rådighet över samt ett ansvar för 
att kommunicera hållbarhetsfrågorna i hela Vax-
holm som geografiskt område.

ALLMÄNT

Figur 9. Organisation

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 service till sina 
invånare, som ska vara allmänt tillgängligt  och ge 
det stöd som de behöver. Den offentliga sektorn är 
komplex 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 847 medarbetare med tillsvi-
dare- eller visstidsanställning. Av dessa är 21 % 
män. Av samtliga medarbetare är 28% visstid eller 
timanställda och 64% är bosatta i Vaxholm. Vidare 
pendlar 8 % från Åkersberga, 4 % från Vallentuna, 
6% Täby och 4 % från Stockholm till staden. Samt-
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FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN 
Försiktighetsprincipen innebär att handla på ett så-
dant sätt att risker undviks, 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 begräns-
ningar 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. Vaxholm stad har ett 
tillsynsansvar vilket innebär att lagar och förord-
ningar ska följas. Genom verksamheternas dagliga 
arbete med policyer, riktlinjer och rutiner inklude-
rade, så visar vi att riskhantering är en del av det 
förebyggande hållbarhetsarbetet.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Våra redovisningsprinciper handlar om intressen-
tinkludering, hållbarhetssammanhang, väsentlighet 
och fullständighet samt några kvalitetsaspekter. 
Dessa visas i tabell 3 (bilaga 1).

HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN 
Vaxholms hållbarhetsredovisning är en separat del 
som kompletterar årsbokslutet 2017. Den utgör ett 
led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett 
attraktivt hållbart Vaxholm.
Avsikten med rapporten är att fler ska kunna ta del 
av vad som genomförts, vad som kommer att pri-
oriteras 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 anser att det är angeläget att 
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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 verksam-
heten.
 
Grunden till rapporten är Global Reporting Initiati-
ves, 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 hållbarhetsfrå-
gorna. Vaxholm genomförde en analys (dec 2017) av 
vår hållbarhetsredovisning 2016. 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, hållbarhetsstyr-
ning samt allmänna – och specifika upplysningar.
Rapporten visar både process och hållbarhetsaktivi-
teter. Redovisningsperioden avser kalenderår 2018 
och publiceras i slutet av mars 2019.

Nyckeltalssammanställning
Följande nyckeltal redovisas till kommunstyrelsen 
(fig 10)

Figur 10. Nyckeltalssammanställning
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Strategiska åtgärder i Miljöprogrammet är koppla-
de till aspekter inom GRI index och  
innehåll i hållbarhetsredovisningen.

BILAGA 1

Tabell 1. GRI index Miljöpåverkan
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Tabell 2 Intressentengagemang



Vaxholm Hållbarhetsredovisning 2018

25

25

Tabell 3 Redovisningsprinciper GRI

Foto baksida: Miceala Andersson




