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Biblioteksplan 2023-2026 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta 
Biblioteksplan för Vaxholms stad 2023-2026 antas.  

Ärendebeskrivning 
Enligt § 17 bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner ha en gällande biblioteksplan. Nuvarande 
biblioteksplan upphör att gälla vid årsskiftet. Biblioteksplanen gäller för hela kommunen, i planen ingår 
stadsbibliotekets verksamhet och skolbiblioteksverksamheten.  

Kungliga biblioteket (KB) har i sin myndighetsinstruktion uppdrag att följa hur biblioteksplaner utformas 
och används. 

Statens kulturråd kräver att kommuner har en politiskt antagen biblioteksplan för att bevilja stöd, 
exempelvis stöd till inköp av barnlitteratur till folk- och skolbibliotek.  

Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk, kort- och långsiktig, utveckling av kommunens 
biblioteksverksamhet. Planen beskriver till största delen stadsbiblioteket, utbildningsförvaltningen har 
bidragit med text om skolbiblioteken. I planen beskrivs nuvarande biblioteksverksamhet och framtida 
utvecklingsområden. 

Biblioteksplanen ger politiker och tjänstemän ett redskap för att tillvarata de biblioteksresurser som 
finns i kommunen och att skapa beredskap för framtidens krav. Planen ska revideras vart fjärde år. 

Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 2022-11-07 § 111 föreslagit kommunfullmäktige 
att anta biblioteksplanen.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur har vid sammanträde 2022-11-10 § 65 föreslagit 
kommunfullmäktige att anta biblioteksplanen.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-11-16 
Biblioteksplan för Vaxholms stad 2023-2026 
Protokollsutdrag TFK/2022-11-10 § 65 

Kommunledningskontoret 
Kristoffer Staaf 
Administrativ chef 

4



Tjänsteutlåtande 
2022-11-16 

Änr KS 2022/221.880 
2 av 2 

 
 
 

 

Tjänsteutlåtande TFK, 2022-10-25 
Protokollsutdrag BUN/2022-11-07 § 111 
Tjänsteutlåtande BUN, 2022-10-21 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Eva-Lena Granbacka, sbf 

För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf, André Wallin, uf 
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1. Biblioteksplan – bakgrund och syfte 
 
Sammanfattning 
 

Bibliotek finns till för alla. Biblioteken har ett viktigt uppdrag för läsfrämjande, kultur och bildning, 
men också som en fysisk plats.  

I bibliotekslagen (2013:801) fastslås bland annat att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri 
åsiktsbildning. Biblioteken ska också främja litteraturens ställning och intresset för bildning, 
upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Verksamheten ska finnas 
tillgänglig för alla. Särskilt prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning, nationella 
minoriteter och personer som har annat modersmål än svenska. Särskild uppmärksamhet ska ägnas 
åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. 

I denna biblioteksplan beskrivs den nuvarande biblioteksverksamheten i Vaxholm. Både 
stadsbibliotek och skolbibliotek pekar på framtida utvecklingsområden. Vad gäller stadsbiblioteket 
är ett kortsiktigt mål att få tillbaka besökare och låntagare på samma nivå som innan pandemin. 
Under planens giltighetstid kommer också fokus ligga på lokalbehov och tillgänglighet. Biblioteket 
kommer att samverka med allmänkulturen och med andra kulturaktörer i Vaxholm. Biblioteket har 
också en roll i att motverka det digitala utanförskapet för att istället vända det till inkludering.  

I barn- och utbildningsnämndens digitaliseringsstrategi beskrivs behovet av att utveckla det 
källkritiska arbetet på alla stadier. Alla skolor har idag ett skolbibliotek. Arbetet med kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt till digitala medier behöver stärkas upp med samarbete mellan 
skolbibliotek och pedagoger samt med kompetensutveckling. Under rätt förutsättningar kan 
skolbiblioteken fungera som ett nav för läsning och medie- och informationskunnighet.  

 

Bakgrund och Syfte 
 

Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av 
det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behov skall tillgodoses. 
Biblioteksplanen skall utöver folkbiblioteksverksamheten innefatta biblioteksbehovet vad gäller 
utbildning, omsorg och vård.     

Syftet är att ge politiker och tjänstepersoner ett redskap för att kunna ta tillvara de 
biblioteksresurser som finns i kommunen idag, slå vakt om bibliotekens funktioner och för att skapa 
beredskap för framtidens krav. I skollagen (2010:800) står att elever ska ha tillgång till skolbibliotek, 
därför är det avsnittet viktigt i planen. Medborgarna ska också ges möjlighet att påverka 
huvudmannen. Planen ska revideras och följas upp i årliga verksamhetsplaner.  

Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk, kort- och långsiktig, utveckling av kommunens 
biblioteksverksamhet. Nämnden för teknik, fritid och kultur är huvudman för stadsbiblioteket, barn-
och utbildningsnämnden är huvudman för skolbiblioteken. 
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Sammanhang 

Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande 
målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. I biblioteksplanen återfinns dessa under relevanta 
rubriker.  

Den gemensamma värdegrunden utgörs av Vaxholms stads värdeord: samspel, engagemang och 
respekt. Orden sammanfattar stadens gemensamma värdegrund som är styrande för 
medarbetarnas förhållningssätt, agerande och bemötande.  

Vaxholms stad implementerar målen och Agenda 2030 i stadens alla verksamheter. För 
biblioteksverksamheten är främst följande mål relevanta: 

Mål 3, Hälsa och välbefinnande 

Mål 4, God utbildning för alla 

Mål 5, Jämställdhet 

Mål 10, Minskad ojämlikhet 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen 
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2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm 
 

Stadsbiblioteket 
 
Organisation och bemanning 
 

Vaxholms stadsbibliotek ingår i enheten Kultur och bibliotek, inom stadsbyggnadsförvaltningen 
(SBF) och styrs politiskt av nämnden för teknik, fritid och kultur (TFK). Biblioteksverksamheten 
består av huvudbiblioteket, centralt beläget på Vaxön. Biblioteket har inga filialer. Personalen 
består av fyra bibliotekarier och två biblioteksassistenter. Antal årsverken är 4,75.  

Biblioteket har haft drygt 55 000 besök och cirka 53 000 utlån per år, men pandemin gjorde att 
antalet besök sjönk. Målsättningen är att komma upp i samma nivåer under 2023. Det fysiska 
mediebeståndet består av cirka 40 000 böcker, tidskrifter och annat material. E-böcker, e-
ljudböcker och digitala filmer är ca 19 000.  

 
Roll i samhället 
 

Folkbibliotek är en av få öppna platser i dagens samhälle där människor kan mötas utan krav på 
ärende, utbildning, medlemskap eller pengar. Folkbiblioteksverksamheten vänder sig till alla oavsett 
ålder, etnisk eller social tillhörighet och omfattar även grupper i samhället som på grund av ålder, 
sjukdom eller annat skäl inte själva kan ta sig till biblioteket.  
 

Vaxholms stadsbibliotek har också en viktig roll i lokalsamhället. Biblioteket ligger centralt och är 
lätt att ta sig till. Stadsbiblioteket och allmänkulturen ingår i samma enhet sedan den 1 januari 
2021, vilket underlättar ett nära samarbete. Biblioteket samarbetar med verksamheter inom 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Viktiga samarbeten är med lokala aktörer som 
exempelvis Vaxholms hembygdsförening, Vaxholms konstförening och Södra Roslagens 
släktforskarförening vid utställningar och program. Biblioteket ingår i Vaxholms kulturråd som varje 
år arrangerar Kulturnatt Vaxholm.  

 

Verksamhetens delar 
 

Stadsbibliotekets verksamhet omfattar följande områden: 

• information och litteraturförmedling  
• barn- och ungdomsverksamhet   
• social biblioteksverksamhet till äldre och funktionsnedsatta 
• biblioteket som kulturellt rum  
• det digitala biblioteket  
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Information och litteraturförmedling 

• kvalitet 
• livsmiljö 

 

Enligt bibliotekslagen § 2 ska biblioteksväsendet främja litteraturens ställning och intresse för 
bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Dessutom ska biblioteket verka för att öka 
kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och 
delaktighet i kulturlivet.  

Biblioteket förmedlar information, kunskap och läsupplevelser i tryckta och digitala medier från 
egna samlingar och i samarbete med andra bibliotek och institutioner, till exempel fjärrlån när den 
efterfrågade boken inte finns i det egna beståndet. Mediebeståndet ska vara aktuellt, brett och 
mångsidigt och hålls uppdaterat genom fortlöpande inköp, gallring och översyn. 
 

Biblioteket arbetar läsfrämjande med boktips, skyltning, bokcirklar och boksamtal. Med lådcykeln 
förs biblioteksverksamheten ut till andra delar av kommunen. Läsfrämjandet är centralt för 
biblioteksverksamheten. För att fungera väl i en demokrati behöver man kunna läsa och ta till sig 
resonemang och information. Det läsfrämjande arbetet riktar sig till alla åldrar, från de yngsta till de 
äldsta läsarna.  

Folkbiblioteket är en viktig resurs i det livslånga lärandet. Biblioteket fungerar som ett komplement 
till skolbibliotek samt till universitets- och högskolebibliotek. Biblioteket är både en mötesplats och 
en arbetsplats för studerande.   

 

Barn och ungdomsverksamhet 

• kvalitet 
• livsmiljö 

 

Enligt bibliotekslagen § 8 ska biblioteket ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att bland annat erbjuda böcker och andra medier anpassade till deras behov och 
förutsättningar för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

Barn- och ungdomsavdelningen är välbesökt av alla åldrar. Biblioteket används för såväl 
fritidsbehov som skolarbeten. Andelen boklån från barnavdelningen är ungefär hälften av den 
totala utlåningen. 

Att arbeta läsfrämjande bland barn och ungdom är en huvuduppgift för stadsbiblioteket. Den riktar 
sig till alla barn och ungdomar i kommunen, från det nyfödda barnet och dess föräldrar till 
tonåringen, men även till förmedlare och pedagoger som arbetar med barn och unga. I praktiken 
innebär det att biblioteket bjuder in till klassbesök, har sagostunder, bokklubb, läsutmaningar, 
tävlingar och pyssel med litterära förtecken. Vaxholms bokjury, där barn i alla åldrar får läsa och 
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betygsätta utvalda nya böcker, är en stor aktivitet i samarbete med förskolor och skolor och som 
avslutas med festligheter och prisutdelning.  

En väsentlig del i arbetet är det personliga mötet och skapande av kontakter. Alla barn och deras 
vuxna ska känna sig välkomna, sedda och få hjälp med sina frågor. 

Biblioteket har en barn- och ungdomsbibliotekarie och en biblioteksassistent som samarbetar kring 
verksamheten.  

 

Social biblioteksverksamhet – för äldre och funktionsnedsatta 
 

• Livsmiljö 
 

Enligt bibliotekslagens § 4 ska biblioteket ägna särskild uppmärksamhet åt funktionsnedsatta 
genom att bland annat erbjuda litteratur i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 
 

Den sociala – eller uppsökande – verksamheten, som riktar sig till äldre och till funktionsnedsatta, är 
en värdefull och mycket uppskattad service för dem som inte kan komma till biblioteket själva eller 
har svårt att läsa en tryckt bok. Biblioteket erbjuder anpassa media för dessa gruppers behov och 
gör även besök på boenden och dagliga verksamheter. Biblioteket arrangerar årligen program som 
vänder sig till grupperna.  

Då den äldre befolkningen i Vaxholm förväntas öka kommer verksamheten fortsätta vara en viktig 
del för biblioteket. Verksamheten bedrivs inom ramen för en socialbibliotekarietjänst på 30 timmar.   

 
Biblioteket som kulturellt rum 

 
• Kvalitet 
• Livsmiljö  

 
Stadsbiblioteket är en öppen mötesplats för kultur, information och utbildning. Biblioteket 
förmedlar kulturupplevelser genom ett brett medieutbud, utställningar, program för barn och 
vuxna samt aktiviteter i samarbete med lokala föreningar till exempel föredrag, släktforskning och 
studiecirklar. Sedan 1 januari 2021 ingår allmänkulturen i enheten, vilket möjliggör nya samarbeten 
och synergieffekter.  
 
De program och aktiviteter som hålls på biblioteket är i liten skala då lokalen inte medger större 
arrangemang. Då det inte finns något avskilt rum är det svårt för exempelvis föreningar eller bok- 
och studiecirklar att hålla träffar och möten på biblioteket.  
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Det digitala biblioteket 
 

• Kvalitet 
• Livsmiljö  

 
Att bibliotek i dag är digitala är en självklarhet. Det handlar om själva mediebeståndet där en stor 
del av beståndet är digitalt. Det finns sedan länge e-böcker och e-ljudböcker via gratisappen Biblio. 
Stadsbiblioteket har digitala filmer att låna via tjänsten Cineasterna. Biblioteket är tillgängligt 24/7 
och användarna kan själva söka, reservera, låna om och lämna inköpsförslag. 

Digital delaktighet och inkludering är en angelägenhet för alla i samhället och ett krav för en väl 
fungerande demokrati. Biblioteket skapar möjligheter för alla att använda digitala medier, detta 
genom att tillhandhålla datorer och ge vägledning till personer som så önskar. 

Bibliotekets datorer, skrivare, scanner och kopiator är mycket efterfrågade. Biblioteket erbjuder 
också gratis WiFi. Det finns möjlighet till IT-handledning för den enskilde genom att man bokar en 
bibliotekarie. Man kan få hjälp med att komma igång med e-post, sociala medier eller annat. 
Biblioteket hjälper inte till med myndighets- eller bankärenden, men kan visa hur man kommer 
igång.  

Den digitala inkluderingen har blivit en allt större del i biblioteksverksamheten. I bibliotekslagens 7§ 
står att folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för 
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. I praktiken tillhandahåller biblioteket en 
mycket vidare service än så. I takt med att företag och myndigheter blir allt mer digitaliserade 
minskar också möjligheten för den som inte är digital att göra ärenden eller hålla sig informerad. 
Biblioteket blir då för många ett naturligt ställe att vända sig till för att få hjälp, tips och råd.  

 

Skolbiblioteken 
 

Enligt 2 kap. §35-36 skollag ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek. Skolbiblioteket ska 
användas i elevernas utbildning och utgöra ett stöd i deras lärande och utveckling. Skolbiblioteket 
har en viktig pedagogisk uppgift att fylla, både när det gäller den språkliga förmågan och den 
digitala kompetensen. Samtliga kommunala grundskolor i Vaxholms stad har ett skolbibliotek. 
Utformningen av skolbiblioteken ser olika ut eftersom det är rektor som avgör vilket medieanslag, 
vilka lokaler och vilken personal som ska vara kopplad till biblioteket. Bemanning, öppettider och 
vad som erbjuds varierar således.   
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3. Biblioteket i framtiden 

 
Stadsbiblioteket 

 

Biblioteket är idag en viktig mötesplats i lokalsamhället som fyller många funktioner. Besökarna på 
biblioteket är i alla åldrar och kommer av olika anledningar; man vill låna böcker, läsa tidningar, 
använda datorer, kopiatorer och scanner. Användarna söker information, studerar, jobbar, 
släktforskar, besöker evenemang och umgås. Det är också ett digitalt rum där det är enkelt att själv 
uträtta sina ärenden. 

Ett kortsiktigt mål för biblioteket är arbetet för att få tillbaka besökare och låntagare till biblioteket 
efter pandemin. Det görs genom att systematiskt arbeta med ett bra utbud av medier, program, 
evenemang och personliga möten med besökarna.   

Verksamheten för barn och unga utvärderas löpande. Deras önskemål och behov varierar över tid. 
Biblioteket tar hänsyn till det och prövar olika arbetssätt för att nå fram till barn och deras vuxna.  

Under planens giltighetstid görs en utredning av kommande användning av Rådhuset, den kan 
komma att påverka bibliotekets framtida lokalbehov. Trots den digitala utvecklingen kommer 
behovet av en fysisk lokal finnas kvar. Människor vill och behöver få samlas, träffas, samtala, 
studera, arbeta och prata med en bibliotekarie.  Det personliga mötet och den sociala samvaron är 
viktig och biblioteket är en plats som kan erbjuda det. I nuvarande lokaler kan man ha klassbesök 
och arrangemang som författarbesök och föreläsningar. Av nödvändighet behöver det vara 
småskaligt och enkelt. För att utveckla biblioteksverksamheten och möta dagens behov behövs 
andra, större och mer ändamålsenliga utrymmen. Lokalerna är planerade för en annan typ av 
biblioteksverksamhet än dagens verksamhet och den Vaxholmsborna efterfrågar idag. Då 
kommunen har växt befolkningsmässigt och biblioteksverksamhet generellt förändrats med mer 
och annan service är befintlig yta för liten för att fullt ut utveckla verksamheten. 

En inventering som gjordes 2021 visade på brister i lokalens tillgänglighet. En ombyggnation gjordes 
där entré och toalett förstorades. Biblioteket har dessutom gjort flera mindre förändringar i 
exempelvis skyltning, möblering och grafisk design för att tillgängliggöra lokal och information. 
Detta arbete kommer utvärderas utifrån den inventeringen.  

Bibliotekets roll för utbildning, fortbildning och det livslånga lärandet kan inte nog betonas. 
Stadsbiblioteket kommer fortsättningsvis vara en spindel i nätet för att tillgodose behovet av 
litteratur och information för den som studerar. Med hjälp av möblering och bokningsbart 
studierum kan till viss del erbjudas sittplatser för den som behöver arbeta eller studera. Det finns 
inte utrymme för helt tysta eller ostörda studie- och arbetsplatser.  

Under de närmsta åren utvecklar biblioteket samarbetet med allmänkulturen, det underlättas av att 
verksamheterna numera finns i samma enhet. Enheten kommer i närtid göra en studieresa till andra 
kommuner för att få idéer och tips på goda samarbeten. Fokus kommer ligga på verksamhet för 
barn.  
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Samverkan med olika förvaltningar i kommunen, föreningar och andra ger dessutom fler 
möjligheter till aktiviteter, utställningar och program. Upparbetade kontakter underhålls och nya 
kontakter tas.  

Biblioteket är en plats för kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning och det demokratiska samhällets 
utveckling. Det innebär i Vaxholm att biblioteket erbjuder en mångsidighet både i medieutbudet 
och i programutbudet. Biblioteket erbjuder datorer och fritt internet. Biblioteket kan ses som en 
plattform för demokrati, men tar inte ställning för enskilda åsikter och uttryck. 

Vaxholm har en viktig besöks- och turistnäring som även märks på biblioteket. Besökare förväntar 
sig WiFi, laddningsmöjligheter och datorer. Biblioteket fortsätter tillhandhålla detta och fortsätter 
samarbeta med Turistbyrån. 

Till biblioteket kommer många teknikovana som behöver hjälp för att kunna använda datorer, 
Internet och e-tjänster. Effekterna av det digitala utanförskapet märks tydligt på biblioteket. Det 
kommer därför finnas möjlighet att boka en bibliotekarie för en första hjälp på vägen. Biblioteket 
har valt att använda sig av PTS, Post- och telestyrelsens material, Digitalhjälpen för att kunna 
erbjuda en enkel introduktion till de vanligaste digitala tjänsterna. Biblioteket planerar att införa ett 
bokningssystem för de publika datorerna.  

 

Utveckling och uppföljning av bibliotekets verksamhetsmål 

I bibliotekets verksamhetsplan bestäms bibliotekets egna verksamhetsmål årligen, utifrån 
kommunens målområden, ansvarig nämnds mål samt biblioteksplanen. Nämndens mål följs upp i 
kommunens årsberättelse och övriga i bibliotekets verksamhetsberättelse.    

 

Skolbiblioteken 

 

Skolverket beskriver att skolbiblioteket är en del av den pedagogiska verksamheten i skolan. Rektor 
kan organisera så att skolbibliotek på olika sätt stärker elevernas utbildning. Under rätt 
förutsättningar kan skolbiblioteket fungera både som ett nav och en motor, inte minst vad gäller 
läsning och medie- och informationskunnighet. Skolbiblioteket kan utöver att bidra till goda 
skolresultat, även verka för kultur, litteratur och bildning i större bemärkelse. Skolbibliotek är en 
verksamhet för hela skolan och inte enbart knuten till lokalen. Däremot är lokalen viktig som plats 
på flera sätt. Den kan vara hjärtat i skolan, en trygg och lugn plats för studiero och skolarbete och 
en plats för trivsel och möten mellan elever. 

Barn- och utbildningsnämnden i Vaxholms stad har antagit en digitaliseringsstrategi för 2022-2025. 
Syftet med strategin är att ange inriktning på utbildningsförvaltningens arbete med digitalisering i 
förskola och skola, samt utgöra ett underlag för arbetet med tillhörande handlingsplaner och 
arbetet med verksamhetsplanering. Strategin omfattar huvudmannen, stödfunktioner, rektorer, 
lärare, övrig pedagogisk personal, barn och elever. 
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I Strategin beskrivs att det i Vaxholms stad finns ett behov av att utveckla det källkritiska arbetet på 
alla stadier. Idag har alla skolor skolbibliotek men några saknar bemanning för dessa. Det finns ett 
behov av kompetensutveckling och ett mer integrerat samarbete mellan skolbiblioteket och 
pedagogerna. Arbetet med kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digitala medier behöver 
stärkas upp. Inom Vaxholm stads förskolor har man påbörjat arbetet med att införa källkritiskt 
tänkande i den pedagogiska verksamheten. 

 

Ansvarsfördelning, samarbete och samverkan mellan stads- och skolbibliotek 
 

För att de olika biblioteksformerna ska kunna samverka på bästa sätt är det viktigt att klargöra 
deras skilda uppgifter och ansvarsfördelning dem emellan.  

• Stadsbiblioteket är till för alla och dess uppgift är att stödja det fria kunskapssökandet och 
stimulera till fri läsning, det som sker utanför skolans ram.  

• Skolbiblioteken ska fungera som elevernas primära källa för att tillgodose behov av material 
och informationssökning för utbildningen samt stimulera intresse och läslust. 

• Stadsbibliotekets roll är att komplettera skolbiblioteken med medier och information samt 
att ge stöd i arbetet med att främja elevernas läslust och informationskompetens.  

• Stadsbibliotekets och skolbibliotekens samverkan sker genom löpande kontakt och utbyte 
mellan stadsbibliotekets barn- och ungdomsbibliotekarie och ansvariga för skolbiblioteken. 

• Stadsbiblioteket sköter, i samråd med skolbiblioteken, ansökan till Statens kulturråd om 
Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek. Stadsbiblioteket sköter också om fördelningen av 
bidraget till skolorna.  

 

Källor 

Bibliotekslag (2013:801) 

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

Skollag (2010:800) 

 

IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest (1994) 

Biblioteksplan 2.1, utgiven av Kungliga biblioteket (rev 2017) 

Biblioteksplan för Vaxholms stad 2019-2022 

Verksamhetsplan för Vaxholms stadsbibliotek 2022 

Hållbarhetsstrategi för Vaxholms stad 2021-2030 

Strategi för det barnrättsbaserade arbetet i Vaxholms stad  
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Rapport 
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FAKTA

I ett tillägg till 1997 års bibliotekslag fastställdes 2004 att varje kommun ska 
upprätta och anta en plan för biblioteksverksamheten

Invånare: 11982 (2022-08-31)

Antal lån/invånare 2021: 3,5

Öppet 40 h/vecka
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur 
2022-11-10 

Änr TFK 2022/93.880 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 65 Biblioteksplan 2023-2026 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut 
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Biblioteksplan för Vaxholms stad 2023-2026 antas. 

Ärendebeskrivning 
Enligt § 17 bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner ha en gällande biblioteksplan. Nuvarande 
biblioteksplan upphör att gälla vid årsskiftet. Biblioteksplanen gäller för hela kommunen, i planen ingår 
stadsbibliotekets verksamhet och skolbiblioteksverksamheten.  

Kungliga biblioteket (KB) har i sin myndighetsinstruktion uppdrag att följa hur biblioteksplaner utformas 
och används. 

Statens kulturråd kräver att kommuner har en politiskt antagen biblioteksplan för att bevilja stöd, 
exempelvis stöd till inköp av barnlitteratur till folk- och skolbibliotek.  

Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk, kort- och långsiktig, utveckling av kommunens 
biblioteksverksamhet. Planen beskriver till största delen stadsbiblioteket, utbildningsförvaltningen har 
bidragit med text om skolbiblioteken. I planen beskrivs nuvarande biblioteksverksamhet och framtida 
utvecklingsområden. 

Biblioteksplanen ger politiker och tjänstemän ett redskap för att tillvarata de biblioteksresurser som 
finns i kommunen och att skapa beredskap för framtidens krav. Planen ska revideras vart fjärde år. 

Yrkanden 
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att biblioteksplanen saknar 
följande delar:  

- Centrumutveckling  
- Kvalitetssäkring och utveckling samt framtida behov för skolbiblioteken.  

Fredrik Östman (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.  

Proposition 

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.  
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar att ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde.  

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

Reservationer 
Anna-Lena Nordén (WP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
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Protokoll 
2022-11-10 

2 av 2 
 
 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande Biblioteksplan 2023-2026, 2022-10-25 

Biblioteksplan 2023-2026 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Eva-Lena Granbacka, SBF 

För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson, lars-inge.littlewoodlarsson@vaxholm.se 

19



 
 

Tjänsteutlåtande 
2022-10-25 

Änr TFK 2022/93.880 
1 av 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Tjänsteutlåtande Biblioteksplan 2023-2026 

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

Biblioteksplan för Vaxholms stad 2023-2026 antas. 

Ärendebeskrivning 
Enligt § 17 bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner ha en gällande biblioteksplan. Nuvarande 
biblioteksplan upphör att gälla vid årsskiftet. Biblioteksplanen gäller för hela kommunen, i planen ingår 
stadsbibliotekets verksamhet och skolbiblioteksverksamheten.  

Kungliga biblioteket (KB) har i sin myndighetsinstruktion uppdrag att följa hur biblioteksplaner utformas 
och används. 

Statens kulturråd kräver att kommuner har en politiskt antagen biblioteksplan för att bevilja stöd, 
exempelvis stöd till inköp av barnlitteratur till folk- och skolbibliotek.  

Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk, kort- och långsiktig, utveckling av kommunens 
biblioteksverksamhet. Planen beskriver till största delen stadsbiblioteket, utbildningsförvaltningen har 
bidragit med text om skolbiblioteken. I planen beskrivs nuvarande biblioteksverksamhet och framtida 
utvecklingsområden. 

Biblioteksplanen ger politiker och tjänstemän ett redskap för att tillvarata de biblioteksresurser som 
finns i kommunen och att skapa beredskap för framtidens krav. Planen ska revideras vart fjärde år. 

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

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

Måluppfyllelse 
Föreslaget beslut bedöms bidra till nämndmålet ”I kommunen finns ett brett utbud av kultur och 
fritidsaktiviteter”. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Eva-Lena Granbacka 
Bibliotekschef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-10-25 

Änr TFK 2022/93.880 
2 av 2 

 
 
 

 

Finansiering 
Krävs ingen finansiering. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Biblioteksplan 2023-2026, 2022-10-25 

Biblioteksplan 2023-2026 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Eva-Lena Granbacka, SBF 

För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson, lars-inge.littlewoodlarsson@vaxholm.se 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
2022-11-07 

Änr BUN 2022/189.88 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 111 Biblioteksplan för Vaxholms stad 2023-2026 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta  

Biblioteksplan för Vaxholms stad 2023-2026 antas.  

Ärendebeskrivning 
Enligt § 17 bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner ha en gällande biblioteksplan. Nuvarande 
biblioteksplan upphör att gälla vid årsskiftet. Biblioteksplanen gäller för hela kommunen, i planen ingår 
stadsbibliotekets verksamhet och skolbiblioteksverksamheten.  

Kungliga biblioteket (KB) har i sin myndighetsinstruktion uppdrag att följa hur biblioteksplaner utformas 
och används. 

Statens kulturråd kräver att kommuner har en politiskt antagen biblioteksplan för att bevilja stöd, 
exempelvis stöd till inköp av barnlitteratur till folk- och skolbibliotek.  

Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk, kort- och långsiktig, utveckling av kommunens 
biblioteksverksamhet. Planen beskriver till största delen stadsbiblioteket, utbildningsförvaltningen har 
bidragit med text om skolbiblioteken. I planen beskrivs nuvarande biblioteksverksamhet och framtida 
utvecklingsområden. 

Biblioteksplanen ger politiker och tjänstemän ett redskap för att tillvarata de biblioteksresurser som 
finns i kommunen och att skapa beredskap för framtidens krav. Planen ska revideras vart fjärde år. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Eva-Lena Granbacka, 2022-10-21 
Biblioteksplan för Vaxholms stad 2023-2026 
 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd:  Bibliotekschef 

Eva-Lena Granbacka; eva-lena.granbacka@vaxholm.se  

För kännedom: Skolchef 
André Wallin; andre.wallin@vaxholm.se 
 
Grundskolerektorer: 
Eva Axelsson; eva.axelsson@vaxholm.se 
Åsa Häger; asa.hager@vaxholm.se 
Charlotta Skarelius; charlotta.skarelius@vaxholm.se 
Christina Persson; christina.persson@vaxholm.se 
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Biblioteksplan för Vaxholms stad 2023-2026 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta  

Biblioteksplan för Vaxholms stad 2023-2026 antas.  

Sammanfattning 
Enligt § 17 bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner ha en gällande biblioteksplan. Nuvarande 
biblioteksplan upphör att gälla vid årsskiftet. Biblioteksplanen gäller för hela kommunen, i planen ingår 
stadsbibliotekets verksamhet och skolbiblioteksverksamheten.  

Kungliga biblioteket (KB) har i sin myndighetsinstruktion uppdrag att följa hur biblioteksplaner utformas 
och används. 

Statens kulturråd kräver att kommuner har en politiskt antagen biblioteksplan för att bevilja stöd, 
exempelvis stöd till inköp av barnlitteratur till folk- och skolbibliotek.  

Biblioteksplanen är ett styrdokument för strategisk, kort- och långsiktig, utveckling av kommunens 
biblioteksverksamhet. Planen beskriver till största delen stadsbiblioteket, utbildningsförvaltningen har 
bidragit med text om skolbiblioteken. I planen beskrivs nuvarande biblioteksverksamhet och framtida 
utvecklingsområden. 

Biblioteksplanen ger politiker och tjänstemän ett redskap för att tillvarata de biblioteksresurser som 
finns i kommunen och att skapa beredskap för framtidens krav. Planen ska revideras vart fjärde år. 

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

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

Måluppfyllelse 
Föreslaget beslut bedöms bidra till nämndmålet ” Eleverna erbjuds en god utbildning och får fullständiga 
betyg”. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Eva-Lena Granbacka 
Kultur- och bibliotekschef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-10-21 

Änr BUN 2022/189.88 
2 av 2 

 
 
 

 

Finansiering 
Ingen finansiering krävs.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Eva-Lena Granbacka, 2022-10-21 
Biblioteksplan för Vaxholms stad 2023-2026 
 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Bibliotekschef 

Eva-Lena Granbacka; eva-lena.granbacka@vaxholm.se  

För kännedom: Skolchef 
André Wallin; andre.wallin@vaxholm.se 
 
Grundskolerektorer: 
Eva Axelsson; eva.axelsson@vaxholm.se 
Åsa Häger; asa.hager@vaxholm.se 
Charlotta Skarelius; charlotta.skarelius@vaxholm.se 
Christina Persson; christina.persson@vaxholm.se 
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur 
2022-11-10 

Änr TFK 2021/66.311 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 72 Avrapprotering Säkra skolvägar 

Nämnden för teknik, fritid och kulturs beslut 
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Information om återrapportering av beslutade uppdrag (KS 2019-01-10/ §2, 2019-06-04/§ 85) 
noteras till protokollet.  

2. Uppdragen bedöms som avslutade.  

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har inom ramen för uppdraget Säkra skolvägar arbetat tillsammans med 
utbildningsförvaltningen för att förbättra trafiksäkerhet i skolområden. Tidigare beslut i ärendet 
kommer från: KS 2018/144.059, BUN 2019/§32, 2019/§48, KS 2019/123.512 §85 

Förvaltningen uppfattar att projektet nu är i hamn och följande åtgärder är genomförda.  

Karlsudd: hämtning och lämnings plats upprättad för barnen som är beviljade skoltaxi, skylt uppsatt. 

Skarpö: hämtning och lämnings plats upprättad för barnen som är beviljade skoltaxi, skylt uppsatt. 

Resarö skola: Skyltar uppsatta som uppmanar föräldrar att hämta och lämna barnen på intilliggande 
grusparkering. Barnen kan då gå i tunneln under Resarövägen för säkrare passage till skolan. 

Blynäsvikens förskola: Ny anläggning av övergångsställe på Blynäsvägen, det blir då en naturlig gångväg 
från Eriksövägen. 

Kronängsskolan: Anordnat avlämningsficka för avlämning och hämtning av barnen till Söderfjärdsskolan. 

Söderfjärdsskolan:  

Första åtgärd: Öppnar upp en passage till baksidan via Fredrikstrandsvägen. Detta för att få transporter 
att åka utanför skolans område, för att undvika blandningen av tung trafik och skolbarn. 

Andra åtgärd: Flytt av parkeringsplats för skolans personal. 

Detta för att utöka skolans område samt att undvika blandningen av personbilar och skolbarnen. 

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

Handlingar 
Innevarande tjänsteutlåtande, 2022-10-27 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Susanne Hall, sbf 

För kännedom: Anders Roxström, uf  
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Avrapportering säkra skolvägar 

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

1. Information om återrapportering av beslutade uppdrag (KS 2019-01-10/ §2, 2019-06-04/§ 85) 
noteras till protokollet.  

2. Uppdragen bedöms som avslutade.  

Sammanfattning 
Förvaltningen har inom ramen för uppdraget Säkra skolvägar arbetat tillsammans med 
utbildningsförvaltningen för att förbättra trafiksäkerhet i skolområden. Tidigare beslut i ärendet 
kommer från: KS 2018/144.059, BUN 2019/§32, 2019/§48, KS 2019/123.512 §85 

Förvaltningen uppfattar att projektet nu är i hamn och följande åtgärder är genomförda.  

Karlsudd: hämtning och lämnings plats upprättad för barnen som är beviljade skoltaxi, skylt uppsatt. 

Skarpö: hämtning och lämnings plats upprättad för barnen som är beviljade skoltaxi, skylt uppsatt. 

Resarö skola: Skyltar uppsatta som uppmanar föräldrar att hämta och lämna barnen på intilliggande 
grusparkering. Barnen kan då gå i tunneln under Resarövägen för säkrare passage till skolan. 

Blynäsvikens förskola: Ny anläggning av övergångsställe på Blynäsvägen, det blir då en naturlig gångväg 
från Eriksövägen. 

Kronängsskolan: Anordnat avlämningsficka för avlämning och hämtning av barnen till Söderfjärdsskolan. 

Söderfjärdsskolan:  

Första åtgärd: Öppnar upp en passage till baksidan via Fredrikstrandsvägen. Detta för att få transporter 
att åka utanför skolans område, för att undvika blandningen av tung trafik och skolbarn. 

Andra åtgärd: Flytt av parkeringsplats för skolans personal. 

Detta för att utöka skolans område samt att undvika blandningen av personbilar och skolbarnen. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-10-27 

Änr TFK 2021/66.311 
2 av 2 

 
 
 

 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Genomförda åtgärder har utförts för att säkerställa hög trafiksäkerhet inom gatumiljö där barn rör sig.  

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut förväntas inte har några specifika konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Bedömning 
De specifika åtgärderna inom uppdraget är utförda, arbete med att säkerställa trafiksäkerhet, både kring 
skolvägar och övriga vägar, pågår löpande inom förvaltningens dagliga arbete.  

Handlingar i ärendet 
Innevarande tjänsteutlåtande, 2022-10-27 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Susanne Hall, sbf 

För kännedom: Anders Roxström, uf  
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Protokoll Socialnämnden 
2022-11-08 

Änr SN 2022/56.731 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 98 Svar på revisionsrapport-Uppföljning av hemtjänst 

Socialnämndens beslut 
1. Svar på revisionsrapport - Uppföljning av hemtjänst, godkänns som nämndens eget och överlämnas 
till revisionen. 
 
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med information om genomförda insatser 
utifrån revisionsrapporten. 
 
3. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma i samband med uppföljning av internkontrollplan 2022 och 
framföra en fördjupad information om utförandet av hemtjänst i egen regi.   
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta  
Informationen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning av 
styrning och ledning av hemtjänst - med fokus på uppföljning av utförda insatser. Granskningens syfte 
var att bedöma om Socialnämnden har ett ändamålsenligt system för uppföljning av att brukarna får 
beviljade insatser utförda. 
 
I syfte att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnade revisionen följande 
rekommendationer till Socialnämnden att: 
 

- Fortsätta arbetet med att utveckla förvaltningens systemstöd i syfte att i större utsträckning 
möjliggöra en systematisk kontroll och effektiv uppföljning av hemtjänsten. 
 

Revisionen önskade även få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
granskningens resultat och särskilt nämndens uppfattning rörande kontroll av att tid/insatser de facto 
utförs samt synpunkter på den lämnade rekommendationen.  

Revisionen beslutar att överlämna rapporten till Socialnämnden för yttrande senast den 25 november 
2022 och Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Remissvaret ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast 10 november 2022 för att komma upp 
på KS 24/11.  

Remissvar 

Förvaltningen har fått lämna synpunkter under arbetet med revisonen och bedömer att rapporten 
beskriver relevanta områden som behöver utvecklas och som kan rymmas inom ramen för pågående 
verksamhet utan att behöva tillsätta resurser.  
Socialförvaltningen lämnar förslag på ett flertal på åtgärder till nämnden som kommer att slutföras fram 
till juni 2023. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma till nämnden med information om genomförda insatser utifrån revisionsrapporten.  
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Protokoll 
2022-11-08 

2 av 2 
 
 

Socialnämnden 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Madelaine Wallén (S) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag.  

Hanna Backström (-) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att förvaltningen får i 
uppdrag att återkomma i samband med uppföljning av internkontrollplan 2022 och framföra en 
fördjupad information om utförandet av hemtjänst i egen regi.   

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag med ordförandens samt Hanna Backströms (-) 
tillägg.  

Handlingar 
- Tjänsteutlåtande Förslag på åtgärder avseende revisionsrapport  uppföljning av hemtjänsten i 

Vaxholms stad, 2021-10-18 
- Missiv – Uppföljning av hemtjänst 
- Missiv till SN revisionsrapport Uppföljning av hemtjänsten 
- Revisionsrapport – Uppföljning av hemtjänst 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Agneta Franzén, Avdelningschef 

För kännedom: Kommunledningskontoret 
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Tjänsteutlåtande 
2022-10-18 

Änr SN 2022/56.731 
1 av 4 
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Svar på revisionsrapport-Uppföljning av hemtjänst 

Förslag till beslut 
Svar på revisionsrapport - Uppföljning av hemtjänst, godkänns som nämndens eget och överlämnas till 
revisionen. 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta  
Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning av 
styrning och ledning av hemtjänst - med fokus på uppföljning av utförda insatser. Granskningens syfte 
var att bedöma om Socialnämnden har ett ändamålsenligt system för uppföljning av att brukarna får 
beviljade insatser utförda. 
 
I syfte att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnade revisionen följande 
rekommendationer till Socialnämnden att: 
 

- Fortsätta arbetet med att utveckla förvaltningens systemstöd i syfte att i större utsträckning 
möjliggöra en systematisk kontroll och effektiv uppföljning av hemtjänsten. 
 

Revisionen önskade även få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
granskningens resultat och särskilt nämndens uppfattning rörande kontroll av att tid/insatser de facto 
utförs samt synpunkter på den lämnade rekommendationen.  

Revisionen beslutar att överlämna rapporten till Socialnämnden för yttrande senast den 25 november 
2022 och Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Remissvaret ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast 10 november 2022 för att komma upp 
på KS 24/11.  

Remissvar 

Socialförvaltningen 
Jan Sjöström 
Verksamhetsutvecklare 
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Tjänsteutlåtande 
2022-10-18 

Änr SN 2022/56.731 
2 av 4 

 
 
 

 

Förvaltningen har fått lämna synpunkter under arbetet med revisonen och bedömer att rapporten 
beskriver relevanta områden som behöver utvecklas och som kan rymmas inom ramen för pågående 
verksamhet utan att behöva tillsätta resurser.  
Socialförvaltningen lämnar förslag på ett flertal på åtgärder till nämnden som kommer att slutföras fram 
till juni 2023. 

Bakgrund 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning av 
styrning och ledning av hemtjänst - med fokus på uppföljning av utförda insatser. Granskningens syfte 
var att bedöma om Socialnämnden har ett ändamålsenligt system för uppföljning av att brukarna får 
beviljade insatser utförda. 
 
Rapporten färdigställdes den 2 september 2022. 

Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningens 
resultat och särskilt nämndens uppfattning rörande kontroll av att tid/insatser de facto utförs samt 
synpunkter på den lämnade rekommendationen. 

Revisionen överlämnade rapporten till Socialnämnden för yttrande senast den 25 november 2022 och 
Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning av 
styrning och ledning av hemtjänst - med fokus på uppföljning av utförda insatser.  
 
Granskningens syfte var att bedöma om Socialnämnden har ett ändamålsenligt system för uppföljning 
av att brukarna får beviljade insatser utförda. 
 
Utifrån genomförd granskning var den samlade bedömningen av PwC att Socialnämnden inte 
har ett helt ändamålsenligt system för uppföljning av att brukarna får beviljade insatser 
utförda.  

I syfte att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnades följande 
rekommendation till Socialnämnden: 

• Fortsätta arbetet med att utveckla förvaltningens systemstöd i syfte att i större 
utsträckning möjliggöra en systematisk kontroll och effektiv uppföljning av hemtjänsten. 

 
Nedan tabell visar revisionens bedömning.  
 

Revisionsfrågor Bedömning 

Säkerställer nämnden att en strukturerad uppföljning och 
utvärdering sker i förhållande till fattade beslut 
(biståndsbeslut)? 

Delvis 

31



Tjänsteutlåtande 
2022-10-18 

Änr SN 2022/56.731 
3 av 4 

 
 
 

 

Säkerställer nämnden att fattade beslut (biståndsbeslut) 
utförs? 

Delvis 

Det finns ett system för uppföljning?  Delvis 

Resultatet av uppföljningen återkopplas till nämnden? Delvis 

Nämnden fattar formella beslut med anledning av 
uppföljningen? 

Ja 

 
Remissvar 
 
Förvaltningen har fått lämna synpunkter under arbetet med revisonen och bedömer att rapporten 
beskriver relevanta områden som behöver utvecklas och som kan åtgärdas inom ramen för pågående 
verksamhet utan att behöva tillsätta resurser.  
 
Nedan följer förvaltningens förslag för att bemöta revisionens bedömning med beskrivning samt tidplan: 
 
Förslag på åtgärder 
 
Revisionsfrågor Förslag på åtgärd Tidplan 

Säkerställer nämnden att en 
strukturerad uppföljning och 
utvärdering sker i förhållande 
till fattade beslut 
(biståndsbeslut)? 

- Upprättande av en uppföljningsplan 
kopplat till årshjul. Med fokus på beslut 
som inte följts upp inom 2 år 

- Upprättande av standardiserade frågor 
vid uppföljning, med fokus på stadens 
tjänstegarantier 

Jan/feb 2023 

 

Jan/feb 2023 

Säkerställer nämnden att 
fattade beslut 
(biståndsbeslut) utförs? 

- Utreda konsekvenser vid införande av 
digitala tidsmätningssytem hos kund, 
kostnader samt påverkan på  gällande 
LOV-avtal inom hemtjänst 

- Även ökat arbete med att granska 
genomförandeplaner samt inlämnade 
Scheman från utförare 

Juni 2023 

 

Ingår i 
uppföljning av 
privata utförare 
 

Det finns ett system för 
uppföljning?  

- Ökat arbete med granskning av 
genomförandeplaner samt kontroll att 
planerna följer beställning samt allmänna 
krav  

- Stärkta rutiner för godkännande av 
upprättade genomförandeplaner 

juni 2023 

 

Jan/feb 2023 

Juni 2023 
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Tjänsteutlåtande 
2022-10-18 

Änr SN 2022/56.731 
4 av 4 

 
 
 

 

- Införande digitala system som gör det 
möjligt läsa genomförandeplaner i 
Lifecare för samtliga brukare 

Resultatet av uppföljningen 
återkopplas till nämnden? 

- Tydligare beskriva utfall av uppföljningen 
som rapporteras i interkontrollen om 
brister har uppmärksammats 

- Årliga sammanställning av ”Synpunkter 
och klagomål” sammanställs i 
internkontroll 
 

- Begära brukartid även privata utförare 

Interkontroll 
2023 samt  
Rapport 
uppföljning av 
privata utförare 
Uppföljning 
privata utförare 
2023 
Dec 2022 

Nämnden fattar formella 
beslut med anledning av 
uppföljningen? 

- Fortsatt godkännande av 
kontrollmomenten i internkontrollen 

Ingen åtgärd 
krävs 

 

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

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

Handlingar i ärendet 
- Tjänsteutlåtande Förslag på åtgärder avseende revisionsrapport  uppföljning av hemtjänsten i 

Vaxholms stad, 2021-10-18 
- Missiv – Uppföljning av hemtjänst 
- Missiv till SN revisionsrapport Uppföljning av hemtjänsten 
- Revisionsrapport – Uppföljning av hemtjänst 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Agneta Franzén, Avdelningschef 

För kännedom: Kommunledningskontoret 
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Uppföljning av

hemtjänst

Vaxholms stad

Augusti 2022

Carin Hultgren

Oskar Månsson

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
granskning av styrning och ledning av hemtjänst - med fokus på uppföljning av utförda
insatser Granskningens syfte är att bedöma om Socialnämnden har ett ändamålsenligt
system för uppföljning av att brukarna får beviljade insatser utförda.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Socialnämnden inte har ett
helt ändamålsenligt system för uppföljning av att brukarna får beviljade insatser utförda.

Nämnden har beslutat om riktlinjer och det finns ett verksamhetssystem för uppföljning
som stöd. Kontroller genomförs med fokus på att utbetalda ersättningar alternativt
kostnader redovisas korrekt. Omprövning ska göras minst vartannat år, men det sker
vanligtvis oftare, för att säkerställa att biståndsbeslut är korrekta det vill säga att de
speglar den enskildes behov.

Kontroll av utförd insats/tid bygger dels på uppgifter som lämnas av utföraren och en
avstämning mot registrerat biståndsbeslut i verksamhetssystemet. Däremot genomförs
inte några systematiska kontroller av att tid/insats de facto utförts. Utan information om
den typen av avvikelse inhämtas från utföraren eller inkommer direkt från brukaren,
anhörig eller biståndshandläggaren.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Säkerställer nämnden att en strukturerad uppföljning och
utvärdering sker i förhållande till fattade beslut
(biståndsbeslut)?

Delvis

Säkerställer nämnden att fattade beslut (biståndsbeslut)
utförs?

Delvis

Det finns ett system för uppföljning? Delvis

Resultatet av uppföljningen återkopplas till nämnden? Delvis

1
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Nämnden fattar formella beslut med anledning av
uppföljningen?

Ja

Rekommendationer
I syfte att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande
rekommendationer till Socialnämnden:

● Fortsätta arbetet med att utveckla förvaltningens systemstöd i syfte att i större
utsträckning möjliggöra en systematisk kontroll och effektiv uppföljning av
hemtjänsten.

2
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Inledning
Bakgrund
Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller
kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av vård- och omsorgsnämnden
(motsvarande) för sin försörjning och livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom bistånd
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Enligt Socialtjänstlagen skall en  utredning av vad
som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som
kan föranleda någon åtgärd av nämnden inledas utan dröjsmål. Utredningen ska mynna
ut i en individuell bedömning av den enskildes behov.

Utredningen innebär en prövning, där myndigheten står för bedömningen av
hjälpbehovet samt beslutar om lämplig insats. Bedömningen görs av en
myndighetsföreträdare som har att avgöra vem som har rätt till bistånd och i vilken form
denna hjälp ska utgå. Bistånd ges till människor som på grund av sjukdom, fysiska,
psykiska och/eller sociala funktionshinder eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den
dagliga livsföringen. Socialnämnden har ansvaret för att säkerställa en rättssäker
biståndsbedömning.

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys gjort bedömningen att det är
angeläget att granska på vilket sätt Socialnämnden säkerställer att biståndsbedömda
insatser utförs och på vilket sätt nämnden säkerställer detta. Detta mot bakgrund av
data det avser myndighetsutövning och det är av yttersta vikt att nämnden säkerställer
en rättssäker verksamhet.

Syfte och revisionsfrågor
Syfte med granskningen är att bedöma om Socialnämnden har ett ändamålsenligt
system för uppföljning av att brukaren får beviljade insatser utförda.

Revisionsfrågor:

● Säkerställer Socialnämnden att en strukturerad uppföljning och utvärdering sker i
förhållande till fattade beslut (biståndsbeslut)?

● Säkerställer nämnden att fattade beslut (biståndsbeslut) utförs?
● Det finns ett system för uppföljning?
● Resultatet av uppföljningen återkopplas till nämnden?
● Nämnden fattar formella beslut med anledning av uppföljningen?

4
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Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.

● Socialtjänstlagen (SoL) 4 och 11 kap
● Socialstyrelsens föreskrifter, SOSFS 2014:5
● Lokala styrande och stödjande dokument

Avgränsning
Granskningen avgränsas till Socialnämndens ansvar avseende hemtjänst i ordinärt
boende.

Metod
Inom ramen för granskning har relevanta dokument avseende nämndens system och
rutiner för uppföljning samt riktlinjer och övriga styrande dokument granskats.

En sammanställning och analys har genomförts av statistik över volymer i form av
beviljade och utförda insatser (timmar) samt sammanställning av kommunens statistik
över genomförd uppföljning av beslut.

Inom ramen för granskningen har följande personalkategorier/funktioner intervjuats:

● Myndighetschefer (två stycken)
● Verksamhetschef hemtjänst
● Biståndshandläggare (två stycken)

De intervjuade har getts möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten.

5
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Granskningsresultat

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
I den senaste versionen av SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om dokumentation i verksamheten som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och
LSS framgår bl.a. följande rörande uppföljning:

23 § Åtgärder som vidtas av nämnden för att följa upp att den enskilde får den beviljade
insatsen utförd enligt nämndens beslut och gällande författningar ska dokumenteras.
Detsamma ska gälla åtgärder som vidtas av nämnden för att följa upp insatsen mot
fastställda mål och den planering som har gjorts tillsammans med den enskilde.

Av dokumentationen ska det också framgå om den enskilde har fört fram några
klagomål till nämnden på handläggningen av ett ärende eller på genomförandet av en
insats och i så fall vilka åtgärder som har vidtagits av nämnden.

Allmänna råd

Av dokumentationen bör det framgå
● när och på vilket sätt insatsen har följts upp,
● hur den enskilde uppfattar insatsen i förhållande till sina behov och önskemål,
● om nämnden har använt standardiserade bedömningsmetoder som en del i uppföljningen

och i så fall vilken eller vilka,
● vilken bedömning nämnden har gjort av om insatsen har genomförts enligt nämndens beslut

och gällande författningar,
● vilken bedömning nämnden har gjort av den enskildes situation, och om några behov av

åtgärder har identifierats genom uppföljningen.

Hemtjänst i Vaxholms stad
Hemtjänst vänder sig till den som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning
behöver stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma (i så kallat ordinärt boende). Vidare
innebär hemtjänst att omvårdnadspersonal kommer hem till den enskilde och hjälper till
med det brukaren inte själv klarar. Exempel på insatser som hemtjänsten hjälper till med
är:

● Skötsel av hemmet
● Inköp och ärenden
● Personlig omvårdnad
● Matlagning eller matdistribution
● Ledsagning/ Trygghetstelefon
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Bedömning av behov - biståndshandläggning
Inom myndighetsavdelningen och enheten för äldre och funktionshinder finns
biståndshandläggare som fattar biståndsbeslut. Som stöd i sin handläggning för att
fastställa de hjälpbehov som finns genomförs en utredning för att klargöra önskemål och
behov.

Nämnden har beslutat av tillämpa den beprövade metodiken IBIC (individens behov i1

centrum) och har antagit riktlinjer (daterade 2019-03-19) för detta. Syftet med riktlinjerna
är att garantera rättssäkerheten och kvaliteten vid utredning, bedömning och beslut om
bistånd enligt socialtjänstlagen. Riktlinjerna ska vara till stöd i det praktiska arbetet med
tolkning av lagstiftning i den individuella behovsbedömningen. Beslut utöver riktlinjerna
kan fattas om den enskilde har behov av detta. Beslutet fattas då enligt vad som
framgår av nämndens delegationsordning.

Tillhandahållande av insats - verkställighet
I Vaxholms stad tillämpas lagen om valfrihet (LOV) för hemtjänst. Det innebär att den
enskilde har möjlighet att välja vilken utförare som ska utföra den beviljade insatsen från
de av kommunen godkända företagen eller kommunens egna hemtjänst (kallas ege
regi). För närvarande finns två hemtjänstföretag i privat regi utöver kommunens sk egen
regi som har i uppdrag att verkställa biståndsbesluten. Utförarna finns organisatoriskt
under avdelningen för utförande. Utförarna ersätts för utförda insatser hos brukaren
genom en fastställd ersättningsnivå.

Biståndsbedömda respektive ersatta hemtjänsttimmar
I tabellen nedan redovisas för åren 2019-juni 2022, ersatta timmar ur ekonomisystemet
respektive beslutade (verkställda) timmar ur verksamhetssystemet. Ersatta timmar
motsvar de timmar som utförare fått ekonomisk kompensation för medan de
biståndsbedömda timmarna. Skillnaden förklaras av avdrag för sjukhusvistelse,
avbokningar eller annan frånvaro.

2019 2020 2021 2022*

Ersatta timmar 48 647 44 951 45 700 19 465

Biståndsbedömda
timmar

50 670 46 752 47 028 20 811

* tom juni 2022

1 Individens behov i centrum, IBIC, är ett metodstöd som är framtaget av Socialstyrelsen. IBIC riktar sig till handläggare
och utförare av biståndsinsatser. Metodstödet ska fungera som en hjälp när den enskildes behov, resurser, mål och
resultat ska beskrivas. Syftet med IBIC är att handläggare och utförare ska använda ett gemensamt och begränsat språk.
På så sätt ska stödet som utförs i större utsträckning stämma överens med de faktiska behoven hos den enskilde.
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Uppföljning, utvärdering och systemstöd
Revisionsfråga 1: Säkerställer Socialnämnden att en strukturerad uppföljning och
utvärdering sker i förhållande till fattade beslut (biståndsbeslut)?
Revisionsfråga 2: Säkerställer nämnden att fattade beslut (biståndsbeslut) utförs?
Revisionsfråga 3: Det finns system för uppföljning av beslut och utförda insatser (med
system avses här både struktur och systemstöd)?

Iakttagelser
Socialnämnden har fastställt riktlinjer för biståndsbedömning enligt en beprövad
metodik, IBIC. Företrädare beskriver att samtliga ärenden utreds genom IBIC enligt
Socialstyrelsens rekommendationer. Detta arbetssätt är implementerat sedan 2020 i
kommunen. I granskningen har vi även tagit del av ett antal rutindokument vilka i delar
berör ansvar och roller i uppföljningsprocessen. Se bilaga för närmare beskrivning av
innehåll.

I Vaxholm stad används verksamhetssystemet Lifecare (Lifecare Handläggare IBIC). I
granskningen noteras att det finns en upprättad manual för användandet. Manualen är
daterad 2020-08-27. Av manualen går att utläsa att “Lifecare Handläggare” följer
Socialstyrelsens vägledning för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt. “Lifecare
Handläggare” grundar sig på IBIC- processen där handläggaren ska kunna hantera
ansökan, inhämta fakta, bedöma behov, besluta och följa upp. Processen för IBIC
omfattar de del-processteg som identifierats för handläggning och verkställighet för att
beskriva och dokumentera individens behov, resurser, mål och resultat. Processen har
bl.a. sin utgångspunkt i den kärnprocess som beskrivs i föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,
LVM och LSS.

I manualen framgår vidare ett avsnitt avseende uppföljning. Enligt IBIC innebär
processteget att nämnden planerar och genomför en uppföljning av att:

● Den enskilde fått insatsen utförd enligt beslut.
● Uppdraget har följt den planering och de fastställda mål om har gjort tillsammans

med den enskilde.
● Förändrade omständigheter och händelser av betydelse har hanterats.

En uppföljning i Lifecare kan påkallas på tre olika sätt:

● Genom en förutbestämd uppföljning av beslut (antingen genom en individuell
påminnelse som skapats vid den första bedömning, eller utifrån verksamhetens
beslut att följa upp specifika insatser).

●
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● Utifrån utförarens önskemål om justering av behov och insatsens omfattning.
● Utifrån individens önskemål (ex vid önskemål om utökning av insatsens omfattning

eller nya insatser).

I bilaga 1 finns exempel på olika scenarion som framgår av manualen gällande
uppföljning.

Biståndsbedömda insatser
Biståndsbeslut dokumenteras i verksamhetssystemet, Lifecare/Procapita. Som stöd i
biståndsbedömningen finns (de ovan) av nämnden fastställda riktlinjerna men även
veckovisa ärendedragningar inom enheten där bl.a. ärenden följs upp och stäms av i
syfte att säkerställa en rättssäker handläggning. I intervju framkommer att det är vanligt
förekommande att den enskilde eller utföraren kontaktar biståndshandläggaren för
omprövning.

I intervju framkommer även att biståndsbeslut (beslut om insats) ska följas upp av
biståndshandläggare inom två år från beslut. I socialnämndens internkontrollplan för
2022 ingår ett kontrollmoment som innebär att kontroll görs av att så sker.

Utförda insatser
Alla insatser som utförs oavsett tid på dygnet, schemaläggs i Lifecares
planeringssystem, där det framgår vilken medarbetare som har vilken brukare, tid, längd
på besök, insats m m. Varje medarbetare loggar in med bank-id i sin arbetsmobil vid
passets början och får då upp sitt arbetsschema för dagens/kvällens eller nattens pass. I
planeringssystemet dokumenteras även avvikelser, avbokade besök i dörren m m.
Dokumentationen förs automatiskt in i “Lifecare utförare” där all social dokumentation
finns per brukare.

Nämnden har beslutat att använda ett externt utvecklat och säkerhetsklassat system ,2

ett s.k. nyckelfritt system hos brukare som har insats från kommunens egna regi i det
egna boendet. Att installera detta är frivilligt för brukaren. Vidare är det inte alla
hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som godkänner installation av systemet. Detta
sammantaget innebär att systemet inte omfattar alla brukare. Systemet är heller inte
kopplat till socialförvaltningens verksamhetssystem Lifecare/Procapita.

Medarbetaren löser ut sin egen digitala nyckel ur ett låst digitalt nyckelskåp med sin
personliga kod. Nyckeln synkroniseras sedan i en avsedd enhet med en annan
personlig kod innan den är i bruk under medarbetarens arbetspass. Vid varje besök hos

2 Det är ett system framtaget av externt svenskt företag, Swedlock, med kunder i bl a Stockholm, Göteborg
och Malmö, med inriktning mot hemtjänst, sjukhus, räddningstjänst och polis.
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brukare används nyckel för att låsa upp samt låsa dörren, då tid för besökets början och
slut registreras i nyckelsystemet, samt vilken medarbetare som var på besöket. Vid
behov går det enkelt att gå in i systemet och kontrollera närvaro, vem som varit var och
när. I intervju framkommer att kommunen inte görs någon systematisk, återkommande
kontroll av dessa uppgifter. Motivet anges vara att detta för närvarande bedöms vara
alltför tidskrävande.

Avstämning beviljad tid/utförd tid görs av samordnare i samarbete med
biståndshandläggare och brukare vid behov, vilket kan vara veckovis, månadsvis eller
ibland även dagligen, beroende på den enskildes behov. Av intervju framkommer att det
finns ett etablerat samarbete mellan biståndshandläggare och utförare, med löpande
kontakt kring brukare vid behov, både muntligt och skriftligt.

Utföraren (verkställigheten) rapporterar månatligen utförd tid, med avdrag för
sjukhusvistelse, avbokningar eller annan frånvaro, till förvaltningen för sammanställning
och kontroll innan ekonomisk ersättning betalas till utföraren. Eventuella avvikelser
kontrolleras mot biståndsbeslut och registreringar i verksamhetssystemet Lifecare.
Utförarna har i dagsläget inte tillgång till verksamhetssystemet Lifecare för sin
rapportering. Förvaltningen har därför tagit fram en strukturerad mall för denna
rapportering. Mallen används sedan januari 2022.

Internkontrollplan
Av de kontrollmoment och den uppföljning som görs i internkontrollplan och redovisas
för nämnden görs bedömningen att riktlinjer efterlevs, insatsens omfattning
överensstämmer med beslut och att omprövning av biståndsbeslut genomförts. Utöver
detta har vi inte tagit del av någon särskild uppföljning till nämnden som omfattar kontroll
av att biståndsbesluten de facto utförts.

Resultatet av den kontroll som gjordes var positivt och något beslut utöver att godkänna
rapporteringen fattades inte i denna del. Även i internkontrollplanen för 2022 finns
kontrollmoment som avser uppföljning av hemtjänst och insatser.

Sammanfattningsvis sker uppföljning och kontroller på individnivå enligt följande:

● Handläggaren följer upp varje ärende, detta ska göras minst vart annat år.
Uppföljningen registreras/dokumenteras i verksamhetssystemet under varje ärende
och dokumenteras i journal.

● Kontroll/uppföljning av utförd tid hos den enskilde görs genom sk
avvikelserapportering där utföraren rapporterar in eventuell avvikelse till
kommunen/förvaltningen månatligen. Detta görs i en särskild mall utan automatisk
koppling till verksamhetssystemet Lifecare.
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● Inrapporterade avvikelser kontrolleras månatligen, av utsedd person vid
förvaltningen. Kontroll görs mot uppgifter i Lifecare.

Resultatet av dessa kontroller redovisas inte för nämnden.

Uppföljning och kontroller på övergripande nivå som redovisas i nämnd sker enligt
nedan:

● Genom kontrollmoment i nämndens internkontrollplan som bl.a. omfattar att riktlinjer
tillämpas på avsett sätt.

● Uppföljning av privata utförare enligt Program för uppföljning av privata utförare
antagen i socialnämnden 2020-11-10.

● Enligt uppgift genomförs uppföljning på samma sätt för egenregin.
● Brukarundersökningar (måluppfyllelsen redovisas i verksamhetsberättelse).

Bedömning

Revisionsfråga 1: Säkerställer Socialnämnden att en strukturerad uppföljning och
utvärdering sker i förhållande till fattade beslut (biståndsbeslut)?

Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställer en strukturerad uppföljning och
utvärdering i förhållande till fattade beslut (biståndsbeslut).

Vår bedömning bygger i huvudsak på att:

● Det finns rutiner för att följa upp biståndsbeslut som innebär att samtliga beslut ska
omprövas minst vartannat år. Vid omprövningen träffar biståndshandläggaren
brukaren vid ett fysiskt möte. Under pandemin har dessa möten inte varit möjliga att
genomföra.

Revisionsfråga 2: Säkerställer nämnden att fattade beslut (biståndsbeslut) utförs?
Vår bedömning är att nämnden delvis säkerställer att fattade beslut (biståndsbeslut)
utförs.

Vår bedömning bygger i huvudsak på att:

● Det saknas en systematisk kontroll av att utförd tid de facto utförts hos brukaren.
Däremot görs vissa kontroller som beskrivs i nämndens internkontrollplan.
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Revisionsfråga 3: Det finns system för uppföljning av beslut och utförda insatser (med
system avses här både struktur och systemstöd)?
Vi bedömer att det delvis finns system för uppföljning av beslut och utförda insatser.

Vår bedömning bygger i huvudsak på att:

● Genom de av nämnden fastställda riktlinjerna för biståndsbedömning enligt IBIC och
det systemstöd som finns i verksamhetssystemet Lifecare finns stöd för
handläggning och uppföljning av beslut.

● Myndighetsavdelningen gör vissa kontroller av den tid som inte utförts innan
ersättning utbetalas till utförarna. Uppgift om eventuella avvikelse kopplad till tid
rapporteras in av utföraren. Utöver detta görs ingen särskild kontroll av om insatsen
de facto utförts utan rapportering bygger på förtroende.

● I det s.k. nyckelfria systemet som används av den egna regin finns viss möjlighet att
kontrollera tid hos brukare men denna möjlighet används inte då det bedöms som
alltför tidskrävande. Det är heller inte alla brukare som finns i detta system då det är
frivilligt. Vidare är det inte alla hyresvärdar/bostadsrättsföreningar som godkänner
användandet av systemet. Det görs dock inte någon systematisk kontroll av den
information som finns idag av utförd tid. Detta förklaras av att det för närvarande inte
bedöms som effektivt.

Återkoppling till nämnden och beslut med anledning av uppföljning
Revisionsfråga 4: Resultatet av uppföljningen återkopplas till nämnden?

Revisionsfråga 5: Nämnden fattar formella beslut med anledning av uppföljningen?

Iakttagelser
Nedan beskrivs i korthet den uppföljning som nämnden tar del av. I nämndens
årsredovisning följs bl.a. kundnöjdhet i SCB:s brukarundersökning (som omfattar
hemtjänst) och det ekonomiska resultatet.

Det sker även årlig uppföljning vilken redovisas för och beslutas av nämnden vad gäller:

● Internkontrollplan.
● Uppföljning av privata utförare.
● Inkomna synpunkter och klagomål. Synpunkter och klagomål följs upp regelbundet

och redovisas till nämnd fyra gånger per kalenderår.
● Uppföljning av ej verkställda beslut.

Som tidigare nämnt sker ingen återrapportering på individnivå till nämnd.
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Andra exempel på beslut framgår enligt följande:

● I sammanställning av avvikelser och klagomål 2021 (2022-01-27) framkommer att
de redovisade avvikelserna inte bedöms vara av allvarlig karaktär, eller ha en
allvarlig omfattning. De enstaka händelser som lett till rapporter till IVO har
omedelbart åtgärdats och hanterats på enheten.

● Socialnämnden fattade beslut om att godkänna uppföljning av privata utförare för
2021 (2022-02-15). En handlingsplan togs fram för att säkerställa att samtliga
utförare uppfyller de krav som ställs enligt de kontrollpunkter som finns. I
handlingsplanen redovisas de aktiviteter som ska genomföras under 2022 i syfte att
åtgärda uppmärksammade brister.

● Vid brister i måluppfyllelsen tar nämnden fram en åtgärdsplan. Nämnden hade ett
mål kopplat till hemtjänst och den upplevda kvaliteten 2021. Resultatet i 2021-års
boklsut medför inte någon åtgärd i åtgärdsplanen för 2022.

Bedömning
Revisionsfråga 4: Resultatet av uppföljningen återkopplas till nämnden?
Vår bedömning är att resultatet av uppföljningen delvis återkopplas till nämnden. Med
uppföljning avses här den uppföljning som görs med bäring på hemtjänst och att
brukaren får beviljade insatser utförda.

Vår bedömning bygger i huvudsak på att:

● Resultatet av de kontroller och uppföljningar som görs inom hemtjänstområdet
återfinns främst i nämndens internkontrollplan, uppföljning som görs av privata
utförare samt synpunkts och klagomålshantering.

● Resultatet av de årliga uppföljningar som nämnden beslutat att genomföra
återkopplas till nämnden.

● Som tidigare nämnts görs inte systematiska kontroller av att biståndsbedömda
insatser de facto genomförts. Det görs således ingen uppföljning till nämnden i
denna del.

Revisionsfråga 5: Nämnden fattar formella beslut med anledning av uppföljningen?
Vi bedömer att nämnden fattar formella beslut med anledning av de uppföljningar som
erhålls.

Vår bedömning bygger i huvudsak på att:

● Att nämnden fattar beslut med anledning av de uppföljningar som beskrivs under
revisionsfråga 4.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
granskning av styrning och ledning av hemtjänst - med fokus på uppföljning av utförda
insatser. Granskningens syfte är att bedöma om Socialnämnden har ett ändamålsenligt
system för uppföljning av att brukarna får beviljade insatser utförda.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Socialnämnden inte har ett
helt ändamålsenligt system för uppföljning av att brukarna får beviljade insatser utförda.

Rekommendationer
I syfte att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande
rekommendationer till Socialnämnden:

● Fortsätta arbetet med att utveckla förvaltningens systemstöd i syfte att i större
utsträckning möjliggöra en systematisk kontroll och effektiv uppföljning av
hemtjänsten.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga Bedömning

1. Säkerställer
Socialnämnden att en
strukturerad uppföljning och
utvärdering sker i förhållande
till fattade beslut
(biståndsbeslut)?

Delvis
Det finns rutiner för att följa upp
biståndsbeslut som innebär att
samtliga beslut ska omprövas
minst vartannat år. Vid
omprövningen träffar
biståndshandläggaren brukaren
vid ett fysiskt möte. Under
pandemin har dessa möten inte
varit möjliga att genomföra.

2. Säkerställer nämnden att
fattade beslut (biståndsbeslut)
utförs?

Delvis
Det saknas en systematisk
kontroll av att utförd tid de facto
utförts hos kunden. Däremot görs
viss kontroller som beskrivs i
nämndens internkontrollplan.

3. Det finns ett system för
uppföljning?

Delvis
Det finns fastställda riktlinjerna för
biståndsbedömning och det finns
systemstöd i verksamhetssys-
temet för handläggning och
uppföljning av biståndsbeslut.
Inrapporterad tid kontrolleras
innan utbetalning görs. Utöver
detta görs ingen särskild kontroll
av om insatsen de facto utförts
utan rapportering bygger på
förtroende.

4. Resultatet av uppföljningen
återkopplas till nämnden?

Delvis
Resultatet av de årliga
uppföljningar som nämnden
beslutat att genomföra
återkopplas till nämnden.
Resultatet återfinns främst i
nämndens internkontrollplan,
uppföljning som görs av privata
utförare samt synpunkts och
klagomålshantering. Som tidigare
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nämnts görs ingen systematisk
kontroll av att biståndsbedömda
insatser de facto genomförts görs
heller ingen uppföljning till
nämnden i denna del.

5. Nämnden fattar formella
beslut med anledning av
uppföljningen?

Ja
Nämnden fattar beslut med
anledning av de uppföljningar
som beskrivs under
revisionsfråga 4.
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Bilagor

Uppföljningsscenarier

1. Vid uppföljning framkommer att personen har behov av samma insatser men en annan
omfattning. Handläggaren ändrar på insatsens omfattning i bedömningen och fattar nytt beslut
och skickar hem till kund. Det gamla beslutet avslutas. Pågående beställning avslutas och en ny
beställning görs utifrån det nya beslutet och den nya omfattningen.

2. Vid uppföljningen framkommer att personen behöver stöd med en ny insats inom en befintlig
insatskategori, oavsett om befintliga insatsers omfattning ska justeras. Handläggaren registrerar
en ny ansökan i uppföljningen, gör en ny bedömning på både gamla och nya insatser. Det gamla
beslutet avslutas och sedan fattar du ett nytt beslut som omfattar samtliga insatser som personen
har behov av. Den gamla beställningen avslutas, och en ny skapas och skickas.

3. Vid uppföljningssamtalet framkommer att personen behöver stöd med en ny insatskategori
utöver pågående oförändrade insatser, men inte har väsentligt förändrade behov (ex, behov av
trygghetslarm, matdistrubition, service etc.). Handläggaren registrerar en ny ansökan i
uppföljningen, gör en ny bedömning på gamla och nya insatser och fattar sedan nytt beslut som
omfattar den nya insatsen (det gamla beslutet löper på). En ny beställning skapas för den nya
insatsen, och den gamla beställningen löper på som vanligt.

4. Vid uppföljningssamtalet framkommer att personen behöver hjälp med en ny insatskategori
utifrån väsentligt förändrade behov. (SÄBO, Växelvård, Ledsagning, punktinsats) Handläggaren
vill skapa ett nytt ärende, alltså registrera en helt ny ansökan och skapa en ny utredning, men
kan där välja att hämta information från föregående utredning. En uppföljningsfas startas ej i
lifecare, utan ett nytt ärende registreras och handläggs. När beslut fattas i nya utredningen, glöm
inte bort att ev. sätta slutdatum på beslut och beställning i den gamla utredningen.

5. Vid uppföljningssamtalet framkommer att personen inte längre behöver stöd med vissa
insatser. Handläggaren gör en ny bedömning och utifrån bedömningen fattar handläggaren ett
nytt beslut om insatser och omfattning. Den gamla beställningen avslutas och en ny beställning
görs.

6. Efter uppföljningssamtalet så görs en ny bedömning men insatser och beslut för blir
oförändrad, dvs. befintligt beslut och beställning är fortfarande gällande. I dessa fall vill
handläggaren kunna delge den nya bedömningen till utföraren (se instruktion nedan). Det kan
även gjorts en ny BAS och strukturerad dokumentation som utföraren ska få ta del av.
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Rutinbeskrivning - rapportering av eventuella förändringar

Rutinbeskrivning ( daterad 2019-02-19) - rapportering av eventuella förändringar i individärenden
beskriver bl.a. följande:

● Under den första ärendedragningen varje månad går enheten gemensamt igenom de
underlag (s.k. “ekonomimallar”) som enhetschef och controller använder för att hålla koll på
enhetens kostnader. Detta för att uppmärksamma eventuella förändringar som inte finns
registrerade i underlagen.

● För att underlätta genomgången av underlagen ska biståndshandläggaren meddela
enhetschef via meddelandefunktionen i verksamhetssystemet så fort denne får kännedom
om förändringar.

● Förändringarna rör samtliga insatser inom SoL och LSS.
● Förändringarna gäller t.ex. leverantör/utförare, startdatum, slutdatum, kostnad, volymenhet

per månad och eventuell nivåbedömning.

Arbetsbeskrivning biståndshandläggare
I arbetsbeskrivningen (daterad 2019-10-10) framgår att biståndshandläggarens huvuduppdrag.
Huvuduppdraget är att ansvara för att utreda behov, bedöma insatser och fatta beslut inom SoL
och LSS för äldre över 65 år samt personer med funktionsnedsättning. I arbetet ingår även att
följa upp och ompröva tidigare fattade beslut. I arbetsbeskrivningen framgår ett antal
arbetsuppgifter biståndshandläggaren ansvarar för:

● Administration kring verkställighet.
● Bevaka och hantera ärenden i system.
● Arkivera och gallra akter inom enhetens ansvarsområde.
● Granska fakturor.
● Samverka med andra aktörer inom ansvarsområdet.
● Medverka vid SIP.
● Ge information inom ansvarsområdet och vid behov hänvisa vidare.
● I övrigt fullgöra de åtaganden som anges av närmaste chef inom ramen för förvaltningens

uppdrag.
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2022-08-30

Carin Hultgren
___________________________
Certifierad kommunal revisor
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2022-02-02.
PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av
denna rapport.
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Revisorerna 2022-08-30  
  
   
 
 
 

Till:  
Socialnämnden 
 
För kännedom: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Revisionsrapport: Uppföljning av hemtjänst – med fokus på utförda insatser 
Vi, de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska 
Socialnämndens styrning och ledning hemtjänst med fokus på uppföljning av utförda 
insatser. Syftet med granskningen är att bedöma om Socialnämnden har ett ändamålsenligt 
system för denna uppföljning. 
 
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att 
Socialnämnden inte har ett helt ändamålsenligt system för uppföljning av att brukarna får 
beviljade insatser utförda.  
 
Nämnden har beslutat om riktlinjer och det finns ett verksamhetssystem för uppföljning som 
stöd. Kontroller genomförs med fokus på att utbetalda ersättningar alternativt kostnader 
redovisas korrekt. Omprövning ska göras minst vartannat år, men det sker vanligtvis oftare, 
för att säkerställa att biståndsbeslut är korrekta det vill säga att de speglar den enskildes 
behov.  
 
Kontroll av utförd insats/tid bygger dels på uppgifter som lämnas av utföraren och en 
avstämning mot registrerat biståndsbeslut i verksamhetssystemet. Däremot genomförs inte 
några systematiska kontroller av att tid/insats de facto utförts. Utan information om den typen 
av avvikelse inhämtas från utföraren eller inkommer direkt från brukaren, anhörig eller 
biståndshandläggaren. 
 
Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömning av revisionsfrågorna som 
redovisas nedan. Granskningens fullständiga resultat och bedömningar framgår av bifogad 
revisionsrapport. 
 
Revisionsfrågor Bedömning 

 

Säkerställer nämnden att en strukturerad uppföljning och 
utvärdering sker i förhållande till fattade beslut 
(biståndsbeslut)? 

Delvis 
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Säkerställer nämnden att fattade beslut (biståndsbeslut) 
utförs? 

Delvis 
 

Det finns ett system för uppföljning?   Delvis 
 

Resultatet av uppföljningen återkopplas till nämnden?  Delvis 
 

Nämnden fattar formella beslut med anledning av 
uppföljningen? 

Ja 
 

 
 
I syfte att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande 
rekommendation till Socialnämnden: 

• Fortsätta arbetet med att utveckla förvaltningens systemstöd i syfte att i större 
utsträckning möjliggöra en systematisk kontroll och effektiv uppföljning av 
hemtjänsten. 

 
Revisionen önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
granskningens resultat och särskilt nämndens uppfattning rörande kontroll av att tid/insatser 
de facto utförs samt synpunkter på den lämnade rekommendationen.  
Revisionen beslutar att överlämna rapporten till Socialnämnden för yttrande senast den 25 
november 2022 och Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige för kännedom. 
 
För Vaxholms stads förtroendevalda revisorer 
 
 
Anders Haglund   
Ordförande   
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Protokoll Socialnämnden 
2022-11-08 

Änr SN 2022/35.790 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 100 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2022 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
3 2022, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut. 
 
Inom lagrummet för SoL finns ett (1) icke verkställt beslut inom tre månader. Beslutet avser Särskilt 
boende. Den enskilde har tackat nej till lämnat erbjudande om boende utanför kommunen. 

Inom lagrummet för LSS finns ett (1) icke verkställda beslut inom tre månader. Avser insatsen 
ledsagarservice. Kandidater har rekryterats och tackat nej till att uppgiften.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-19 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Kommunstyrelsen 
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Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 3 2022 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
3 2022, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut. 
 
Inom lagrummet för SoL finns ett (1) icke verkställt beslut inom tre månader. Beslutet avser Särskilt 
boende. Den enskilde har tackat nej till lämnat erbjudande om boende utanför kommunen. 

Inom lagrummet för LSS finns ett (1) icke verkställda beslut inom tre månader. Avser insatsen 
ledsagarservice. Kandidater har rekryterats och tackat nej till att uppgiften.  

 

Handlingar i ärendet 
- Tjänsteutlåtande, 2022-10-19  

Kopia på beslutet till: 
 

För kännedom: Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningen 
Jan Sjöström 
Verksamhetsutvecklare 
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Protokoll Socialnämnden 
2022-11-08 

Änr SN 2022/65.759 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 96 Inriktningsbeslut nyanlända 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:  
1. Information om utvärdering av inriktningsbeslut nyanlända noteras till protokollet  
 
2. Tidigare beslut av kommunfullmäktige 2020-12-14/§ 84 förlängs enligt följande: 

- Huvudprincipen för de till staden aviserade nyanlända ska vara att de ska lämna stadens 
boendebestånd efter att etableringstiden har löpt ut. 

- Undantag från huvudprincipen ska gälla familjer med ett eller flera barn under arton (18) år 
under förutsättning att det finns boende inom ramen för stadens bestånd av boenden för 
nyanlända. 

- Undantaget gäller i ett (1) år eller till dess att nytt beslut fattas.   

 

Ärendebeskrivning 
Kommunen har ansvar för boende, och till viss del försörjning, de första två (2) åren de vistas i 
kommunen. Efter det åligger det varje vuxen individ att ta ansvar för sin egen försörjning och 
boendesituation. Om individen/individerna inte hittar eget boende så ligger ansvaret för försörjning 
samt boende kvar på Vaxholms stad.  

Nuvarande inriktningsbeslut av KF, innebär det att staden ordnar med tillfälliga boenden efter det att 
individen har vistats i två (2) år i stadens boenden för nyanlända.  

Efter beslut av kommunfullmäktige 2020-12-14/§84 fattades följande inriktningsbeslut:  

1. Huvudprincipen för de till staden anvisade nyanlända ska vara att de ska lämna stadens 
boendebestånd efter att etableringstiden har löpt ut.  

2. Undantag från huvudprincipen ska gälla familjer med ett eller flera barn under arton (18) år under 
förutsättning att det finns boende inom ramen för stadens bestånd av boenden för nyanlända. 

3. Undantaget gäller i ett (1) år eller till dess att nytt beslut fattas.   

Beslutet har utvärderats för 2022 av förvaltningen. Sammantaget har utfallet inneburit att en familj har 
uppfyllt kriterierna för att bo kvar efter etableringstiden och beviljats kvarboende.  

Effekten av beslutet bedöms inte ha inneburit ökade kostnader för nämnden under året eftersom det 
fram till nu har funnits plats i det ordinarie boendebeståndet.  

Förvaltningen bedömer att inriktningsbeslutet under vissa tydliga förutsättningar kan förlängas 
ytterligare ett år. Bedömningen bygger på att fördelningen av ensamhushåll och familjer nästkommande 
år handlar om ett mottagande av ett fåtal familjer och resten ensamhushåll.  

Ändrade förutsättningar 
Under 2022 har i huvudsak familjer anvisats, men de ekonomiska riskerna har ännu inte realiserats. 
Under 2022 har även kriget i Ukraina lett till att Vaxholms stad ska ta emot 44 st flyktingar enligt 
massflyktingdirektivet. Dessa ska tas emot utöver de 19 nyanlända som staden ska ta emot enligt 
fördelningstalet. Med anledning av detta finns det en stor risk för att det inte kommer att finnas lediga 
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Protokoll 
2022-11-08 

2 av 2 
 
 

Socialnämnden 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

bostäder för barnfamiljer i det ordinarie boendebeståndet efter etableringstiden. En konsekvens kan bli 
ökad ekonomisk belastning för socialnämnden eftersom det befintliga boendebeståndet i form av större 
lägenheter inte kommer att tillgodose behovet om inte familjer flyttar efter 2 år. Socialnämnden kan då 
nödgas köpa boendelösningar utanför kommunen. En placering för en familj brukar kosta ca 30 000 kr 
per månad på hotelljourer. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-21, Lorentz Ogebjer 
Beslut av kommunfullmäktige, 2020-12-14/§84 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Lorentz Ogebjer, enhetschef vuxenstöd, socialförvaltningen 

För kännedom:        Agneta Franzén, förvaltningschef, socialförvaltningen 
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Utvärdering och förlängning av inriktningsbeslut boende för nyanlända  

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:  
1. Information om utvärdering av inriktningsbeslut nyanlända noteras till protokollet  
 
2. Tidigare beslut av kommunfullmäktige 2020-12-14/§ 84 förlängs enligt följande: 

- Huvudprincipen för de till staden aviserade nyanlända ska vara att de ska lämna stadens 
boendebestånd efter att etableringstiden har löpt ut. 

- Undantag från huvudprincipen ska gälla familjer med ett eller flera barn under arton (18) år 
under förutsättning att det finns boende inom ramen för stadens bestånd av boenden för 
nyanlända. 

- Undantaget gäller i ett (1) år eller till dess att nytt beslut fattas.   

 

Ärendebeskrivning 
Staden har ansvar för boende, och till viss del försörjning, de första två (2) åren de vistas i kommunen. 
Efter det åligger det varje vuxen individ att ta ansvar för sin egen försörjning och boendesituation. Om 
individen/individerna inte hittar eget boende så ligger ansvaret för försörjning samt boende kvar på 
Vaxholms stad.  

Nuvarande inriktningsbeslut av KF, innebär det att staden ordnar med tillfälliga boenden efter det att 
individen har vistats i två (2) år i stadens boenden för nyanlända.  

Efter beslut av kommunfullmäktige 2020-12-14/§84 fattades följande inriktningsbeslut:  

1. Huvudprincipen för de till staden anvisade nyanlända ska vara att de ska lämna stadens 
boendebestånd efter att etableringstiden har löpt ut.  

2. Undantag från huvudprincipen ska gälla familjer med ett eller flera barn under arton (18) år under 
förutsättning att det finns boende inom ramen för stadens bestånd av boenden för nyanlända. 

3. Undantaget gäller i ett (1) år eller till dess att nytt beslut fattas.   

Socialförvaltningen 
Lorentz Ogebjer 
Enhetschef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-10-21 

Änr SN 2022/65.759 
2 av 2 

 
 
 

 

Beslutet har utvärderats för 2022 av förvaltningen. Sammantaget har utfallet inneburit att en familj har 
uppfyllt kriterierna för att bo kvar efter etableringstiden och beviljats kvarboende.  

Effekten av beslutet bedöms inte ha inneburit ökade kostnader för nämnden under året eftersom det 
fram till nu har funnits plats i det ordinarie boendebeståndet.  

Förvaltningen bedömer att inriktningsbeslutet under vissa tydliga förutsättningar kan förlängas 
ytterligare ett år. Bedömningen bygger på att fördelningen av ensamhushåll och familjer nästkommande 
år handlar om ett mottagande av ett fåtal familjer och resten ensamhushåll.  

Ändrade förutsättningar 
Under 2022 har i huvudsak familjer anvisats, men de ekonomiska riskerna har ännu inte realiserats. 
Under 2022 har även kriget i Ukraina lett till att Vaxholms stad ska ta emot 44 st flyktingar enligt 
massflyktingdirektivet. Dessa ska tas emot utöver de 19 nyanlända som staden ska ta emot enligt 
fördelningstalet. Med anledning av detta finns det en stor risk för att det inte kommer att finnas lediga 
bostäder för barnfamiljer i det ordinarie boendebeståndet efter etableringstiden. En konsekvens kan bli 
ökad ekonomisk belastning för socialnämnden eftersom det befintliga boendebeståndet i form av större 
lägenheter inte kommer att tillgodose behovet om inte familjer flyttar efter 2 år. Socialnämnden kan då 
nödgas köpa boendelösningar utanför kommunen. En placering för en familj brukar kosta ca 30 000 kr 
per månad på hotelljourer. 

Barnrättsperspektivet/prövning av barnets bästa 
Barnkonventionen anger att en barnkonsekvensanalys ska göras i varje enskilt ärende som rör barn. 
Förvaltningen kommer att göra barnkonsekvensanalyser i varje enskilt ärende som kan komma att 
omfattas av nu aktuellt beslut. Efter genomförd barnkonsekvensanalys ska förvaltningen ta ställning till 
om undantag ska gälla den aktuella familjen.  

Finansiering 
Finansieringen bedöms kunna rymmas inom befintlig ram. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2022-10-21, Lorentz Ogebjer 
Beslut av kommunfullmäktige, 2020-12-14/§84 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Lorentz Ogebjer, enhetschef vuxenstöd, socialförvaltningen 

För kännedom:        Agneta Franzén, förvaltningschef, socialförvaltningen 
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2022-11-09 

Änr KS 2017/189.214 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 47 Beslut om att teckna planavtal i ändring av detaljplan för del av 
Skarpö etapp 1 södra delen. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Planchef får teckna planavtal med fastighetsägaren.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-30 § 133 att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för del av Skarpö etapp 1, södra delen så den stämmer bättre med fastställda 
fastighetsgränser. 
 
Syftet med ändringen av detaljplanen för del av Skarpö etapp 1 södra delen är att ändra de 
planbestämmelser som gjort fastigheterna planstridiga samt att där det är möjligt justera 
detaljplanegränser så de stämmer bättre med befintliga fastighetsgränser. 
 
För att i ett tidigt skede säkerställa att ändringen av detaljplanen inte strider mot länsstyrelsens 
ingripandegrunder gällande framför allt strandskydd och till viss del även riksintresset för 
kulturmiljövården skickades en begäran om planeringsbesked in till länsstyrelsen.  
 
2019-07-25 Länsstyrelsen lämnade ett negativt planeringsbesked inom alla de ytor som varit föremål för 
prövning av strandskyddet.  
 
2021-03-04 Regeringen avslog kommunens överklagande och länsstyrelsens dom står därmed fast.  
 
Även om strandskyddet inte gick att upphäva inom planområdet behöver planstridigheterna hanteras i 
en fortsatt detaljplaneprocess. 
 
Fastighetsägaren har inkommit med önskemål om att med antikvarisk kompetens pröva möjligheten till 
att öka byggrätterna på fastigheterna Skarpö 1:140 och 1:141. Byggrätterna har bestämts till att vara 
mindre än för övriga fastigheter i gällande detaljplan av kulturmiljöskäl. Fastighetsägaren vill med 
antikvarisk kompetens utreda möjligheten till att ha samma generella byggrätter som övriga fastigheter 
inom detaljplanen för Skarpö på fastigheterna Skarpö 1:140 och 1:141.  
 
Ändringen har tidigare bekostats av kommunen men då en eventuell utökning av byggrätterna inte 
bedöms vara inkluderat i nuvarande uppdrag föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att denna prövning 
bekostas av sökanden och att ett plankostnadsavtal tecknas för att reglera kostnaderna.  
 
Prövning av byggrätter föreslås handläggas inom samma ärende men debiteras fastighetsägaren. För 
övrig ändring gällande planstridigheter står kommunen för kostnaden. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att ändringen av detaljplanen, samt omprövning av byggrätter 
med hjälp av antikvarisk kompetens, kan prövas för det föreslagna området. 

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C), Lars Lindgren (M), Jan Reuterdahl (L) och Bengt Sandell (S) yrkar bifall till 
förvaltningens beslutsförslag. 
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Protokoll 
2022-11-09 

2 av 2 
 
 

Kommunstyrelsens planeringsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.   

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2022-10-11 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Gunnar Lunnergård 
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Beslut om att teckna planavtal i ändring av detaljplan för del av 
Skarpö etapp 1, södra delen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna att planchef får teckna 
planavtal med fastighetsägaren.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-30 § 133 att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för del av Skarpö etapp 1, södra delen så den stämmer bättre med fastställda 
fastighetsgränser. 
 
Syftet med ändringen av detaljplanen för del av Skarpö etapp 1 södra delen är att ändra de 
planbestämmelser som gjort fastigheterna planstridiga samt att där det är möjligt justera 
detaljplanegränser så de stämmer bättre med befintliga fastighetsgränser. 
 
För att i ett tidigt skede säkerställa att ändringen av detaljplanen inte strider mot länsstyrelsens 
ingripandegrunder gällande framför allt strandskydd och till viss del även riksintresset för 
kulturmiljövården skickades en begäran om planeringsbesked in till länsstyrelsen.  
 
2019-07-25 Länsstyrelsen lämnade ett negativt planeringsbesked inom alla de ytor som varit föremål för 
prövning av strandskyddet.  
 
2021-03-04 Regeringen avslog kommunens överklagande och länsstyrelsens dom står därmed fast.  
 
Även om strandskyddet inte gick att upphäva inom planområdet behöver planstridigheterna hanteras i 
en fortsatt detaljplaneprocess. 
 
Fastighetsägaren har inkommit med önskemål om att med antikvarisk kompetens pröva möjligheten till 
att öka byggrätterna på fastigheterna Skarpö 1:140 och 1:141. Byggrätterna har bestämts till att vara 
mindre än för övriga fastigheter i gällande detaljplan av kulturmiljöskäl. Fastighetsägaren vill med 
antikvarisk kompetens utreda möjligheten till att ha samma generella byggrätter som övriga fastigheter 
inom detaljplanen för Skarpö på fastigheterna Skarpö 1:140 och 1:141.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Gunnar Lunnergård 
Tf. Planchef 
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Ändringen har tidigare bekostats av kommunen men då en eventuell utökning av byggrätterna inte 
bedöms vara inkluderat i nuvarande uppdrag föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att denna prövning 
bekostas av sökanden och att ett plankostnadsavtal tecknas för att reglera kostnaderna.  
 
Prövning av byggrätter föreslås handläggas inom samma ärende men debiteras fastighetsägaren. För 
övrig ändring gällande planstridigheter står kommunen för kostnaden. 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att ändringen av detaljplanen, samt omprövning av byggrätter 
med hjälp av antikvarisk kompetens, kan prövas för det föreslagna området. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren för Skarpö 1:139-1:141 har önskat ändra del av detaljplan 393 Skarpö etapp 1, södra 
delen då fastighetsgränserna som förutsattes i planarbetet inte visat sig 
stämma efter genomförd fastighetsbestämning. Fastighetsbestämningen har lett till 
planstridigheter gällande bland annat fastighetsindelningsbestämmelser. Det har även lett 
till att allmän plats (PARK) visat sig vara lokaliserad på en privat fastighet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-30 § 133 att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för del av Skarpö etapp 1, södra delen så den stämmer bättre med fastställda 
fastighetsgränser. 
 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2019-05-22 § 23 att godkänna ”begäran om 
planeringsbesked” och stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att inhämta synpunkter från berörda 
och därefter skicka in begäran om planeringsbesked till länsstyrelsen. I enlighet med plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) 5 kap 10 f § har Vaxholms Stad skickat in en begäran om planeringsbesked.  
 
Syftet med begäran om planeringsbesked i detta tidiga skede var att säkerställa att ändringen inte 
strider mot länsstyrelsens ingripandegrunder när det kommer till framför allt strandskyddet och till viss 
del även riksintresse för kulturmiljövården. 
 
Förslaget till ändring innebär att några ytor ändrar användning till kvartersmark (B-bostäder) och 
någon yta ändras från kvartersmark (B-bostäder) till PARK. För de ytor som ändras till 
kvartersmark (B-bostäder) föreslås att strandskyddet upphävs. I delar där parkmarken utökas 
föreslås att strandskyddet återinträder respektive inträder. 

2019-07-25 Länsstyrelsen lämnade ett negativt planeringsbesked inom alla de ytor som varit föremål för 
prövning av strandskyddet. 
 
2019-10-09 § 41 beslutade kommunstyrelsen att överklaga länsstyrelsens beslut upp till regeringen. 
 
2021-03-04 Regeringen avslog kommunens överklagande och länsstyrelsens dom står fast.  
 
Även om strandskyddet inte gick att upphäva inom planområdet behöver planstridigheterna hanteras i 
en fortsatt detaljplaneprocess. 
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Fastighetsägaren har inkommit med önskemål om att med antikvarisk kompetens pröva möjligheten till 
att öka byggrätterna på fastigheterna Skarpö 1:140 och 1:141. Byggrätterna har bestämts till att vara 
mindre än för övriga fastigheter i gällande detaljplan av kulturmiljöskäl. Fastighetsägaren vill med 
antikvarisk kompetens utreda möjligheten till att ha samma generella byggrätter som övriga fastigheter 
inom detaljplanen för Skarpö etapp 1, södra delen på fastigheterna Skarpö 1:140 och 1:141.  
 
I Start-PM beskrivs uppdraget enligt följande:  
 
”Ändringen ska lösa den uppkomna fastighetssituationen på platsen genom att ändra 
detaljplanebestämmelser så de stämmer med hur marken används. Minsta möjliga ändringar ska 
eftersträvas utan att syftet går förlorat.”  
 
Ändringen har tidigare bekostats av kommunen men då en eventuell utökning av byggrätterna inte 
bedöms vara inkluderat i nuvarande uppdrag föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att denna prövning 
bekostas av sökanden och att ett plankostnadsavtal tecknas för att reglera kostnaderna.  
 
Prövning av byggrätter föreslås handläggas inom samma ärende men debiteras fastighetsägaren. För 
övrig ändring gällande planstridigheter står kommunen för kostnaden. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslaget beslut bedöms inte få några konsekvenser ur ett barnperspektiv. 

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

Måluppfyllelse 
Kvalitet – Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att ändringen bidrar till att höja kvaliteten på 
detaljplanen gällande fastighetsgränser. 

Livsmiljö – Kulturmiljön på platsen bedöms av antikvarisk kompetens. 

Ekonomi – Ändringen av detaljplanen får bättre kostnadstäckning i och med plankostnadsavtalet med 
fastighetsägaren. 

Finansiering 
Kommunen ombesörjer planarbetet med undantag för utredningar och handläggning som rör eventuellt 
förändrade byggrätter. Detta bekostas enligt planavtal av sökanden/fastighetsägaren. 

Projektet finansieras inom kommunstyrelsens ram och övrig del via planavtal. 

Interna kostnader utgörs av arbetstid, grundkarta, fastighetsförteckning och annonsering. 

Utredningskostnader gällande byggrätter och kulturmiljö bekostas av sökanden. 

Planavgift tas ut vid bygglov. 
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Bedömning 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att ändringen av detaljplanen, samt omprövning av byggrätter 
med hjälp av antikvarisk kompetens, kan prövas för det föreslagna området. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2022-10-11 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Gunnar Lunnergård 
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Vaxö skola, ny byggnad för slöjdsalar och klassrum - Godkännande- 
och tilldelningsbeslut 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Med hänsyn tagen till Barn- och utbildningsnämndens yttrande, godkänna 
upphandlingsunderlaget för projekt Vaxö skola, ny byggnad för slöjdsalar och klassrum. 

2. Stadsbyggnadsförvaltningens chef får delegation att inom projektets budget tilldela en 
entreprenör för projektets genomförande. 

3. Exploateringsenheten får i uppdrag att återkomma med en återrapportering när projektet 
genomförts och överlämnats för drift hos tekniska enheten. 

Sammanfattning 
Utredningsarbete för en ny byggnad på Vaxö skolas tomt har pågått en längre tid. I samband med att ett 
framtaget förslag för ny byggnad inte ansågs i enlighet med gällande detaljplan togs ett nytt uppstarts- 
och inriktningsbeslut för Vaxö skola, KS 2020-02-06 § 11. Efter ett utredningsarbete erhöll 
exploateringsenheten under hösten år 2021 ett genomförandesbeslut för Vaxö skola, ny byggnad för 
slöjdsalar och klassrum, KS 2021-11-25 § 173.  

Exploateringsenheten har efter genomförandebeslutet, i samråd med utbildningsförvaltningen och 
tekniska enheten, fortsatt projekteringsarbetet och nu kommit fram till bifogat upphandlingsunderlag. 
Projekteringshandlingarna för tre nya lektionssalar och två slöjdsalar, en för syslöjd samt en för träslöjd, 
har tillsammans med underlag och utlåtanden från SAK-kunniga överlämnats till oberoende kalkylator 
för en kostnadsuppskattning.  

Uppdaterad kalkyl har tagit hänsyn till förändrat världsmarknadsläge med kraftigt ökade 
materialkostnader och ökad inflation. Utifrån beslutad projektbudget innebär det att budgeten för 
projektet behöver regleras utifrån fastställd kalkyl (2022-09-07). 
 
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag är också, för att effektivisera projektets genomförande, att 
stadsbyggnadsförvaltningens chef erhåller delegation att, inom utökad budget för projektet och i 
enlighet med uppdaterad kalkyl, tilldela en entreprenör i samband med kommande upphandling. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Rickard Lerdell 
Byggprojektledare 
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Bakgrund 
Vaxö skola står utan permanenta slöjdlokaler i och med avvecklingen av Norrbergskolan. Detta då 
Kronängsskolan slöjdlokaler anpassades för undervisning för åk 7-9, vilket inte medger undervisning för 
åk 6. Vaxö skola har sedan nedläggningen av Norrbergsskolan 2017 bedrivit slöjdundervisning på andra 
F-6-skolor och i Storstugan i enlighet med beslut i BUN 2017-08-21 § 58.  

Utredningsarbete och förslag på ny skolbyggnad på tomten för Vaxö skola har tagits fram dock ansågs 
framritad byggnad inte förenlig med gällande detaljplan varför omtag skett i projektet. 

Syftet med nybyggnationen är att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten på Vaxö skola för att fullt ut 
kunna bedriva en två-parallellig skola i egna lokaler. Vaxö skola har idag sin verksamhet utspridd i fyra 
lokaler: Vaxö skolas huvudbyggnad, tillfällig paviljong på tomten för Vaxö skola, Söderfjärdsskolan och 
Storstugan. Det innebär en mindre effektiv skoldag för elever och personal, med tillhörande 
merkostnader. Inga nya skolplatser tillskapas men kapaciteten i den tillfälliga paviljongen övergår till 
permanent kapacitet. Förslaget utgår från utbildningsförvaltningens behov och den 
Lokalförsörjningsplan som antagits av Barn- och utbildningsnämnden, BUN 2021-05-24 §58. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav tekniska enheten i uppdrag att utreda möjligheten att bygga ut Vaxö skola för att 
möjliggöra en långsiktig lösning för Vaxö skolas behov av slöjdlokaler KS 2017-06-08 § 65. 
Utredningsarbete för en ny byggnad har sedan dess pågått men i samband med att ett framtaget förslag 
för ny byggnad inte ansågs i enlighet med gällande detaljplan togs ett nytt uppstarts- och 
inriktningsbeslut för Vaxö skola, KS 2020-02-06 § 11. 

Efter ett utredningsarbete erhöll Exploateringsenheten under hösten år 2021 ett genomförandesbeslut 
för Vaxö skola, ny byggnad för slöjdsalar och klassrum, KS 2021-11-25 § 173. Exploateringsenheten har 
efter genomförandebeslutet, i samråd med utbildningsförvaltningen och tekniska enheten, fortsatt 
projekteringsarbetet. Ritningar har tagits fram som ingått i underlaget för ett bygglov. 
Projekteringshandlingarna för tre nya lektionssalar och två slöjdsalar, en för syslöjd samt en för träslöjd, 
har tillsammans med underlag och utlåtanden från SAK-kunniga överlämnats till oberoende kalkylator 
för en kostnadsuppskattning.  

Ritningar har tagits fram som ingått i underlaget för ett bygglov. Projekteringshandlingarna för tre nya 
lektionssalar och två slöjdsalar, en för syslöjd samt en för träslöjd, har tillsammans med underlag och 
utlåtanden från SAK-kunniga överlämnats till oberoende kalkylator för en kostnadsuppskattning.  

Uppdaterad kalkyl påvisar kostnadsökningar sedan förgående kalkyl (2021-08-12). Redovisade skäl 
utifrån rådande ekonomiska situation i Sverige och omvärlden är kända och storleksordningen på 
redovisade konstadsökningar anses rimliga. Stadsbyggnadsförvaltningens samlade bedömning är därav 
att framtagen projektkalkyl är rimlig för projektets totala kostnad. Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår 
därför kommunstyrelsen att godkänna upphandlingsunderlag och hörande kalkyl samt ge 
stadsbyggnadsförvaltningens chef att inom projektets budget erhålla delegation att tilldela entreprenör i 
kommande upphandling av projektets genomförande. 

69



Tjänsteutlåtande 
2022-10-13 

Änr KS 2022/199.259 
3 av 5 

 
 
 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Utbildningsförvaltningen har beaktat artiklarna i barnkonventionen och ser att förslaget inte inskränker 
på barnet rättigheter. Barnets bästa ska beaktas både utifrån barnet som individ och barnet som grupp, 
men behöver inte vara likställda. Barnet bästa som individ bedöms vara att denne kommer få en 
förbättrad kvalitet i sin undervisning på Vaxö skola i och med byggnationen av Vaxö annex. Barnens 
säkerhet kommer förbättras då antalet förflyttningar minimeras. 
 
För elever på Vaxö skola kommer projektet att ha en negativ påverkan under byggnationen utifrån 
möjligheten att använda skolgården men det kan avhjälpas med ett nyttjande av Lägrets lekplats. I 
projektet ingår att utemiljön skall iordningsställas vilket på sikt förhoppningsvis leder till högre kvalitet. 
 
Övriga elever påverkas inte av föreslagen ombyggnation. Barnets bästa som grupp bedöms vara att få 
tillgång till utbildning av god kvalitet i väl utformade lokaler.  
 
De utmaningar som byggnationen kommer medföra på kort sikt anser förvaltningen inte väger tyngre än 
barnets rätt till utbildning i för ändamålet anpassade lokaler. 

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

Måluppfyllelse 
Kvalitet – Ny byggnad Vaxö skola kommer att vara attraktivt utformad och följa gestaltningen på 
befintlig skolbyggnad och samspela med byggnader i omgivande miljö. Permanenta nybyggda lokaler för 
slöjd och lektionssalar bidrar till ökad kvalitet för personal och elever. 

Livsmiljö – Ny byggnad Vaxö skola kommer att ge förbättrade möjligheter till utbildning och 
undervisning. Tillsammans med borttagandet av befintlig mindre byggnad i blåbetong kommer projektet 
medföra förbättringar i livsmiljön på fastigheten. 

Ekonomi – Ny byggnad Vaxö skola och dess tillkomst, har för avsikt att erbjuda moderna och funktionella 
lokaler för slöjd och lektionssalar.  Förvaltningen bedömer att projektets totala kostnad för byggnaden 
och åtgärder kopplade till entreprenaden är rimliga. Projektets kostnader har förändrats utifrån rådande 
omvärldsläge men förvaltningen bedömer att projektets nytta bidrar långsiktigt till ekonomisk 
hushållning och en ekonomi i balans. 

Finansiering 
Uppdaterad kalkyl (2022-09-07) påvisar kostnadsökningar sedan förgående kalkyl (2021-08-12). 
Redovisade skäl utifrån rådande ekonomiska situation i Sverige och omvärlden är kända och 
storleksordningen på redovisade konstadsökningar anses rimliga. Stadsbyggnadsförvaltningens samlade 
bedömning är därav att framtagen projektkalkyl är rimlig för projektets totala kostnad. 
Den oberoende kalkylatorn har i sin uppdatering av förgående kalkyl (2021-08-12) tagit höjd för den 
ekonomiska osäkerheten i omvärlden. I kalkylen har anpassning skett för: 

• Kraftig indexreglering under år 2022 som resulterat i en ökning från förgående kalkyl om 20% 
fram till kvartal 3 år 2022. 

• Ytterligare indexökningar under kvartal 4 år 2022, i storleksordningen 5% till 10%. 
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• Indexökning 2 år framåt med cirka 3,5 % 
• Kostnadsökning av material under år 2022 med cirka 20 – 25% 
• Kostnadsökningar för projekt- och byggledning om cirka 4 % 
• Kostnadsökningar för projektering om cirka 10% 
• Byggherrekostnader för administration om cirka 3 % 
• Budgetreserv om 15%  

Med hänsyn tagen till ovannämnda faktorer och utifrån beslutad projektbudget innebär det att 
budgeten för projektet behöver regleras utifrån fastställd kalkyl (2022-09-07). 

Bedömning 
Om exploateringsenheten erhåller ett godkännandebeslut för framtagna upphandlingsunderlag och 
tillhörande uppdaterad kalkyl samt stadsbyggnadsförvaltningens chef erhåller delegation att inom 
utökad budget för projektet tilldela entreprenör kan projektet stå klart till sommaren 2024. 

Stadsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget för ny skolbyggnad möter Vaxö skolas behov av lokaler 
inom skolans fastighet. Förslaget innebär en permanent ökning av tre klassrum och två slöjdsalar. 
Stadsbyggnadsförvaltningen delar utbildningsförvaltningen bedömning att föreslagen byggnad på Vaxö 
skola medför en effektivisering för både Vaxö skola och Söderfjärdsskolan avseende organisering av 
utbildning.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Vaxö skola, ny byggnad för slöjdsalar och klassrum - Godkännande- och 
tilldelningsbeslut, 2022-10-19 

Upphandlingsunderlag, Bilaga 1 Administrativa föreskrifter 

Upphandlingsunderlag, Bilaga 2 Arkitekthandlingar 

Upphandlingsunderlag, Bilaga 3 Landskapsarkitekt 

Upphandlingsunderlag, Bilaga 4 Konstruktionshandlingar 

Upphandlingsunderlag, Bilaga 5 VVS-handlingar 

Upphandlingsunderlag, Bilaga 6 El-handlingar 

Upphandlingsunderlag, Bilaga 7 Hiss-handlingar 

Upphandlingsunderlag, Bilaga 8 Brandhandlingar 

Upphandlingsunderlag, Bilaga 9 Akustik 

Upphandlingsunderlag, Bilaga 10 Geoteknik 

Upphandlingsunderlag, Bilaga 11 Tillgänglighet 

Upphandlingsunderlag, Bilaga 12 Nybyggnadskartor 

Upphandlingsunderlag, Bilaga 13 ESPD-Bilaga 

Beslut – BUN 2022-11-07 § 101 Ställningstagande kostnadsutveckling Vaxö skola annex 

Tjänsteutlåtande, Ställningstagande kostnadsutveckling Vaxö skola annex, 2022-10-10 
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Kalkyl - Vaxö skola, annex Nybyggnad slöjd och skolbyggnad, Ebab Projektutveckling Kalkyl, 2022-09-07 

Klimatredovisning: Vaxö skola annex Baserat på metodik enligt EN 15804 och EN 15978, Ebab, 
2022-09-07  

Kalkyl - Vaxö skola, annex Nybyggnad slöjd och skolbyggnad, Ebab Projektutveckling Kalkyl, 2022-08-12 

Beslut - KS 2021-11-25 § 173 Vaxö skolas, ny byggnad för slöjdsalar och klassrum – genomförandebeslut 

Beslut - BUN 2021-05-24 §58 Lokalförsörjningsplan Skolor Vaxholms stad 2021-2030 

Beslut - KS 2020-02-26 § 11 Vaxö skola- nytt uppstarts- och inriktningsbeslut 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd: Rickard Lerdell, stadsbyggnadsförvaltningen 

För kännedom:  Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Walewska Jendi, utbildningsförvaltningen   
 Anders Roxström, utbildningsförvaltningen   
 Alexander Wahlstedt, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Marie Wiklund, kommunledningskontoret  
 Koray Kahruman,  kommunledningskontoret 
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§ 173 Vaxö skolas, ny byggnad för slöjdsalar och klassrum - 
genomförandebeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Med hänsyn tagen till Barn- och utbildningsnämndens remissvar, godkänns fortsatt arbete 

genom att ge exploateringsenheten ett genomförandebeslut för projekt Vaxö skola.  
2. Exploateringsenheten får i uppdrag att återkomma med begäran om ett upphandlingsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Exploateringsenheten återkommer nu i enlighet med kommunstyrelsens beslut, KS 2021-10-28 § 156, i 
vilket enheten fick i uppdrag att inför nästkommande kommunstyrelse 25 november 2021 återkomma 
till kommunstyrelsen med ett genomförandebeslut för Vaxö skola, ny byggnad för slöjdsalar och 
klassrum. 

Exploateringsenheten har, i samråd med utbildningsförvaltningen, i sin utredning fastställt den bästa 
utformningen av den tillkommande byggnaden utifrån skolans behov och den möjliga ytan för placering 
av denna byggnad. 

Exploateringsenheten föreslår att kommunstyrelsen, med hänsyn tagen till Barn- och 
utbildningsnämndens remissvar, godkänner fortsatt arbete genom att ge ett genomförandebeslut för 
projekt Vaxö skola. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2021-10-19, ”Vaxö skola, ny byggnad för slöjdsalar och klassrum - 
genomförandebeslut” 
Beslut BUN 2021-11-08/§ 125 
Bilaga 1 BUN 2021-11-08 § 125 
Tjänsteutlåtande BUF 2021-11-10 
Ritningar byggnad, dat 2021-06-02 
Kalkyl, dat 2021-08-12 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Per Blinck, exploateringsenheten  

Richard Hallman, exploateringsenheten   
Susanne Edén, stadsbyggnadsförvaltningen 
Walewska Jendi, Utbildningsförvaltningen 
Anders Roxström, Utbildningsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt, fastighetsenheten 
Marie Wiklund, kommunledningskontoret 
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………………………. 
Ordförande 
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Justerare 

 

§ 58 Lokalförsörjningsplan Skolor Vaxholms stad 2021-2030 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lokalförsörjningsplan Skola 2021-2030 godkänns som underlag för beslut i ärenden som rör 
verksamhetslokaler för barn- och utbildningsnämnden och överlämnas till kommunstyrelsen för 
information. 

2. Lokalförsörjningsplan grundskola 2021-2027 upphör att gälla. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella rättelser gällande namn på paviljonger.  

Ärendebeskrivning 
Lokalförsörjningsplanen omfattar kommunens grundskolor och utgör ett planeringsunderlag till 
kommunfullmäktiges plan med mål och budget samt beslut kring ärenden om verksamhetslokaler för 
barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning. Uppgifterna som ligger till grund för planen är en 
bedömning av behoven utifrån befolkningsprognosen samt andra kända kommande behov inom 
utbildningsförvaltningens olika områden. Lokalförsörjningsplanen ska revideras årligen vid ny 
befolkningsprognos.  

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

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

Rindö skolans tillfälliga paviljong har sagts upp per december 2020 och kommer plockas bort under 
sommaren 2021. Från och med januari 2021 minskar skolans kapacitet från 175 elever till 105 elever. En 
inre ombyggnad av skolan kommer genomföras under sommaren 2021. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att förvaltningen får i uppdrag att 
göra redaktionella rättelser gällande namn på paviljonger. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Walewska L Jendi 2020-09-17 
Lokalförsörjningsplan Skolor Vaxholm stad 2021-2030 
Bilaga 1, KSPU 2015-05-27  
Bilaga 2 beslut KS 17-06-08  
Bilaga 3 KS 2020-02-06  
Bilaga 4 KS 2016-02-04  
Bilaga 5 BUN 2020-04-27  
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Barn- och utbildningsnämnden 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Bilaga 6 KS 2020-05-07  
Bilaga 7 Beslut KS 2021-02-04  

 

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

Anders Roxstrom, förvaltningschef, anders.roxstrom@vaxholm.se                             
Susanne Edén, stadsbyggnadschef, susanne.eden@vaxholm.se                     
Marie Wiklund, kommunchef, marie.wiklund@vaxholm.se 
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Resarö skola, ombyggnation och flytt av förskoleklasser – 
Inriktningsbeslut 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Med hänsyn tagen till Barn- och utbildningsnämndens yttrande, godkänna utredningsunderlag 
och fortsatt arbete genom att ge exploateringsenheten inriktningsbeslut för projekt Resarö 
skola.  

2. Exploateringsenheten får i uppdrag att återkomma med ett upphandlingsunderlag. 

Sammanfattning 
Exploateringsenheten har utifrån nytt uppstartsbeslut för Resarö skola, KS 2021-11-25 § 174, och 
fastslaget lokalprogram för Resarö skola, KS 2022-06-02 § 80, tillsammans med utbildningsförvaltningen 
och anlitad arkitekt utfört ett utredningsarbete. Utredningsarbetet har fastställt att skolans behov kan 
tillgodoses inom befintliga lokaler.  

Inom området finns tillfälliga paviljonger som behöver ersättas med nya lokaler. Utöver nya lokaler finns 
behov av fler lektionssalar, att optimera flödet och reducera bullernivåerna i matsalen samt att 
lokalisera elevhälsan samlat.  

Utifrån att tidigare projekt för Resarö skola med en ny matsalsbyggnad lagts ned och nytt 
uppstartsbeslut tagits för att tillgodose skolan behov inom nuvarande lokaler behöver lämpligen en ny 
projektbudget fastställas för projektet. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att framtagen kalkyl (2022-09-
27) är rimlig och lämplig att utgå från när ny budget ska fastställas för nuvarande projekt.  

Bakgrund 
Resarö skola har behov av nya lektionssalar, förbättrad miljö i matsalen samt att effektivt samla 
elevhälsan. 

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

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Oscar Blom 
Byggprojektledare 
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Med bibehållen vision för skolan behöver dels skolans organisation anpassas dels behöver befintliga 
lokaler anpassas vid en avveckling av Skutans lokaler (Ytterby 4:174). Avvecklingen innebär en minskning 
med tre klassrum för förskoleklass samt fritidshem. Dessa tre klassrum som ligger i Skutan behöver 
således ersättas inom befintliga byggnader.  Vidare har skolan även behov av fritidshemslokaler för 
dessa klasser som även de ryms idag i Skutans lokaler.  

Ärendebeskrivning 
I samband med att projekt Resarö skola, ny matsalsalsbyggnad, skulle gå upp inför ett inriktningsbeslut 
beslutade barn- och utbildningsnämnden att i sitt remissyttrande föreslå kommunstyrelsen att inte gå 
vidare med inriktningsbeslutet för projektet, BUN 2021-11-08 § 126. Kommunstyrelsen valde i 
efterföljande kommunstyrelse, KS 2021-11-25 § 174, att ta hänsyn till barn- och utbildningsnämndens 
remissvar, och ge exploateringsenheten ett nytt uppstartsbeslut för Resarö skola. I enlighet med barn- 
och utbildningsnämndens beslut uppdrogs stadsbyggnadsförvaltningen att i första hand utreda vad som 
kan inrymmas inom befintliga byggnader. 

Tidigare uppdrag, KS § 8 2021-02-04, för Resarö skola med ny matsalsbyggnad och kök samt 
färdigställandet av sju klassrum med tillhörande grupprum drogs tillbaka 

Utbildningsförvaltningen har i samråd med exploateringsenheten, Resarö skolas, måltidsenheten och 
upphandlad arkitekt tagit fram ett underlag för verksamheternas behov och dess förutsättningar för att 
inrymmas inom befintliga byggnader. Egenregins och måltidsenhetens totala lokalbehov har analyserats 
utifrån aktuell befolkningsprognos och organisation. Resultatet blev det lokalprogram för Resarö skola 
som antogs av barn- och utbildningsnämnden maj månad, BUN 2022-05-23 § 58, och som 
kommunstyrelsens sedan fastslog i juni 2022 utgör inriktning till exploateringsenhetens 
utredningsarbete, KS 2022-06-02 § 80. Lokalprogrammet visar att Skutans lokaler kan ersättas inom 
befintliga lokaler. Därtill att det är möjligt att lösa ut skolans tidigare behov av ytor till elevhälsan och 
undervisning samt att en renovering av matsalen med en ökning av golvyta går att genomföra vilket 
adresserar måltidsenhetens behov.  

Skolan planerar att inrymma Skutans tre klassrum och fritidshemslokaler i huvudbyggnadens sektion för 
musik, slöjd och skolsköterska. Skolans har då ett behov av sal för musikundervisning, slöjd och 
skolsköterska vilket löses ut genom en ombyggnation av Bojen (Ytterby 4:686) där tre klassrum, två 
slöjdsalar och en musiksal skapas, samt att sektion för slöjd i huvudbyggnaden omvandlas till ytor för 
hela elevhälsan. Skolan och måltidsenheten behöver kunna schemalägga alla klasser i matsalen under 
lunchperioden (11-13) utan att ljudnivå och trivsel försämras. För att göra det ser man ett behov av att 
utöka golvytan, isolering för ljud och borttagning av inre vikvägg i nuvarande matsal. 

Exploateringsenheten återkommer nu i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2021-11-25 KS §174 
(uppstartsbeslut). Exploateringsenheten har tillsammans med utbildningsförvaltningen i sin utredning 
fastställt den bästa lösningen utifrån skolans behov är att lokalisera verksamheten i huvudbyggnaden 
samt flytta ut slöjdsalar och musik till byggnaden Bojen. Exploateringsenheten föreslår att projektet får 
fortsatt förtroende genom ett inriktningsbeslut. Om sådant förtroende ges uppskattas ett godkännande- 
och tilldelningsbeslut kunna lyftas kring mars/april år 2023. 
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Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Förslagets beslut bedöms i detta skede inte få några konsekvenser/effekter ur ett barnperspektiv. 
Förslag till beslutet innebär att exploateringsenheten får fortsatt förtroende att projektera fram 
nödvändig förslagshandling och projekteringshandling inför en möjlig upphandling av entreprenör. 

Efterföljande förslag till beslut i enlighet med byggprocessen där beslut avser godkännande- och 
tilldelningsbeslut kommer i samband med byggnation och realisering av projektet att medföra en 
påverkan på barn. Förvaltningen får i samband med efterföljande förslag till beslut återkomma med i 
vilken utsträckning barn kommer att framledes påverkas.  I detta tidiga planeringsskede bedömer 
förvaltningen att påverkan sammantaget sätt i samband med olägenheter av byggnation och realisering 
av förbättrade lektionssalar och matsal kommer att vara positiv sett ur barns perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Förslaget bedöms i detta skede inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Förslag till beslutet innebär att exploateringsenheten får fortsatt förtroende att projektera fram 
nödvändig förslagshandling och projekteringshandling inför en möjlig upphandling av entreprenör. 

Efterföljande förslag till beslut i enlighet med byggprocessen där beslut avser godkännande- och 
tilldelningsbeslut kommer i samband med byggnation och realisering av projektet att medföra en 
påverkan på barn och vuxna. Förvaltningen får i samband med efterföljande förslag till beslut 
återkomma med i vilken utsträckning till exempel olägenheter av byggnation och realisering av 
förbättrade lektionssalar och matsal kommer medföra en påverkan ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Måluppfyllelse 
Kvalitet – Föreslagen ombyggnation av Resarö skola kommer att effektivisera skolans nyttjande av 
befintliga lokaler. Nyrenoverade lokaler och förbättrade flöden för matsalsbesökare kommer att 
förbättra kvaliteten för skolans elever och personal.   

Livsmiljö – Ombyggnationen av Resarö skola med förbättrade flöden i lunchmatsalen samt nya 
lektionssalar medför förbättringar av livsmiljön för såväl elever som personal. 

Ekonomi – Föreslagen ombyggnationen av Resarö skola är ett led i att effektivare nyttja skolans 
befintliga lokaler. Tidigare förslag avsåg en helt ny skolbyggnad. Detta förslag har utgått från en 
ekonomisk genomlysning och där kostnaderna hålls nere vilket bäddar för en långsiktig ekonomisk 
hushållning med en kommunal ekonomi i balans. 

Finansiering 
Framtagen kalkyl är en första tidig kalkyl för projektet. Även om det är en tidig kalkyl med stort 
riskpåslag på grund av tidigt projektskede kan vi utläsa av framtagen kalkyl (2022-09-27) att projektets 
kostnader inryms inom tidigare fastställd budget för projekt Resarö skola. 

Kalkylens kostnadsfördelning kan grovt sägas bestå av entreprenadkostnader om ca 2/3 delar samt 
byggherrekostnader om ca 1/3. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer kalkylen som rimlig utifrån 
dagens omvärldssituation. Kalkylatorn har i sin beräkning beaktat följande: 

• Indexreglering har ökat med 20,0% fram till Q3 år 2022 
• Kalkylator räknar med ytterligare ökning under Q4 2022 med 5,0-10,0% 
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• Indexökning 2år framåt med ca,3,5% 
• Mtrl kostnadsökning är ca 20,0-25,0% år 2022 
• Projekt och bygglednings kostnad ökar med ca.4,0% 
• Projekteringskostnaderna ökar med ca.10,0% 
• Byggherrens interna administration 5,0% 
• Budgetreserv 25,0% 

Utifrån att tidigare projekt för Resarö skola med en ny matsalsbyggnad lagts ned och nytt 
uppstartsbeslut tagits för att tillgodose skolan behov inom nuvarande lokaler behöver en ny 
projektbudget fastställas för projektet. Stadsbyggnadsförvaltningen anser att framtagen kalkyl är 
realistisk och lämplig att utgå från när ny budget ska fastställas för nuvarande projekt. Förvaltningens 
förslag är att tidigare projektbudget regleras utifrån framtagen kalkyl (2022-09-27). 

Bedömning 
Efter nytt uppstartsbeslut för Resarö skola har exploateringsenheten tillsammans med 
utbildningsförvaltningen klarlagt hur skolans behov kan inrymmas i befintliga lokaler. Framtaget förslag 
utgör en lösning som effektivt nyttjar befintliga lokalytor. Om exploateringsenheten erhåller ett 
inriktningsbeslut och budget för projektet regleras utifrån framtagen kalkyl bedömer förvaltningen att 
ombyggnationen kan vara klara lagom till skolstart hösten 2024. Projektet är i ett tidigt skede men 
samråd har skett. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande,  Resarö skola, ombyggnation och flytt av förskoleklasser – Inriktningsbeslut, 2022-10-
14 

Skissförslag 1 – Resarö skola, Ombyggnad Bojen, Situationsplan 1, Wahlros arkitektur i Fokus AB, 2022-
05-09 

Skissförslag 2 – Resarö skola, Befintlig skola-lärosalar och elevhälsa lokaler, Wahlros arkitektur i Fokus 
AB, 2022-09-09 

Skissförslag 3 – Resarö skola, Befintlig skola-matsal, Wahlros arkitektur i Fokus AB, 2022-09-09 

Kalkyl - Resarö skola, Ombyggnad och tillbyggnad, Ebab Projektutveckling Kalkyl, 2022-09-27 

Beslut – BUN 2022-11-07 § 102 Ställningstagande kalkyl för ombyggnation Resarö skola  

UF – Tjänsteutlåtande, Ställningstagande kalkyl för ombyggnation Resarö skola, 2022-10-10 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd: Oscar Blom, stadsbyggnadsförvaltningen 

För kännedom:  Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Walewska Jendi, utbildningsförvaltningen   
 Anders Roxström, utbildningsförvaltningen   
 Alexander Wahlstedt, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Marie Wiklund, kommunledningskontoret  
 Koray Kahruman,  kommunledningskontoret 
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SÄBO Norrberget - genomförandebeslut 

Förslag till beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Redovisad förslagshandling för SÄBO Norrberget godkänns. 
2. Exploateringsenheten får i uppdrag att återkomma med upphandlingsunderlag och begäran om 

ett godkännandebeslut. 

Sammanfattning 
Exploateringsenheten återkommer här med förslag för ett genomförandebeslut i enlighet med 
kommunstyrelsens inriktningsbeslut, KS 2021-11-25 § 175. Exploateringsenheten har inför detta förslag 
arbetat med att minska totalkostnaden för projektet. Besparingsåtgärder har arbetats fram med hjälp av 
SAK-kunniga konsulter och stämts av med tekniska enheten och socialförvaltningen. Socialförvaltningen 
har även föreslagit egna besparingsåtgärder som har beaktats och utretts. Projektet har efter föreslagna 
besparingsåtgärder beräknats av extern kalkylator. Vid en jämförelse med kalkylen för 
utredningshandlingen för drygt ett år sedan (2021-09-22) har projektets totala kostnad minskat, dock 
har förändringarna i omvärlden, med ökade materialkostnader och stigande inflation, medfört att 
projektets totala kostnad idag är högre jämfört med för ett år sedan. 
 
Utöver förändrat världsmarknadsläge med kraftigt ökade materialkostnader innebär vald tomt 
komplikationer som i sig innebär fördyrande omständigheter. Vid en bedömning av projektets 
beräknade kostnad bör hänsyn tas till projektets förutsättningar. 
 
Projektet startades upp i samband med granskning av detaljplanen för Norrberget och då gestaltning 
och utformning i mångt och mycket redan hade fastställts för byggnaden utifrån utförd 
markanvisningstävling. Kraven på träfasader, takkupor och takvinklar, behov av skyddsrum samt ett café 
som en viktig mötesplats för att signalera entrén till området var mer eller mindre bestämt. Tomten var 
vidare i förslag till detaljplan anpassad för ett flerbostadshus. Att ersätta ett flerbostadshus och tillika 
entrébyggnad till nytt bostadsområde är en utmaning. Utöver högt ställda arkitektoniska krav enligt 
detaljplanen och hörande gestaltningsprogram har även tomtens beskaffenhet med lutning, begränsad 
byggnadsarea och utrymme att nyttja tomten medfört svårighet som i sig medfört anpassningar som 
varit kostnadspåverkande för projektet. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer dock sammantaget att 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Rolf Kaae 
Byggprojektledare 
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projektet är möjligt att genomföra samt att framtagna kalkyler påvisar en rimlig projektkostnad för 
tilltänkt särskilt boende inklusive dess innehåll av skyddsrum, underjordiskt garage, storkök och lokal för 
café.  
 

Bakgrund 
Området Norrberget har planerats för att bli en utvidgning av stadskärnan där bebyggelse, gatunät och 
gångstråk ansluter så att den äldre stadens gränser flyttas ut. I samband med markanvisningstävlingen 
för området beaktades vikten av att området ingår i riksintresset för kulturmiljövården. Det medförde 
att krav ställdes på att anbudsförslagen skulle innehålla en exploatering med hög arkitektonisk kvalitet, 
gestaltning samt anpassning till omgivningen.  Krav ställdes på träfasader och helst även 
byggnadsstommar av trä. Vinnande anbud ansågs uppfylla ställda krav och förslag till detaljplan med 
hörande gestaltningsprogram anammade dessa krav.  

Inför granskning av detaljplanen för Norrberget skedde en folkomröstning hösten 2017 rörandes 
eventuell rivning av befintlig skola och förskolor. Resultatet av omröstningen medförde att kommunen 
valde att undanta ett bostadskvarter i markanvisningen och i stället behålla detta för allmänhetens 
intresse och då i syfte att tillskapa ett särskilt boende för äldre (SÄBO).  

Planeringen av ett nytt särskilt boende för äldre i Vaxholm, har pågått aktivt sedan januari 2016 och 
med ledning av den bedömningen som gjordes då av socialförvaltningen fanns det ett uttryckligt behov 
av att öka antalet platser för att undvika omfattande behov av köp av platser utanför kommungränsen. 
Befintliga boendeplatser bedömdes då likväl som idag vara otillräckliga enligt framtagna 
befolkningsprognoser. 

Ett tidigt försök att bygga ett äldreboende skedde vid Blynäsviken där kommunen idag har en tillfällig 
förskola. Därtill har det också inför valet av tomten på Norrberget utförts en lokaliseringsprövning av 
flera platser i kommunen.  
 

Ärendebeskrivning 
Exploateringsenheten fick under år 2017, KS 2017-10-26 § 102, uppstartsbeslut för nytt särskilt boende 
för äldre (SÄBO) på Norrberget. I beslutet betonas vikten av att det föreslagna SÄBO integreras med 
övrig bostadsexploatering på Norrberget till form och färg samt att exploateringsenheten tillsammans 
med socialnämnden och socialförvaltningen tar fram förslag på lämplig utformning och struktur av ett 
nytt SÄBO. 
 
Exploateringsenheten tog därefter tillsammans med socialnämnden och socialförvaltningen fram en 
utredning på ett SÄBO, dimensionerat för 60 boenden. Detta är en ökning med sex lägenheter mot vad 
som angavs i uppstartsbeslutet. Ändringen har utförts av ekonomiska skäl där organisationen 
fortfarande är fördelad på sex avdelningar men med ytterligare ett rum per avdelning. Detta innebär att 
personalkostnaderna inte ökar, utan ligger kvar på en nivå som gällde då uppstartsbeslutet fattades.  
Projekt SÄBO Norrberget erhöll därefter hösten år 2021, KS 2021-11-25 § 175, efter remissvar från 
socialnämnden ett inriktningsbeslut som innebar ett godkännande att fortsätta arbetat med att ta fram 
en förslagshandling för projektet. I inriktningsbeslutet betonas att förvaltningen i fortsatt 
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förslagshandlingsarbete och inför ett genomförandebeslut också ska, med bibehållen kvalitet, arbeta för 
att minska totalkostnaden för projektet.  

Exploateringsenheten återkommer här med förslag för ett genomförandebeslut i enlighet med 
kommunstyrelsens inriktningsbeslut, KS 2021-11-25 § 175. Exploateringsenheten har inför detta förslag 
arbetat med att minska totalkostnaden för projektet. Besparingsåtgärder har arbetats fram med hjälp av 
SAK-kunniga konsulter och stämts av med tekniska enheten och socialförvaltningen. Socialförvaltningen 
har även föreslagit egna besparingsåtgärder som har beaktats och utretts. Projektet har efter föreslagna 
besparingsåtgärder beräknats av extern kalkylator. Vid en jämförelse med kalkylen för 
utredningshandlingen för drygt ett år sedan (2021-09-22) har projektets totala kostnad minskat dock har 
förändringarna i omvärlden, med ökade materialkostnader och stigande inflation, medfört att projektets 
totala kostnad idag är högre jämfört med för ett år sedan. 

I underlaget för föreslaget genomförandebeslut ingår, utöver uppdaterade kalkyler och anpassade 
kalkyler utifrån besparingsåtgärder, även den samlade förslagshandlingen (Programhandling FHK 
Arkitekt, 2022-08-22). 

Nuvarande förslagshandling för SÄBO Norrberget är fördelat på 5 plan.  
Plan 1 utgörs av ett souterrängplan inrymmande ett storkök för tillagning av mat som erfordras inom 
SÄBO och matlådor för hemtjänstens behov. Dessutom finns utrymme för totalt 16 parkeringsplatser, 10 
för personal och 6 för besökare. Detta följer den trafikutredning som föreligger i detaljplanen för 
Norrberget, DP 410. Utöver dessa parkeringar finns det även en parkeringsplats ständigt reserverad för 
en ambulans. På detta plan återfinns även skyddsrum. 
Plan 2 som är entréplan men också ett boendeplan. 
Plan 3 är ett renodlat boendeplan. 
Plan 4 är ett boendeplan där lägenheterna ligger under snedtaken. 
Plan 5 inrymmer personallokaler och sammanträdesrum  
 
Huset inrymmer 6 avdelningar, med 60 boendeplatser fördelat på 10 lägenheter per avdelning, på totalt 
3 plan, plan 2-4. Därutöver finns även ett förslag på ett café med entré från gatan samt på en halv 
trappa upp från huvudentrén sociala ytor och ett allrum med utgång mot gården som kan användas för 
besökande och boende.   
 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Förslagets beslut bedöms i detta skede inte få några konsekvenser/effekter ur ett barnperspektiv. 
Förslag till beslutet innebär att exploateringsenheten får fortsatt förtroende att projektera fram 
nödvändigt projekteringsunderlag inför en möjlig upphandling av entreprenör. 

Efterföljande förslag till beslut i enlighet med byggprocessen där beslut avser godkännandebeslut 
kommer i samband med byggnation och realisering av projektet att medföra någon form av påverkan på 
barn. Förvaltningen får i samband med efterföljande förslag till beslut återkomma med i vilken 
utsträckning barn kommer att påverkas av sådant beslut.   

I detta planeringsskede bedömer förvaltningen att påverkan sammantaget sätt, i samband med 
olägenheter av byggnation och realisering av ett särskilt boende på utvald plats, kommer att vara positiv 
sett ur barns perspektiv. 
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Jämställdhetsperspektivet 
Förslaget bedöms i detta skede inte få några konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Förslag till beslutet innebär att exploateringsenheten får fortsatt förtroende att projektera fram 
nödvändigt projekteringsunderlag inför en möjlig upphandling av entreprenör. 

Efterföljande förslag till beslut i enlighet med byggprocessen där beslut avser godkännandebeslut kan 
komma att i samband med byggnation och realisering av projektet medföra någon form av påverkan ur 
ett jämställdhetsperspektiv. Förvaltningen får i samband med efterföljande förslag till beslut återkomma 
om sådant beslut bedöms medföra konsekvenser/effekter ur ett jämställdhetsperspektiv. 

I detta planeringsskede bedömer förvaltningen att eventuell påverkan sammantaget sätt, i samband 
med olägenheter av byggnation och realisering av ett särskilt boende på utvald plats, kommer att vara 
positiv sett ur även ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Måluppfyllelse 
Kvalitet – SÄBO Norrberget kommer att vara attraktivt utformat och utgöra porten till bostadsområdet 
Norrberget. Utformningen kommer att följa ett modernt gestaltningsprogram och följa mottot en 
småbruten stadsmiljö med en inredning som kommer att vara uppdaterad till dagens nivå. 

Livsmiljö – SÄBO Norrberget kommer att ge möjlighet till gemenskap med närboende i avdelningarna. 
Möjligheter till terapiarbeten under ledning av personal och möjlighet till träning och möjlighet till fysisk 
rehabilitering under ledning av personal, vilket ger en god livsmiljö. 

Ekonomi – SÄBO Norrberget och dess tillkomst, har för avsikt att erbjuda ett modernt och funktionellt 
boende till en rimlig kostnad. Förvaltningen bedömer att projektets totala kostnad för äldreboende, 
skyddsrum, storkök, underjordiskt garage och café är rimlig på den valda platsen.  

Finansiering 
Den oberoende kalkylatorn har i sin uppdaterade kalkyl (2022-09-18) inkluderat besparingsåtgärder 
samt tagit höjd för den ekonomiska osäkerheten i omvärlden. I kalkylen har anpassning skett för: 

• Kraftig indexreglering under år 2022 som resulterat i en ökning från förgående kalkyl om 20% 
fram till kvartal 3 år 2022. 

• Kostnadsökning av material under år 2022 med cirka 20 – 25% 
• Kostnadsökningar för projekt- och byggledning om cirka 4 % 
• Kostnadsökningar för projektering om cirka 10% 
• Byggherrekostnader för administration om cirka 3 % 
• Budgetreserv om 10,0% 

 
Med hänsyn tagen till ovannämnda faktorer och utifrån beslutad projektbudget innebär det att 
budgeten för projektet behöver regleras utifrån fastställd kalkyl (2022-09-18). 
 
Ekonomienheten har utifrån externa framtagna projektkalkyler sammanställt hur projektets 
totalkostnad kan fördelas mellan olika intressenter och därmed vad den tilltänkta hyresnivån kan uppgå 
till för den enskilde boenden. Den summan och vilka ekonomiska konskenser projektets kostnad och 
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genomförande kan innebära för socialnämnden framgår av socialnämndens beslut och dess underlag. En 
enklare kostnadsfördelningen framgår av bifogat underlag, bilaga Ekonomisk kostnadsfördelning. 
 

Bedömning 
Socialnämnden har tagit del av ärendet för att beredas tillfälle att klargöra vilka besparingsåtgärder som 
bör göras. Medskicket från socialnämnden, vilket återfinns som bilaga, är att utreda alternativa platser 
för ett SÄBO. Till detta ärende till kommunstyrelsen biläggs därmed den lokaliseringsutredning som togs 
fram 2017, för att ge ingång i frågan. 

Stadsbyggnadsförvaltningen uppfattar att socialnämndens behov av boendeplatser, utifrån gällande 
befolkningsstatistik som påvisar en allt äldre befolkning, kommer att bli akuta om inget nytt särskilt 
boende kommer på plats. Utifrån tidigare beslut, utifrån utförd folkomröstning, om att undanta ett 
bostadskvarter på Norrberget för kommunens intresse att tillgodose ett särskilt boende för äldre (SÄBO) 
anser förvaltningen att projektet bör fortgå.  

Utöver förändrat världsmarknadsläge med kraftigt ökade materialkostnader innebär vald tomt 
komplikationer som i sig innebär fördyrande omständigheter. Vid en bedömning av projektets budget 
anser stadsbyggnadsförvaltningen att hänsyn måste tas till projektets förutsättningar. Projektet 
startades upp i samband med granskning av detaljplanen för Norrberget och då gestaltning och 
utformning i mångt och mycket redan hade fastställts för byggnaden utifrån utförd 
markanvisningstävling. Kraven på träfasader, takkupor och takvinklar, behov av skyddsrum samt ett café 
som en viktig mötesplats för att signalera entrén till området var mer eller mindre bestämt. Tomten var 
vidare i förslag till detaljplan anpassad för ett flerbostadshus. Att ersätta ett flerbostadshus och tillika 
entrébyggnad till nytt bostadsområde är en utmaning. Utöver högt ställda arkitektoniska krav enligt 
detaljplanen och hörande gestaltningsprogram har även tomtens beskaffenhet med lutning, begränsad 
byggnadsarea och utrymme att nyttja tomten medfört svårighet som i sig medfört anpassningar som 
varit kostnadspåverkande för projektet. 
 
Förvaltningen kan konstatera vid en jämförelse med andra äldreboenden att vi här utöver 
äldreomsorgen med dess 60 boendeplatser även förväntas inrymma ett underjordiskt garage, storkök, 
skyddsrum samt ett café för att byggnaden ska kunna fungera som en entrébyggnad till nytt 
bostadsområde. Dessa faciliteter tillsammans med kraven på hög arkitektonisk kvalitet och gestaltning 
medför att projektet totala kostnad, jämförelsevis med andra särskilda boenden som inte inkluderar 
ovannämnda krav, blir hög. 
 
Projekt SÄBO Norrberget är inte endast ett projekt för att bygga boendeplatser för äldre. Projektet 
innefattar byggnationen av skyddsrum och som kommunen i enlighet med beslut från MSB ska ersätta 
till år 2025 samt i köp- och genomförandesavtal för stadsbyggnadsprojekt Norrberget ska uppföra och 
bekosta. Utöver skyddsrum utgör byggnaden en entrébyggnad till det nya bostadsområdet. Enligt 
detaljplanen och dess hörande gestaltningsprogram och som också ingår i nämnda köp- och 
genomförandeavtal ska denna byggnad uttryckligen innehålla ett café eller motsvarande och fungera 
som en viktig mötesplats och entré till området. Därtill har kommunen haft svårigheter att tillgodose 
äldreomsorgen med matportioner vilket efter mycket diskussioner landade i att köket på SÄBO 
Norrberget inte enkom ska vara ett mottagningskök utan ett storkök med tillagning av mat som 
erfordras för såväl SÄBO Norrberget som matlådor för hemtjänstens behov.  
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Utifrån kraven på hög kvalitet, gestaltning och anpassning till omgivningen för att bidra till en utvidgning 
av stadskärnan där bebyggelse, gatunät och gångstråk ansluter så att den äldre stadens gränser flyttas 
ut; utgör hörnet av byggnaden med ett café (eller motsvarande verksamhetslokal) ett viktigt avgörande 
inslag för att uppfylla detaljplanens syfte. Lokalen introducerar området från Hamngatan och Lägret och 
för att bli en viktig målpunkt är det också viktigt att denna bottenvåning innehåller någon form av 
utåtriktad verksamhet som kan utgöra en attraktiv målpunkt för Norrberget och stadskärnan. SÄBO 
Norrberget och föreslaget café är även viktiga arbetsplatser för området. Arbetsplatser som bidrar till 
dagbefolkning i stadskärnan är viktigt för skapandet av ett levande centrum. 
 
Exploateringsenheten bedömer att projektet är möjligt att genomföra samt att framtagna kalkyler 
påvisar en rimlig projektkostnad för tilltänkt särskilt boende inklusive dess innehåll av skyddsrum, 
underjordiskt garage, storkök och café. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, SÄBO Norrberget - genomförandebeslut, 2022-10-04 
 
Programhandling – SÄBO Norrberget, Tolark, 2022-08-22 

Kostnadsrapport - Norrberget SÄBO, Kolleri Cost Management AB, 2021-09-22 (kalkyl på 
förslagshandling) 

Kostnadsrapport - Norrberget SÄBO, Kolleri Cost Management AB, 2022-09-18 (inkl. indexuppräkning 
och inflationssäkring.) 

Kostnadsrapport - Norrberget SÄBO, Kolleri Cost Management AB, 2022-09-02 (besparingar, 
kostnadsläge 2021-09-22) 

Ekonomibilaga till TJUT – Säbo Norrberget, Ekonomienheten, 2022-11-07 

Beslut – SN 2022-11-08 § 95 Nytt särskilt boende (SÄBO) Norrberget  

Lokaliseringsutredning - Sammanfattning av lokaliseringsutredningar för 2 särskilda boenden i Vaxholm, 
planenheten, 2017-02-21 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd:  Rolf Kaae, Stadsbyggnadsförvaltningen 

För kännedom: Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen   
 Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Alexander Wahlstedt, stadsbyggnadsförvaltningen 
 Agneta Franzén, socialförvaltningen   
 Camilla Lundholm socialförvaltningen  
 Koray Kahruman, kommunledningskontoret  
 Marie Wiklund, kommunledningskontoret    
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§ 95 Nytt särskilt boende (SÄBO) Norrberget 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda alternativa placeringar för byggnation av nytt SÄBO 
att presentera på KS i februari 2023. Gärna en större tomt där ett SÄBO med fler antal boendeplatser 
kan inrymmas och med en attraktiv utemiljö.  

Ärendebeskrivning 
Exploateringsenheten erhöll under hösten år 2017 ett uppstartsbeslut för SÄBO Norrberget, KS 2017-10-
26 § 102. Exploateringsenheten tog därefter tillsammans med socialnämnden och socialförvaltningen 
fram en utredning på ett SÄBO. Projektet SÄBO Norrberget erhöll hösten år 2021, KS 2021-11-25 § 175, 
efter remissvar från socialnämnden ett inriktningsbeslut. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.  

Annicka Hörnsten Blommé (M) yrkar att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 
stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda alternativa placeringar för byggnation av nytt SÄBO 
att presentera på KS i februari 2023. Gärna en större tomt där ett SÄBO med fler antal boendeplatser 
kan inrymmas och med en attraktiv utemiljö.  

Anna Hansson (M), Leslie Öqvist (L), Marie-Louise Westerberg (S), Madelaine Wallén (S), Christian 
Söderman (M), Hanna Backström (-) samt Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) yrkar bifall till Annicka 
Hörnsten Blommés (M) beslutsförslag. 

Ajournering  
Sammanträdet ajourneras 20:15-20:20.  

Proposition  

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till Annicka Hörnsten 
Blommés (M) beslutsförslag.  

Reservationer 
Lena Hallberg (C) anmäler för (C) reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Handlingar 
- Tjänsteutlåtande, 2022-10-24 
- Förslag på besparingar, 2022-10-18 
- Bilaga 1 SÄBO Norrberget 221101  
- Bilaga 2  

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Rickard Hallman, sbf 

Rolf Kaae, sbf  
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§ 48 Godkänna genomförande-PM för Dp 408 för Rindö hamn etapp 3, 
Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och 
Rindö 3:1 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Genomförande-PM för Dp 408 för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av 
Rindö 3:382 och Rindö 3:1 godkänns. 

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut 
Det första målet i avsnitt tre kompletteras med ”Anslutningsväg ska även inbegripa GC-väg”. 

Ärendebeskrivning 
I Vaxholms stads projektmodell för stadsbyggnadsprojekt ingår det obligatoriska momentet att ta fram 
ett Genomförande-PM efter att en detaljplan fått laga kraft. Genomförande-PM bidrar till ett enhetligt 
arbetssätt och utgör stöd vid planering, uppföljning, styrning mot uppsatta mål, resultat och avsedd 
verksamhetsnytta i projekt. Genomförande-PM bidrar även till att säkerställa genomförandet av 
detaljplanen och att projektet uppfyller sina satta mål vad gäller kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 

Detaljplanen för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären, fick laga kraft 2022-03-12. Projektet syftar till att 
bevara Grenadjärsvillan och dess kulturmiljöhistoriska värden, möjliggöra nya bostäder och en 
utbyggnad av allmänt-VA samt en ny anslutningsväg från Rindövägen till Oskar-Fredriksborgsvägen, via 
Byviksvägen.  

Genomförandet av detaljplanen regleras i tecknat exploateringsavtal med projektets exploatör Vasallen. 
Vasallen iordningsställer i projektet allmänna anläggningar. Efter godkänd slutbesiktning av dem 
allmänna anläggningarna övertas dessa av kommunen. Vaxholms stads tekniska enhet uppskattas 
genom övertagandet få ökade årliga drifts- och underhållskostnader om cirka 315 000 kronor exklusive 
moms. 

Yrkanden 
Jan Reuterdahl (L) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Sara Strandberg (V) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägg att det första målet i avsnitt 
tre kompletteras med ”Anslutningsväg ska även inbegripa GC-väg” 

Malin Forsbrand (C), Lars Lindgren (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Jan Reuterdahl (L), Bengt Sandell 
(S) och Anna-Lena Nordén (WP) instämmer i Sara Strandbergs (V) yrkande. 

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag med Sara Strandbergs (V) tilläggsyrkande.    

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Godkänna Genomförande-PM för Dp 408 för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom 
Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, 2022-10-20. 

Genomförande-PM för Dp 408 för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av 
Rindö 3:382 och Rindö 3:1, 2022-10-20. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Lina Bergdahl, stadsbyggnadsförvaltningen 
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 Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Alexander Wahlstedt, stadsbyggnadsförvaltningen 

416



 
 

Tjänsteutlåtande 
2022-10-20 

Änr KS 2022/190.251 
1 av 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Godkänna Genomförande-PM för Dp 408 för Rindö hamn etapp 3, 
Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 
3:1. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Genomförande-PM för Dp 408 för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av 
Rindö 3:382 och Rindö 3:1 godkänns. 

Sammanfattning 
I Vaxholms stads projektmodell för stadsbyggnadsprojekt ingår det obligatoriska momentet att ta fram 
ett Genomförande-PM efter att en detaljplan fått laga kraft. Genomförande-PM bidrar till ett enhetligt 
arbetssätt och utgör stöd vid planering, uppföljning, styrning mot uppsatta mål, resultat och avsedd 
verksamhetsnytta i projekt. Genomförande-PM bidrar även till att säkerställa genomförandet av 
detaljplanen och att projektet uppfyller sina satta mål vad gäller kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 

Detaljplanen för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären, fick laga kraft 2022-03-12. Projektet syftar till att 
bevara Grenadjärsvillan och dess kulturmiljöhistoriska värden, möjliggöra nya bostäder och en 
utbyggnad av allmänt-VA samt en ny anslutningsväg från Rindövägen till Oskar-Fredriksborgsvägen, via 
Byviksvägen.  

Genomförandet av detaljplanen regleras i tecknat exploateringsavtal med projektets exploatör Vasallen. 
Vasallen iordningsställer i projektet allmänna anläggningar. Efter godkänd slutbesiktning av dem 
allmänna anläggningarna övertas dessa av kommunen. Vaxholms stads tekniska enhet uppskattas 
genom övertagandet få ökade årliga drifts- och underhållskostnader om cirka 315 000 kronor exklusive 
moms. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad godkände 2015-11-30 projektmodellen för stadsbyggnadsprojekt.  

Projektmodellen utgör ett stöd vid planering, uppföljning och styrning mot uppsatta mål, resultat och 
avsedd verksamhetsnytta i projekten. Projektmodellen skapar en översiktlig struktur som gör det möjligt 
att bedriva projekten på ett effektivt sätt genom en enhetlig metodik och standardiserade rutiner med 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lina Bergdahl 
Exploateringsingenjör 
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definierade beslutstidpunkter. Framtagande av vissa dokument, såsom Genomförande-PM i 
projektmodellen är därför obligatoriska.  

Genomförande-PM redovisar förändringar gentemot Start-PM, genomförda delprojekt, åtgärder 
avseende allmänna anläggningar, konsekvenser för fastighetsägare och boende, kostnader, tidsplan och 
analys av risker.  

Beslut om att godkänna Genomförande-PM bereds av kommunstyrelsens planeringsutskott och fattas 
av kommunstyrelsen. Det är ett politiskt beslut från uppdragsgivaren att fortsätta projektet genom att 
påbörja utbyggnad enligt de förutsättningar som redovisas i PM:et. Beslutet kan även innebära att 
projektets genomförande i sin helhet eller till del ska avvaktas. 

Beslutet innebär en aktualisering och/eller revidering av projektets fortsatta innehåll och mål.  

Ärendebeskrivning 
Detaljplan 408 för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och 
Rindö 3:1. fick laga kraft 2022-03-12. Innan detaljplanen antogs, KF §3, 2022-02-14, togs även beslut att 
godkänna och teckna exploateringsavtal för detaljplanen, KF §2, 2022-02-14, med Vasallen Vaxholm 
Exploatering AB. Exploateringsavtalet reglerar genomförandet av detaljplanen och kostnadsansvar 
mellan kommunen och Vasallen.  

I Vaxholms stads projektmodell för stadsbyggnadsprojekt är framtagande av Genomförande-PM ett 
obligatoriskt moment efter att en detaljplan fått laga kraft. Genomförande-PM beskriver förändringar 
gentemot Start-PM, genomförda delprojekt, åtgärder avseende allmänna anläggningar, konsekvenser 
för fastighetsägare och boende, kostnader, tidsplan och analys av risker.  

Detaljplanearbetet påbörjades innan projektmodellen för stadsbyggnadsprojekt var antagen. Ett Plan-
PM, 2014-04-14, finns istället framtaget. Gränsdragning mellan kvartersmark och natur har justerats 
under planfasen och nya markanvändningar GATA, PARK och VATTENOMRÅDEN har tillkommit. 

Projektet syftar till att bevara den kulturmiljöhistoriskt värdefulla Grenadjärsvillan, i dess närområde 
bygga nya bostäder och utbyggnad av kommunalt VA samt anläggande av en ny anslutningsväg mellan 
Rindövägen och väg 274 Oskar-Fredriksborgsvägen, via Byviksvägen. 

Omfattningen av projektet är detaljplanens planområde med ett fåtal mindre trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på befintligt vägnät i anslutning till planområdet. Angränsande projekt omfattar bland annat 
kommunens trafiksäkerhetshöjande åtgärder för gång- och cykelväg på Rindövägen som samordnas 
med utbyggnaden av den nya anslutningsvägen.  

Kommunens projektgrupp samt exploatörerna Vasallen och Tornstaden ska ta fram en gemensam 
kommunikationsplan i projektet. Kommunikation och information till närboende och verksamheter på 
Rindö är viktigt i projektet då genomförandet kan medföra olägenheter i form av buller och byggtrafik.  

Projektets exploatör Tornstaden har förvärvat den mark som planlagts som kvartersmark inom 
detaljplanen och har möjlighet att bygga 21 villor. Tornstaden kommer vidare anlägga den nya vägen på 
kvartersmark för planerat nytt bostadsområde. 
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Roslagsvatten bygger ut kommunalt-VA inom planområdet, reglerat i det VA-exploateringsavtal som 
tecknats för detaljplanen. 

Projektets exploatör Vasallen bekostar och iordningsställer allmänna anläggningar i projektet. En ny 
anslutningsväg mellan Rindövägen och Oskar-Fredriksborgsvägen, via Byviksvägen, anläggs. Vägen ska 
dimensioneras för att två lastbilar/bussar ska kunna mötas samt för en gång- och cykelväg och 
plantering. Vägen anläggs för att skapa en alternativ infart och utfart för boende inom Rindö hamn till 
väg 274, Oskar-Fredriksborgsvägen. Åtgärder för att förbättra framkomligheten i anslutning till 
korsningen Byviksvägen och den nya anslutningsvägen kommer genomföras. Naturmark kommer röjas 
på sly och eventuella riskträd. De två solgrottor som fått skyddsbestämmelser på plankartan ska 
renoveras så att de inte utgör en fara för allmänheten och träd vid solgrottans stenmur ska besiktigas av 
ISA certifierad arborist. Lösa möbler eller andra detaljer som inte hör till solgrottans fasta 
anläggningsdelar ska forslas bort. Solgrottorna ska kompletteras med nya möbler av offentlig karaktär 
av hög kvalitet och överensstämma med ursprunglig utformning. Övriga solgrottor inom 
genomförandeområdet ska säkerställas så att de inte utgör en fara för allmänheten. Stigar anläggs i 
parken runt Grenadjärsvillan. Befintlig trappa ned till stranden från Grenadjärsvillan renoveras och får 
räcken i smiden. 

Vasallen ansvarar även för att initiera och bekosta nödvändig fastighetsbildning inom planområdet. All 
mark inom detaljplanen som planlagts som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap eller 
vattenområde ska ersättningslöst överlåtas till Vaxholms stad efter godkänd slutbesiktning av de 
allmänna anläggningarna. Vaxholms stads tekniska enhet blir då förvaltare av de allmänna 
anläggningarna. 

Kommunens tekniska enhet bedöms få ökade årliga underhålls- och driftskostnader om cirka 315 000 
kronor, utan indexuppräkning, efter övertagandet av projektets allmänna anläggningar. 

Kommunen har enligt tecknat exploateringsavtalet med Vasallen rätt att ta ut en administrativ timtaxa 
för den arbetstid kommunens anställda lägger ned i projektet kopplat till genomförandet av 
detaljplanen och exploateringsavtalet. Kommunens rätt till ersättning omfattar redovisad och skälig tid 
enligt vid var tid gällande timtaxa för ersättning för planarbete, för närvarande 1400 kronor exklusive 
moms, reducerad med 400 kronor exklusive moms. Timtaxan är således för närvarande 1000 kronor 
exklusive moms. 

Projektet har ett antal kritiska framgångsfaktorer, bland annat samordning med det angränsande 
kommunala projektet för Rindövägens gång- och cykelväg samt kommunikation till närboende och 
verksamheter under byggtiden. 

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Anläggandet av den nya anslutningsvägen mellan Rindövägen och väg 274 Oskar-Fredriksborgsvägen, via 
Byviksvägen, förväntas ha en positiv effekt för trafiksäkerheten kring Rindö skola. Den nya 
anslutningsvägen skapar en alternativ in- och utfart för boende och verksamheter inom Rindö hamn. 
Tunga transporter från verksamheter i Rindö hamn får en alternativ väg till väg 274 Oskar-
Fredriksborgsvägen som inte passerar Rindö skola. 
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Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget beslut bedöms möjliggöra för förbättrad jämställdhet där förtydligat genomförandet av 
detaljplanen bidrar till ökad möjlighet för människor att oavsett kön bli involverade i kommunens 
kommande samhällsutveckling. Genomförande-PM beskriver åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet samt 
transportmöjligheter för såväl fordon som gång- och cykel inom allmänna trafiknätet, vilket bedöms 
positivt oavsett kön. Människor har under detaljplanearbetet haft likvärdiga möjlighet att påverka 
utformat detaljplaneförslag och genomförandet av detaljplanen bedöms också kunna ske utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 

Måluppfyllelse 
Kvalitet 

Genomförande-PM syftar till att klargöra mål, prioriteringar och finansiering i projektet samt projektets 
konsekvenser för boende och verksamheter på Rindö, vilket bör bidra till en ökad transparens, kvalitet 
och effektivitet i projektet.   

Livsmiljö 

Genomförande av detaljplanen, som Genomförande-PM beskriver, kan bidra till god livsmiljö genom viss 
ökad trafiksäkerhet i området, en bostadsutveckling som kommunen har möjlighet att styra samt viss 
möjlighet till verksamhetsutveckling i Grenadjärsvillan.  

Ekonomi 

Genomförande-PM beskriver kostnader och intäkter under och efter projektets genomförande. Detta 
möjliggör för god ekonomisk hushållning i projektet och bidrar till en kommunal ekonomi i balans. 

Finansiering 
Kommunen ska inte bekosta lantmäteriförrättningar eller iordningsställande av allmänna anläggningar i 
projektet. Kommunen har rätt att ta ut en administrativ timtaxa, för närvarande 1000 kronor exklusive 
moms, för tjänstepersoners nedlagda arbetstid i projektet. Genomförandet av projektet kommer att 
medföra kostnader för kommunen i form av nedlagd tid av person och resurser. Dessa kostnader 
bedöms rymmas inom respektive enhetsbudget. 

Kommunens tekniska enhet behöver en utökad budget för drift- och underhåll av allmänna anläggningar 
efter att dessa tagits över av kommunen. Uppskattningsvis kommer tekniska enhetens årliga drifts- och 
underhållskostnader att öka med cirka 315 000 kronor exklusive indexuppräkning. 

Bedömning 
Förslag till beslut att godkänna Genomförande-PM för detaljplan 408 för Rindö hamn etapp 3, 
Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 bidrar till att göra 
genomförandet av detaljplanen mer transparent och tydligt vad gäller omfattning och konsekvenser. 
Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap överlåts ersättningslöst till kommunen under 
genomförandet av detaljplanen.  Åtgärder som bedöms höja trafiksäkerheten ska genomföras i 
området, bland annat en ny anslutningsväg och nya gång- och cykelpassager. Kommunen tekniska enhet 
kommer få behov av ökad årlig drifts- och underhållsbudget för att förvalta projektets allmänna 
anläggningar. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Godkänna Genomförande-PM för Dp 408 för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom 
Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, 2022-10-20. 

Genomförande-PM för Dp 408 för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av 
Rindö 3:382 och Rindö 3:1, 2022-10-20. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Lina Bergdahl, stadsbyggnadsförvaltningen 

För kännedom: Richard Hallman, stadsbyggnadsförvaltningen   
 Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Alexander Wahlstedt, stadsbyggnadsförvaltningen 
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1. Bakgrund och förutsättningar

Områdets läge: 

Figur 1. Områdets läge markerat med blå färg på östra Rindö.

Planområdet, se bilaga 1, ligger på sydöstra delen av Rindö och avgränsas i norr av Oskar-
Fredriksborgsvägen och i öster av Grenadjärsvägen. Detaljplanen är uppdelad i en nordlig och en sydlig 
del där den nordliga delen omfattar en ny vägdragning mellan Rindövägen och Byviksvägen medan den 
södra delen möjliggör småhusbebyggelse kring den äldre Grenadjärsvillan.  

Tidigare ställningstagande: 

Riksintresse 

Området ingår i riksintresset för kulturmiljövården Norra Boo – Vaxholm – Oxdjupet – Lindalssundet (AB 
51, 58). Riksintresset omfattar ett stort område kring farleden in till Stockholm, inklusive den alternativa 
sjöpassagen via Oxdjupet. Utanför Rindö går den riksintresseklassade farleden 541, från Saltsjön via 
Oxdjupet in till Stockholms hamn. 

Uttryck för riksintresset kan beskrivas som den brokiga skärgårdsmiljö som finns idag med en blandad 
struktur av gårdar, bryggor, hamnlägen och bebyggelsegrupper som speglar skärgårdsbefolkningens 
levnadsbetingelser, sjöfart och varuleveranser till Stockholm samt områdets militära historia. 
Riksintressets särprägel kan tolkas som samspelet mellan dels skärgårdsbefolkningens vardagsmiljö, dels 
den vackra farleden in till Stockholm samt den militära närvaron för att skydda inloppet till 
huvudstaden. 

Upplevelsen av militär närvaro är följaktligen central och tillägg ska göras med respekt för befintlig miljö. 
Planområdet innefattar bland annat den så kallade Grenadjärsvillan som fungerat som en bostad för 
grenadjärregementets chef när området hade en militär närvaro. Efter att grenadjärregementet på 
platsen lagts ned har byggnaden kommit att användas som mäss. Med sin omgivande park, höglänta 
topografiska placering och utsikt över vattnet är byggnaden ett tydligt exempel på högborgligt boende 
från 1900-talets början som vittnar om områdets militära historia. 
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Vaxholm ingår i Stockholms läns kust- och kulturvärden (4 kap 1–2 §§ MB) Bestämmelserna avser såväl 
den yttersta skärgården som tätbebyggda områden ända in i centrala Stockholm. Avsikten med 
riksintresset är inte att hindra utveckling i området som helhet utan att de stora natur- och 
kulturvärdena ska tas tillvara. Bedömningar ska göras utifrån en helhetssyn på områdenas värden och 
ska inte främst se till enstaka miljöer. Detta riksintresse ska inte utgöra hinder för tätortsutveckling.  

Översiktsplan 

I översiktsplan för Vaxholm, ”Vaxholm 2030”, redovisas aktuellt område som del av planerad 
bebyggelseutveckling tillsammans med övriga delar av Rindö hamn. Rindö hamn pekas ut som ett 
område som helt eller delvis bör omfattas av detaljplaner med kulturmiljöbestämmelser där 
kulturmiljön består av främst militärhistorisk bebyggelse och anläggningar.  

Kulturmiljö 

Kommunens unika identitet ska främjas genom att bevara och utveckla kulturmiljöerna. De är en viktig 
tillgång med potential att utveckla Vaxholm till en attraktiv stads- och boendemiljö. Vissa byggnader och 
områden bör även uppmärksammas och lyftas fram som besöksmål. De riktlinjer som tagits fram för 
planering av kulturmiljöer handlar om att: 

- Stärka Vaxholms identitet som Stockholms lås och skärgårdsstad.

- För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska kunskapen fördjupas och vissa ska skyddas genom bl.a.
bestämmelser i detaljplaner.

- Kommunen ska verka för och underlätta bevarandet, tillgängliggörandet och utvecklingen av
byggnadsminnen och kulturmiljöer i kommunen.

- Utveckling och planering inom områden av riksintresse för kulturmiljövård ska särskilt beaktas.

- Områden med militärhistoriska byggnader och anläggningar, sommarnöjesbebyggelse och
skärgårdsstadsbebyggelse bör särskilt lyftas fram och utvecklas.

Särskilda rekommendationer för hur planbestämmelser kan utformas har även tagits fram: 

- Bebyggelsereglerande planbestämmelser för byggnader med stora kulturvärden. Ändringar för t.ex.
grundmurar, fasader, tak, fönster och räcken utformas varsamt så att byggnadens karaktärsdrag
beaktas och dess kulturhistoriska värden tillvaratas. Tillbyggnader kan underordnas huvudbyggnader.

- Lokalisering av ny bebyggelse anpassas till omgivande terräng och landskap.

- Bevarande av fastighetsindelning och tomtstorlekar för att t.ex. bibehålla en karaktär med stora
tomter.

- Bevarande av vägnät och gatustruktur som starkt bidrar till ett områdes karaktär.

- Bevarande av jordbruks- och kulturlandskap med bestämmelser som t.ex. inte medger byggnation.

Befintlig bebyggelse och miljö: 

Arealen för planområdet är ca 72 200 m2, varav 12 300 m2utgör vattenområde. 
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Idag ryms Grenadjärsvillan inom planområdet med trädgård och naturmark. Skogen runt 
Grenadjärsvillan har natur- och rekreationsvärden. Runt Grenadjärsvillan finns bevarandevärda ekar och 
tallar som fått skyddsbestämmelser i detaljplanen. Längs strandlinjen finns elva solgrottor och en 
brygga.  

I omkringliggande områden finns bostäder och viss verksamhet. Detaljplanearbeten för det som 
kommunen betecknar som Rindö hamn etapp 1, 2, 4 och 5 finns närliggande planområdet.  

Genomförandeområdet saknar kommunalt vatten och avlopp, vilket kommer byggas ut under 
genomförandet av detaljplanen.  

Markägare och byggherre: 

Vasallen Vaxholm Exploatering AB äger Rindö 3:382 men har via civilrättsligt avtal ingått 
överenskommelse om marköverlåtelse till Tornstaden för den mark som planlagts som kvartersmark. 
Tornstaden kan inom kvartersmarken uppföra 21 villor som detaljplanen möjliggör och byggnationen 
inom kvartersmark. Vasallen kommer i enlighet med ingånget exploateringsavtal att iordningsställa 
allmän platsmark. Kommunen äger en mindre del av planområdet genom fastigheten Rindö 3:1. 

2. Syfte

Syftet är att beskriva hur genomförandet av detaljplanen ska ske. 

Detaljplanen, som ska genomföras i projektet, syftar till att: 

• Bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad.

• Möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i Grenadjärsvillan.

• Möjliggöra bostadsbebyggelse inom området kring Grenadjärsvillan.

• Möjliggöra en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via
Byviksvägen.

• Den nya bebyggelsen ska harmonisera med omkringliggande naturmark och framhäva
Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera färgsättningen, gestaltning och placering
av den tillkommande bebyggelsen.

• Främja en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, LOD, nära utsläppskällan
inom planområdet. Det innebär minskade dagvattenflöden och minskade utsläpp av
föroreningar, vilket bidrar till att förbättra förutsättningarna för att MKN för recipienten kan
uppnås.

• Säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv.

• Bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor mellan Rindö hamn och västra
Rindö för eklevande arter och arter knutna till äldre tallar.

• Framhäva områdets småskalighet och reglera gaturummets gestaltning. Bebyggelse och tomter
ska utformas och anpassas så att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande
topografi bevaras. För att ytterligare ta hänsyn till områdets karaktär begränsas lovfria åtgärder.
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3. Mål

Mål Kvalitet Livsmiljö Ekonomi 

En ny anslutningsväg som 
förbinder Rindö hamn med 
Oskar-Fredriksborgsvägen, via 
Byviksvägen, ska anläggas med 
en sådan utformning att det är 
möjligt för två lastbilar att 
mötas och vara anlagd senast 
vid inflytt i de nya villorna. 
Anslutningsväg ska även 
inbegripa GC-väg.

KS – Vaxholm har god 
stadsmiljö 

Indikatorer: Utbud av 
gång- och cykelvägar, 
nöjda medborgare 
andel (%);  
Upplevd trygghet 
utomhus, andel (%) 

KS – Invånarna erbjuds en 
hälsofrämjande livsmiljö 
med goda och jämlika 
livsvillkor 

Indikatorer: Kommunen som 
en plats att bo och leva på, 
andel nöjda medborgare 
(%); 
Elever åk 9 som tycker livet 
är riktigt härligt att leva (%) 
totalt 

KS – Den offentliga miljön är 
tillgänglig, trygg och välskött 

Indikator: Skötsel av gång- 

och cykelvägar, andel nöjda 

medborgare 

KS – Ekonomin är 
långsiktigt hållbar 

Indikator: 

Resultatavvikelse 

i procent (%) av 

budget 

De allmänna anläggningar som 
anläggs under genomförandet 
av detaljplanen ska 
överensstämma med 
kommunens standard och krav. 

KS – Vaxholm har god 
stadsmiljö 

Indikatorer: Utbud av 
gång- och cykelvägar, 
nöjda medborgare 
andel (%);  

Upplevd trygghet 

utomhus, andel (%) 

KS – Den offentliga miljön är 
tillgänglig, trygg och välskött 

Indikator: Skötsel av gång- 

och cykelvägar, andel nöjda 

medborgare 

KS – Ekonomin är 
långsiktigt hållbar 

Indikator: 

Resultatavvikelse 

i procent (%) av 

budget 

De nya bostädernas gestaltning 
överensstämmer med 
gestaltningsprogrammet och får 
en underordnad ställning till 
Grenadjärsvillan vars 
kulturmiljövärde skyddas och 
bevaras under genomförandet 
av detaljplanen. 

KS – Vaxholm har god 
stadsmiljö 

Indikator: 
Medborgare som 
rekommenderar 
andra att bo i 
kommunen, andel 
(%) 

Kommunikation i projektet ska 
vara tydlig, transparent och 
tillförlitlig. Boende och 
verksamma på Rindö ska känna 
förtroende för kommunen och 
projektets exploatörer.  

KS - Invånarna och 
företagen erbjuds 
god tillgänglighet, 
bemötande och 
service. 

Indikatorer: 

KS – Invånarna erbjuds en 
hälsofrämjande livsmiljö 
med goda och jämlika 
livsvillkor 

Indikatorer: Kommunen som 
en plats att bo och leva på, 
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Tillgänglighet telefon 

(andel som får svar 

på fråga) (%); Insyn 

och inflytande över 

kommunens beslut 

och verksamheter, 

andel nöjda 

medborgare (%) 

andel nöjda medborgare 
(%); 
Elever åk 9 som tycker livet 
är riktigt härligt att leva (%) 
totalt 

 

Tabell 1. Mål i projektet och Vaxholms stads målområden med indikatorer. 

 

4. Omfattning, avgränsningar och samband med andra projekt 

Projektets omfattning definieras av planområdets omfattning, se bilaga 1, ett fåtal mindre 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer ske i anslutning till planområdet.  

Genomförandet av detaljplanen regleras i tecknat exploateringsavtal för detaljplan 408 för Rindö hamn 
etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, med Vasallen Vaxholm 
Exploatering AB, härefter kallad Vasallen.  

Vasallen kommer iordningställa allmänna anläggningar i projektet, se pkt 5 för ytterligare information 
om åtgärder avseende allmänna anläggningar. 

Tornstaden AB, härefter kallad Tornstaden, har förvärvat kvartersmarken inom detaljplanen av Vasallen 
och har möjlighet att uppföra 21 nya villor och kommer bygga ut den nya vägen på kvartersmark för 
bostadsområdet. Grenadjärsvillan bevaras som kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad och 
detaljplanen möjliggör användningen bostäder, café, butik, hantverk, galleri, restaurang och kontor.  

Vasallen och Vaxholmsvatten AB har tecknat ett VA-exploateringsavtal för projektet. Vaxholmsvatten AB 
kommer bygga ut kommunalt VA inom planområdet.  

Detaljplanens genomförande förutsätter fastighetsbildningsåtgärder för att bilda ändamålsenliga 
bostadsfastigheter samt marköverlåtelser för allmänna anläggningar, vilka Vasallen enligt tecknat 
exploateringsavtal ansvarar för att initiera samt bekostar.  

Samband med andra projekt 

Gång- och cykelväg på Rindövägen 

Kommunen genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen. Arbetena är indelade i tre 
etapper. Den tredje etappen av Rindövägen angränsar planområdet. Vasallen kommer anlägga en gång- 
och cykelpassage över Grenadjärsvägen från den nya anslutningsvägen, vilken kommer ansluta till 
Rindövägens gång- och cykelbana. Kommunens tekniska enhet ansvarar för upprustningen av 
RIndövägen och ansvarig projektledare hos kommunen för Rindövägen respektive Rindö hamn etapp 3 -
Grenadjären ska hålla en regelbunden kommunikation för samordning.  

Rindö hamn etapp 4 och 5 samt Rindö skola 

Det pågår detaljplanearbete för etapp 4 och 5 i Rindö hamn. Den nya anslutningsvägen är belägen väster 
om föreslaget planområde för etapp 4. Den nya anslutningsvägen möjliggör en ny transportväg för 
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verksamheterna inom föreslaget planområde för etapp 5 och kan avlasta Rindövägen. Den nya 
anslutningsvägen möjliggör även ett minskat behov av transporter förbi Rindö skola.  

 

5. Åtgärder avseende allmänna anläggningar 

Tecknat exploateringsavtal för detaljplanen reglerar iordningsställande och överlämnande av allmänna 
anläggningar i projektet.  Projektets exploatör Vasallen iordningsställer och bekostar allmänna 
anläggningar enligt avtalet.  

En ny anslutningsgata mellan Rindövägen och Oskar-Fredriksborgsvägen, via Byviksvägen, anläggs. 
Vägen ska dimensioneras för att två lastbilar/bussar ska kunna mötas samt för en gång- och cykelväg 
och plantering. Vägen anläggs för att skapa en alternativ infart och utfart för boende inom Rindö hamn 
till väg 274, Oskar-Fredriksborgsvägen. Den nya anslutningsvägen kommer främst att betjäna 
exploateringen inom Rindö hamn. Den kan även avlasta Rindövägen för de som bor på de östra delarna 
av Solövägen, om dock marginellt då befintlig anslutning mot väg 274 väster om Solövägen är genare 
mot det östra färjeläget. Vägdragningen kan i framtiden även fungera som alternativ väg för 
kollektivtrafiken som idag åker via Rindövägen. Öster om planområdet, på Rindövägen, finns en mindre 
backe med kraftig lutning. Lutningen skapar siktproblematik och har vintertid utgjort problem för bussar 
som har det svårt att ta sig upp. 

I anslutning till korsningen Byviksvägen och den nya anslutningsvägen ska åtgärder för att förbättra 
framkomligheten för cyklister genomföras. En gång- och cykelöverfart ska anläggas där gång- och 
cykelvägen som löper längs med Byviksvägen korsar soldatgränd och befintlig gångväg ska asfalteras om 
och höjdskillnader planas ut. 

Naturmarken ska röjas på sly och eventuella riskträd. Invasiva arter enligt EU-förordning 1143/2014 
samt förteckning 2019/1262 ska avlägsnas. Marken ska även rensas från skräp och främmande föremål. 

De två solgrottor som fått skyddsbestämmelser på plankartan ska renoveras så att de inte utgör en fara 
för allmänheten och träd vid solgrottans stenmur ska besiktigas av ISA certifierad arborist. Lösa möbler 
eller andra detaljer som inte hör till solgrottans fasta anläggningsdelar ska forslas bort. Solgrottorna ska 
kompletteras med nya möbler av offentlig karaktär av hög kvalitet och överensstämma med ursprunglig 
utformning. Övriga solgrottor inom genomförandeområdet ska säkerställas så att de inte utgör en fara 
för allmänheten. Befintlig naturstig inom planområdet ska få en enklare upprustning.  

Runt Grenadjärsvillan i PARK ska stigar anläggas. Slyröjning kan behöva ske och skyddade ekar ska 
underhålls- och/eller avlastningsbeskäras. Befintliga gräsytor kompletteras med växtjord och grässådd 
och häckar ska klippas. 

Den befintliga trappan ned till strandlinjen söder om Grenadjärsvillan ska renoveras och få räcken i 
smide. 

Vattenområdet, 25 meter runt den befintliga bryggan, ska rensas på föremål som kan vara en fara för 
allmänheten. 

Från väg på kvartersmark inom planområdet över till gång- och cykelvägen på Grenadjärsvägen östra 
sida ska en tillgänglighetsanpassad gång- och cykelpassage anläggas.  
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Efter godkänd slutbesiktning av de allmänna anläggningarna kommer Vaxholms stad i enlighet med 
tecknat exploateringsavtal tillträda den mark som planlagts som allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap samt vattenområden, se bilaga 1. Kommunens tekniska enhet blir förvaltare av den 
allmänna platsen och de allmänna anläggningarna. Se pkt 10.2. för uppskattade årliga underhålls- och 
driftskostnader för de allmänna anläggningarna.  

 

6. Genomförda delprojekt 

Detaljplanen, Dp 408 Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 
och Rindö 3:1, fick laga kraft 2022-03-12. 

 

7. Förändringar gentemot Start-PM 

Planarbetet påbörjades 2014, innan Vaxholms stads projektmodell för stadsbyggnadsprojekt fastslogs år 
2015. Det saknas således ett Start-PM. Ett kortare Plan-PM upprättades 2014-03-31.  

Planområdet utgjordes av del av fastigheten Rindö 3:378, idag omfattar genomförandeområdet del av 
Rindö 3:382 samt Rindö 3:1. Gränsdragningen mellan KVARTERSMARK och NATUR har justerats och 
GATA, PARK och VATTENOMRÅDEN har tillkommit.  

 

8. Konsekvenser för fastighetsägare och boende 

Vasallen, Tornstaden och kommunens projektgrupp ska ta fram en kommunikationsplan för projektet. 
De boende i närområdet, samt företag, skola och andra berörda ska ges information om kommande 
störningar eller begränsningar i framkomlighet. Även föreningen Rindöborna är en viktig part att 
informera om projektets framskridande, för att skapa goda förutsättningar för en väl fungerande 
kommunikation om projektet. Vid eventuella avspärrningar och ändrad trafikföring ska dialog samt 
inhämtande av tillstånd ske hos kommunens tekniska enhet. 

Byggtrafiken ska i första hand använda den befintliga grusväg som sträcker sig från Byviksvägen intill 
länsväg 274 (Oskar-Fredriksborgsvägen) i norr ned till Rindövägen vid korsning med Västra Kasernvägen i 
söder, och vidare in på Grenadjärsvägen och fram till kvarteret. Vid anläggande av den nya 
anslutningsvägen som till stor del sammanfaller med grusvägen, kommer periodvis inte grusvägen 
kunna nyttjas. Då planeras att byggtrafiken till kvarteret istället ska ske från länsväg 274 in på 
Rindövägen vid dess anslutning i närheten av Solövägen, och in på Grenadjärsvägen och fram till 
kvarteret för att så långt som möjligt undvika byggtrafik förbi Rindö skola. Samordning kring denna 
alternativa väg för byggtrafiken ska kontinuerligt ske med kommunens projektgrupp för åtgärder på 
gång- och cykelväg på Rindövägens tredje etapp då det utifrån tidsplaner är möjligt att aktörernas 
anläggningsarbeten kan överlappa under våren 2023.  

Under genomförandet kommer sprängning behöva utföras av projektets byggherrar för såväl 
husgrunder som för servisledningar i kvarteret och särskild försiktighet och omsorg ska iakttas avseende 
säkerhet och störningar. Erforderliga riskanalyser, besiktningar, vibrationsmätningar och avstängningar 
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till skydd för personer och egendom ingår i detta arbete. Information till boende i närområdet ska 
lämnas i god tid före sprängningsarbete. Erforderliga polistillstånd ska inhämtas i god tid innan 
sprängningsarbetet påbörjas. Samtliga områden nedanför slänten i naturmarken, inkluderat 
naturpromenaden, kommer att spärras av i samband med sprängning.  

Projektet ska under genomförandet iaktta de riktvärden för buller som Naturvårdsverket, NFS 2004:15, 
tagit fram. 

Under upprustningen av solgrottorna inom genomförandeområdet är målsättningen att naturstigen ska 
hållas öppen under arbetena med så lite störningar som möjligt. Eventuella upplag för arbetets framdrift 
får enbart ske på skriftligen anvisad plats.  

 

9. Tidsplan och beslutsprocess 

Planprocessen 

2014 24 april Planuppdrag 

2022 14 
februari 

KF godkänt exploateringsavtal och KF antog detaljplanen 

 12 mars Laga kraft 

 

Genomförande 

2022 Höst PLU föreslår KS godkänna genomförande-PM 

 Vinter KS godkänner genomförande-PM 

 Höst/Vinter Vasallen projekterar allmänna anläggningar 

 Vinter Vasallen upphandlar och ansöker om lov för nya anslutningsvägen. 

2023 Vår Vasallen startar byggnation av ny anslutningsväg 

 Vår Utbyggnad av kommunalt-VA 

 Vår Exploatör ansöker om bygglov för bostäder  

2023 Sommar Vasallen har byggt ut ny anslutningsväg och iordningställt allmänna 
anläggningar 

 Sommar/höst Kommunen tillträder allmänna anläggningar 

2025 Vinter Byggnation av bostäder slutförs 
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10. Budget, finansiering och kostnader för respektive part 

Kommunen ombesörjde planarbetet, projektet finansierades av exploatören Vasallen som bekostade 
nödvändiga utredningar för detaljplanens framtagande samt erlade en timtaxa för kommunens 
tjänstepersoners arbetstid. 

10.1. Intäkter 

Kommunen tar enligt ingått exploateringsavtal med exploatören Vasallen ut en administrativ timtaxa för 
den arbetstid som kommunens anställda lägger ned i projektet avseende projektstyrning, kontroll, 
granskning och administration avseende allmänna anläggningar och uppföljning av frågor kopplade till 
plangenomförandet och exploateringsavtalet. Kommunens rätt till ersättning omfattar redovisad och 
skälig tid enligt vid var tid gällande timtaxa för ersättning för planarbete, för närvarande 1400 kronor 
exklusive moms, reducerad med 400 kronor exklusive moms. Timtaxan är således för närvarande 1000 
kronor exklusive moms.  

10.2. Kostnader 

Projektets exploatör Vasallen ombesörjer och bekostar utbyggnation av allmänna anläggningar.  

Projektets exploatör Vasallen initierar och bekostar nödvändig fastighetsbildning för detaljplanens 
genomförande. 

Kommunen har idag inga underhålls- och driftskostnader inom planområdet. Efter utbyggnad och 
kommunalt övertagande av allmänna anläggningar inom planområdet uppskattas den tekniska enheten 
få en årlig underhålls- och driftskostnad om cirka 315 000 kronor, exklusive indexuppräkning, för 
området.  

10.3. Resursbehov 

Interna kostnader utgörs av arbetstid för kommunens tjänstepersoner. Exploateringsavtalet reglerar en 
administrativ timtaxa för arbetstid relaterad till allmänna anläggningar, avtal och genomförandet av 
detaljplanen, se pkt 10.1. I tabell 2 redovisas ett uppskattat samlat resursbehov för detaljplanens 
genomförande hos stadsbyggnadsförvaltningen. Utöver debiterbar arbetstid för projektets 
genomförande ingår här även administrativt arbete enligt kommunen projektmodell för 
stadsbyggnadsprojekt.  

 

 

11. Kritiska framgångsfaktorer 

Risk föreligger att bygglov överklagas. Gestaltningsavstämningsmöten för de nya bostäderna genomförs 
innan bygglovsansökan. 

Sprängning ska ske på ett säkert utövandesätt under genomförandet. 

 (h) 

PLU Plan 100 timmar 

PLU Exploatering 1000 timmar  

TFK Tekniska 350 timmar 

Tabell 2. Resursbehov 
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Hantering av angränsande Rindö kullar.  

Ytterligare miljötekniskprovtagning ska ske då risk för miljöförorening kan förekomma.  

Projektet har flera byggherrar skiljt mellan kvartersmark och allmän platsmark, samordning krävs. 

Samverkan med angränsande kommunalt projekt på Rindövägen som kan komma att påverka vilken väg 
byggtrafiken kan ta. 

Kommunikation till närboende om störande arbeten, till exempel information om avstängning av 
naturpromenaden och sprängarbete. 

De allmänna anläggningarna uppfyller kommunens krav.  
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Utredning Rådhuset 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

• Godkänna projektplan. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige 13 juni 2022/ §33 att utforma ett 
utredningsuppdrag för Rådhuset och hur det kan användas för att berika kulturlivet i Vaxholm. 

Förvaltningen tar fram ett PM som ger förslag på framtida användning av Rådhuset. Alla förslag ska 
belysas utifrån tekniska, ekonomiska och planmässiga förutsättningar. 

Steg 1 Ta fram underlag för ett inriktningsbeslut. Beräknas klart Q3 2023. 

Steg 2 Inriktningsbeslut för vidare uppdrag.  

 

Tidplan 

2022 Q4 KS godkänner projektplan 

2023 Q3 KS godkänner PM 

 

Resursbehov, budget och finansiering 

Projektet utgörs av underlag och tid från projektmedlemmarna samt utredningar. Projektet är ännu 
ofinansierat. Uppskattad kostnad 610 000. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 juni 2022/ §33 enligt bilaga 6, att bekosta en utredning som i 
dialog med föreningsliv, lokalt näringsliv samt bibliotek och invånare ger förslag på framtida användning 
av Rådhuset för att berika kulturlivet i Vaxholm. Utredningen ska även visa på tekniska, ekonomiska och 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anna Rhedin 
Planarkitekt 
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planmässiga förutsättningar för de alternativ som föreslås. Utredningsuppdraget ska utformas och 
beslutas av både styret och oppositionen. 

År 2005 fick förvaltningen i uppdrag att utreda ett program för detaljplan för Vaxholms bio för att 
omvandla biografen och intilliggande område till ett kulturellt aktivitetshus innehållande bibliotek, 
biograf/teatersalong samt lokaler för kulturskolan; ärende KS 2005/10027. I samband med programmet 
gjordes en arkitekttävling där ett vinnande förslag utsågs. Program och programsamrådsredogörelse 
godkändes av kommunstyrelsen 2008 och ärendet vilar nu tills vidare. 

Finansiering 
Projektet utgörs av underlag och tid från projektmedlemmarna samt utredningar. Projektet är ännu 
ofinansierat. Uppskattad kostnad 610 000 varav 400 000 i interna kostnader. 

Bedömning 
Förvaltningen kan påbörja arbetet med utredningar under hösten 2022 och färdigställa ett PM våren 
2023. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 
Projektplan 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Anna Rhedin, sbf 

För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson, sbf 
Gunnar Lunnergård, sbf 
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1. Projektägare 

Stadsbyggnadschef 

2. Bakgrund och förutsättningar 

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige 13 juni 2022/ §33 att utforma ett 
utredningsuppdrag för Rådhuset och hur det kan användas för att berika kulturlivet i Vaxholm. 

Förvaltningen tar fram ett PM som ger förslag på framtida användning av Rådhuset. 

Först tas en antikvarisk bedömning fram. Bedömningen ska tydliggöra hur förändringar av byggnaden 
samt hur olika verksamheter påverkar kulturvärdet. En dialog med allmänheten genomförs för att få in 
synpunkter och förslag på framtida användning, samt ge möjlighet till god insyn i projektet. Parallellt 
med antikvariskbedömning ska en nulägesbeskrivning genomföras där befintliga ytor/planlösning 
undersökas gällande hur de nyttjas idag, samt hur mycket plats olika möjliga kulturverksamheter 
behöver för att fungera väl exempelvis bibliotek, turistbyrå, medborgarhus/kulturhus/ungdomshus etc. 
En flexibilitet i lokalerna ska eftersträvas, så att inte stora ytor låses för endast en funktionalitet.  
Därefter sammanställs utredningarna i ett PM. 

Alla förslag ska belysas utifrån tekniska, ekonomiska och planmässiga förutsättningar. Barn-, 
jämställdhet-, kulturmiljö-, och klimatperspektiv ska beaktas. Barn/ungdomar samt människor med olika 
funktionsvariationer ska inkluderas i medborgardialog och konsekvensanalys.  

Moment 

- Antikvarisk bedömning och konsekvensanalys 
- Nulägesbeskrivning av befintlig verksamhet 
- Dialog med allmänheten, förslag redovisas också i slutrapport 
- Funktionsanalys – utredning av möjliga verksamheter 
- PM med sammanställning av utredningar som gjorts och förslag på fortsatt uppdrag 

Funktionsanalys 

Verksamheter som utreds och kan inrymmas i Rådhuset  

- Bibliotek  
- Turistbyrå 
- Kulturhus/medborgarhus 
- Ungdomshus eller liknande 
- Kommersiell uthyrning (kontorsplatser/kontorshotell) 
- Kommunalverksamhet (kontor etc.) 
- Möteslokaler för uthyrning  
- Övriga tankar från invånare 

 

Gällande detaljplan: 

Dp 365 Kv Styrmannen 
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3. Syfte 

Utreda vilka verksamheter som kan inrymmas i Rådhuset för att berika kulturlivet i Vaxholm.  

4. Mål och projektresultat 

Målet är att ta fram ett beslutsunderlag, ett PM med förslag på framtida användning av Rådhuset, samt 
förslag på fortsatt uppdrag. Uppdraget kan innebära ett ombyggnadsprojekt.  

4.1 Effektmål 
● ”Berika kulturlivet i Vaxholm” i uppdrag av kommunfullmäktige 13 juni 2022/ §33 

4.2 Projektmål 
● PM med beslutsunderlag till att gå vidare med ett byggprojekt. 

6. Projektorganisation och bemanning 

Styrgrupp: Lars-Inge Littlewood Larsson, Alexander Wahlstedt, Kristina Henschen, Gunnar Lunnergård, 
Eva-Lena Granbacka 

Projektledare: Anna Rhedin 

Projektdeltagare: Josefin Sjöstedt Berggren, Michael Holmström, Eva-Lena Granbacka, Christina Nilsson, 
Mikaela Lodén,  

Styrgruppen rapporterar till planeringsutskottets presidie.  

7. Prioriteringar  

Prioritering i utredning:  

Resultat Tidplan Kostnad 
60% 10% 30% 
   
   

Om det blir ett byggprojekt kommer prioriteringen ändras. 

8. Omfattning, avgränsningar och samband med andra projekt 

Vi behöver ta fram underlag för kulturmiljön. Det kan samverka med kulturmiljöprogram. 

9. Genomförande 

Det är ett administrativt projekt. 

10. Aktivitets och tidsplan  

Tidplan 

2022 Q4 KS godkänner projektplan 
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2023 Q3 KS godkänner PM 

 

11. Resursbehov, budget och finansiering 

Underlag och tid från projektmedlemmarna samt utredningar. 

Projektet är ännu ofinansierat. Uppskattad kostnad 610 000.  

 
Interna kostnader 400 000 
Kulturmiljöutredning 100 000 
Konstruktör/installationer 70 000 
Tillgänglighet 40 000 
 

Summa: 610 000 

12. Kritiska framgångsfaktorer 

Tillgång till resurser i form av nödvändiga konsulter och tillgång till rätt personer är kritiska 
framgångsfaktorer. 

12.4 Kommunikation och dokumentation  
12.4.1 Dokumenthantering 

Enligt gällande rutiner. 

12.4.2. Kommunikationsplan 

Internkommunikation ansvarar projektledaren för. 

Extern kommunikation ska ske men beslutas och protokollförs av styrgruppen. 
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Uppföljning 2 av handlingsplan för effektivare bygglovs- och 
tillsynsverksamhet 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadförvaltningens förslag till handlingsplan för effektivisering av bygglovs- och 
tillsynsverksamheten antogs av kommunstyrelsen 2022-09-08 §128. I beslutet återgavs att SBN 
respektive förvaltningsgruppen skulle återredovisa status till kommunstyrelsen till dess att 
ärendeskulden är borta och väntetiderna är inom de lagstadgade 10 veckorna för bygglov. 

Tillkommande information efter att handlingar lämnats till SBN är ett uppdaterat nuläge i 
ärendebalansen enligt följande: 

Antal ej fördelade bygglovsärenden: 

2022-06-30: 168 styck 
2022-09-30: 136 styck 
2022-10-28: 82 styck 
2022-11-03:  84 styck 

Totalt pågående tillsynsärenden: 
2022-06-30: 282 styck 
2022-09-30: 284 styck 
2022-10-28: 283 styck 
2022-11-03: 282 styck 

Måluppfyllelse 
De föreslagna åtgärderna i handlingsplanen förväntas tillsammans och successivt skapa en effektivare 
verksamhet med väsentligt kortare väntetider. 

Kommunledningskontoret 
Marie Wiklund 
Kommunchef 
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Finansiering 
Finansiering av åtgärder sker inom ram, samt genom kompletterande beslut i KF om extratjänst 
respektive godkänt tillskott för att möta åtgärder i handlingsplan. 

Bedömning 
Fokus initialt i arbetet med att komma till rätta med problematiken på bygglovsenheten har varit att 
lösa ut frågeställningar i första hand på kort sikt. Bygglovsenheten har snabbt brutit trenden med 
ökande antal väntade bygglov och väntetiden minskar succesivt. I nuläget handläggs ärenden från april 
månad.  

Kvarstående punkter i genomlysningens handlingsplan har lagts in i verksamhetsplanen för 2023. 
Dialogen med Norrtälje om samverkan fortgår och förvaltningen avser att återkomma till 
kommunstyrelsen i december med förslag på ett utredningsuppdrag om samverkan mellan Vaxholms 
stad och Norrtälje kommun. 

Handlingar i ärendet 
Tjänstutlåtande 
Beslut SBN 
Tjänsteutlåtande SBN 
Veckostatistik 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadschef                                          

Kristina Henschen, tfn bygglovschef 
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Beslut om gemensamt utredningsuppdrag tillsammans med Norrtälje 
kommun inom området bygglovshantering och tillsyn 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Stadsbyggnadschef i Vaxholms stad får i uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadsdirektören i 
Norrtälje kommun, utreda förutsättningarna och formerna för en eventuell samverkan mellan Vaxholms 
stad och Norrtälje kommun inom området för bygglovshantering och tillsyn. 

Ärendebeskrivning 
Stockholm Nordost (STONO) är ett samarbete mellan Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm 
och Österåkers kommun för en gemensam framtid, framgång och framkomlighet. I Stockholm 
Nordostsamarbetet driver kommunerna gemensamt tillväxt och utvecklingsfrågor som ligger i alla sex 
kommunernas intresse. Det handlar i första hand om näringsliv, infrastruktur, boende och utveckling av 
regionala stadskärnor.  

För att minska sårbarheten, öka effektiviteten, upprätthålla kontinuitet och kompetens hos personalen 
och uppnå en högre kostnadseffektivitet har kommundirektörerna inom STONO-samarbetet påbörjat en 
kartläggning kring övriga möjliga samverkansområden mellan kommunerna.  

Efter beslut i kommunstyrelsen i juni 2022 ska förvaltningen söka om det finns någon intresserad 
kommun för ett fördjupat samarbete inom bygglovs- och tillsynsfrågor. Kommunstyrelsen i Vaxholm har 
också 8 september 2022 beslutat om en handlingsplan för en effektivare bygglovs- och tillsynshantering 
i Vaxholm. En del i handlingsplanen är att Vaxholm ska utreda möjligheten att samverka frågor kopplat 
till bygglov och tillsyn tillsammans med annan kommun. Sonderingar har gjorts med Norrtälje och 
Österåkers kommuner varav Norrtälje visat intresse att vidare utreda frågan tillsammans med Vaxholms 
stad. 

Av Vaxholms handlingsplan framgår att ett fördjupat samarbete skulle kunna röra sig om allt från 
delning av resurser till att helt lägga ut lov- och tillsynsverksamhet på annan kommun inkluderat 
bildande av gemensam nämnd. 

Frågan om samverkan med Norrtälje kommun har ställts till kommundirektör och tf. 
kommunstyrelseordförande i Norrtälje. Norrtäljes kommunledning ställer sig positiv till att utreda 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lars-Inge Littlewood Larsson 
Stadsbyggnadschef 
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möjligheten att samverka inom bygglovs- och tillsynsområdet och bedömer att en samverkan normalt 
ger många fördelar såsom t.ex. positiv reklam för Norrtälje kommuns varumärke, förbättrad kvalitet, 
effektivare administration, ökad flexibilitet, mindre sårbarhet och ökad kompetens. 

En samverkan mellan kommunerna skulle kunna innebära en organisatorisk förändring som även kan 
medföra en del risker på olika nivåer, för såväl den övergripande organisationen som för den enskilda 
medarbetaren.  

Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att uppdra till 
stadsbyggnadschef Vaxholms stad att tillsammans med samhällsbyggnadsdirektören i Norrtälje utreda 
förutsättningarna och formerna för en eventuell samverkan mellan Vaxholm och Norrtälje kommun 
inom området för bygglovshantering och tillsyn. I uppdraget ska ingå att utreda olika organisatoriska 
former för en eventuell samverkan, klargöra konsekvenser och för- och nackdelar samt återkomma till 
kommunstyrelsen med en rekommendation, tids- och genomförandeplan för eventuellt införande.  

Utredningen ska genomföras förutsättningslöst i god dialog med berörda parter, och vara klar innan maj 
månads utgång 2023. 

Samhällsbyggnadsdirektör i Norrtälje och Stadsbyggnadschef i Vaxholm formulerar uppdraget för 
utredningen. Utredningen drivs av extern aktör som upphandlas och bekostas till lika delar av Vaxholms 
stad och Norrtälje kommun. 

Norrtälje kommun och Vaxholms stad tillhandahåller resurser och bistår med de underlag som behövs 
för utredningen.  

Utredningen med förslag/rekommendationer ska sedan ligga till underlag för ett beslut om eventuell 
samverkan. 

Jämställdhetsperspektivet 
Föreslaget utredningsarbete sker med beaktandet av jämställdhetsperspektiv och föreslagna lösningar 
ska föreslås utifrån att en bedömning för jämställdhet har gjorts.   

Måluppfyllelse 
Att få fram ett beslutsunderlag till beslutande politik i Vaxholms stad och Norrtälje kommun inför 
eventuell samverkan inom området bygglov och tillsyn.   

Finansiering 
Vaxholms stad finansierar sin del av utredningen genom medel i budget för stadsbyggnadsnämnden. 
Utredningen bedöms kosta totalt ca 400 tkr vara hälften faller på Vaxholms stad.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Lars-Inge Littlewood Larsson, 2022-11-10 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Lars-Inge Littlewood Larsson, stadsbyggnadschef 

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef 
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§ 62 Förslag på fördjupning av kunskap kring lågt utfall i SCB 
medborgarundersökning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Uppdraget ”Förslag på hur vi kan fördjupa kunskapen om våra låga siffror när det gäller allmänhetens 
syn på politik, förtroende och inflytande” anses besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stad deltar årligen i Statistiska centralbyrån (SCB) medborgarundersökning. Nu senast hösten 
2021. För vissa områden t ex trygghet visade Vaxholm ett gott resultat medan andra har identifierats 
som förbättringsområden såsom inflytande, insyn och förtroende.  

Exempel på frågor och utfall:  

• Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, 
andel (%): 19 

• Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%): 17 
• Beslut som fattas i kommunen upplevs som genomtänkta och genomarbetade (%):19 
• Beslut som fattas i kommunen upplevs vara transparanta, andel (%): 19 
• Förtroende för kommunens politiker, andel (%): 27 

Genomförda insatser att stärka inflytande och insyn 
Arbete har genomförts för att stärka inflytande och insyn exempelvis dialog vid större projekt såsom 
renovering av kajen och upprustning av lekplatsen på lägret, satsning på kommunikation via sociala 
medier och information från politiska sammanträden på webbplatsen. Även en ny servicepolicy och 
riktlinjer för service och medborgardialog har antagits i kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelsen.  

Vad vet vi om utfallet inflytande, insyn och förtroende 
Följande kan utläsas vad gäller utfallet av frågorna kring inflytande, insyn och förtroende:  

• Vi ligger lågt i förhållande till Stockholms läns kommuner.  
• Vi ligger lågt i förhållande till andra kommuner i samma storlek.  
• Vi har väldigt högt förtroende för riksdagen men inte för de lokala politikerna.  
• Vi vet att det inte finns någon större skillnad mellan män och kvinnors svar men generellt är 

män snäppet mindre missnöjda.  

Vid presentation av undersökningen i KS§2 (2022-02-03) beslutades följande: ”Resultatet av 
medborgarundersökningen ska vara en del av nämndernas strategidag och strategiplaneringen”.  

På kommunstyrelsen KS §54 2022-03-24 gavs även ett uppdrag till förvaltningen. ”Förvaltningen får i 
uppdrag att se över hur vi kan fördjupa kunskapen om våra låga siffror när det gäller allmänhetens syn 
på politik, politiker, förtroende och inflytande och återkomma med ett förslag’’.  

Nedan beskrivs förvaltningens förslag;  

Förslag på hur vi kan fördjupa kunskapen om våra låga siffror när det gäller allmänhetens syn på 
politik, politiker, politik, förtroende och inflytande.  
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Anlita ett externt managementföretag för att genomföra en utredning  
Förslaget är att anlita ett externt managementföretag för att genomföra en utredning. Efter en 
sondering av marknaden så skulle en sådant typ av uppdrag kunna innehålla:  

• Inspiration från kommuner som lyckats bra. Dokumentstudier och intervjuer med 
nyckelpersoner i 2-3 kommuner.  

• Preliminära förslag till förbättringar – som underlag för medborgardialog. Dokumentstudier 
och gruppintervjuer med politiker och tjänstemän på ledningsnivå.  

• Utveckling genom medborgardialog. En serie medborgardialoger där medborgare, politiker och 
ledande tjänstemän får mötas och diskutera och tillsammans komma med förslag till 
förbättringar (primärt kopplat till visionsprocesser med att få medborgare involverade att 
formulera sin framtid. Fokus i dialogen skulle vara hur det ser ut när det finns förtroende, 
inflytande och insyn och vad behöver bli annorlunda). Kan genomföras som en serie med olika 
teman alt. flera tillfällen med samma teman eller som ett större evenemang.  

• Sammanställning och presentation av resultat av medborgardialog.  
• Prioritering, konkretisering och framtagande av handlingsplan för att förverkliga förslag. 

Genomförs med politiker och tjänstemän på ledningsnivå.  

Uppskattning av tid och kostnad för ett uppdrag: 200-450 h och kostnad 1300kr/h för en senior konsult 
och 1100kr/h för en junior konsult. Uppskattad kostnad mellan 220 000 kr – 585 000 kr.  

Ett annat alternativ är att genomföra en fördjupad förståelse av invånarnas svar från 
medborgarundersökningen genom datainsamling och intervjuer med nyckelpersoner i kommunen och 
invånare. Uppstart (uppstartsmöte, intervjuer med nyckelpersoner, framtagande av analysram), 
Datainsamling (dokumentstudier, intervjuer med fokusgrupper) samt analys och rapportering 
(samskapande analysmöte, skriftlig rapport och analysmöte).  

Tid- och kostnadsuppskattning 20 invånare, digitala intervjuer, 107 h kostnad 139 100 kr.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande Förslag på fördjupning av kunskap kring lågt utfall i SCB medborgarundersökning 2022-
11-02.  

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK 
 Madeleine Larsson, Hållbarhetschef, KLK 
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Förslag på fördjupning av kunskap kring lågt utfall i SCB 
medborgarundersökning  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

1) Uppdraget ”Förslag på hur vi kan fördjupa kunskapen om våra låga siffror när det gäller 
allmänhetens syn på politik, förtroende och inflytande” anses besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stad deltar årligen i Statistiska centralbyrån (SCB) medborgarundersökning. Nu senast hösten 
2021. För vissa områden t ex trygghet visade Vaxholm ett gott resultat medan andra har identifierats 
som förbättringsområden såsom inflytande, insyn och förtroende.  

Exempel på frågor och utfall:  

• Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, 
andel (%): 19 

• Möjlighet att påverka politiska beslut i kommunen fungerar bra, andel (%): 17 
• Beslut som fattas i kommunen upplevs som genomtänkta och genomarbetade (%):19 
• Beslut som fattas i kommunen upplevs vara transparanta, andel (%): 19 
• Förtroende för kommunens politiker, andel (%): 27 

Genomförda insatser att stärka inflytande och insyn 
Arbete har genomförts för att stärka inflytande och insyn exempelvis dialog vid större projekt såsom 
renovering av kajen och upprustning av lekplatsen på lägret, satsning på kommunikation via sociala 
medier och information från politiska sammanträden på webbplatsen. Även en ny servicepolicy och 
riktlinjer för service och medborgardialog har antagits i kommunfullmäktige respektive 
kommunstyrelsen.  

Vad vet vi om utfallet inflytande, insyn och förtroende 
Följande kan utläsas vad gäller utfallet av frågorna kring inflytande, insyn och förtroende:  

• Vi ligger lågt i förhållande till Stockholms läns kommuner.  

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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• Vi ligger lågt i förhållande till andra kommuner i samma storlek.  
• Vi har väldigt högt förtroende för riksdagen men inte för de lokala politikerna.  
• Vi vet att det inte finns någon större skillnad mellan män och kvinnors svar men generellt är 

män snäppet mindre missnöjda.  

Vid presentation av undersökningen i KS§2 (2022-02-03) beslutades följande: ”Resultatet av 
medborgarundersökningen ska vara en del av nämndernas strategidag och strategiplaneringen”.  

På kommunstyrelsen KS §54 2022-03-24 gavs även ett uppdrag till förvaltningen. ”Förvaltningen får i 
uppdrag att se över hur vi kan fördjupa kunskapen om våra låga siffror när det gäller allmänhetens syn 
på politik, politiker, förtroende och inflytande och återkomma med ett förslag’’.  

Nedan beskrivs förvaltningens förslag;  

Förslag på hur vi kan fördjupa kunskapen om våra låga siffror när det gäller allmänhetens syn på 
politik, politiker, politik, förtroende och inflytande.  

Anlita ett externt managementföretag för att genomföra en utredning  
Förslaget är att anlita ett externt managementföretag för att genomföra en utredning. Efter en 
sondering av marknaden så skulle en sådant typ av uppdrag kunna innehålla:  

• Inspiration från kommuner som lyckats bra. Dokumentstudier och intervjuer med 
nyckelpersoner i 2-3 kommuner.  

• Preliminära förslag till förbättringar – som underlag för medborgardialog. Dokumentstudier 
och gruppintervjuer med politiker och tjänstemän på ledningsnivå.  

• Utveckling genom medborgardialog. En serie medborgardialoger där medborgare, politiker och 
ledande tjänstemän får mötas och diskutera och tillsammans komma med förslag till 
förbättringar (primärt kopplat till visionsprocesser med att få medborgare involverade att 
formulera sin framtid. Fokus i dialogen skulle vara hur det ser ut när det finns förtroende, 
inflytande och insyn och vad behöver bli annorlunda). Kan genomföras som en serie med olika 
teman alt. flera tillfällen med samma teman eller som ett större evenemang.  

• Sammanställning och presentation av resultat av medborgardialog.  
• Prioritering, konkretisering och framtagande av handlingsplan för att förverkliga förslag. 

Genomförs med politiker och tjänstemän på ledningsnivå.  

Uppskattning av tid och kostnad för ett uppdrag: 200-450 h och kostnad 1300kr/h för en senior konsult 
och 1100kr/h för en junior konsult. Uppskattad kostnad mellan 220 000 kr – 585 000 kr.  

Ett annat alternativ är att genomföra en fördjupad förståelse av invånarnas svar från 
medborgarundersökningen genom datainsamling och intervjuer med nyckelpersoner i kommunen och 
invånare. Uppstart (uppstartsmöte, intervjuer med nyckelpersoner, framtagande av analysram), 
Datainsamling (dokumentstudier, intervjuer med fokusgrupper) samt analys och rapportering 
(samskapande analysmöte, skriftlig rapport och analysmöte).  

Tid- och kostnadsuppskattning 20 invånare, digitala intervjuer, 107 h kostnad 139 100 kr.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Förslag på fördjupning av kunskap kring lågt utfall i SCB medborgarundersökning 2022-
11-02.  

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, kvalitetscontroller, KLK 

 Madeleine Larsson, Hållbarhetschef, KLK 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 63 Svar på uppdraget om att fusionera kommunens helägda bolag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Ekonomichefens uppdrag om att utreda fusionens skattemässiga konsekvenser anses vara besvarad.   

Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen har fått i uppdrag att utreda vidare de skattemässiga konsekvenserna av en fusion av 
kommunens tre helägda bolag och återkomma med förslag. (Änr KS 2021/241.107, KS 2022.228). 

Till kommunens hjälp för att utreda frågan har PwC anlitats. Utredningen har sammanställts i en rapport 
som bilagts ärendet.   

Sammanfattningsvis kommer rapporten fram till att det inte finns några skattemässiga eller 
momsmässiga konsekvenser av att fusionera dem tre helägda bolagen.   

En fusionering av bolagen innebär minskade administrativa kostnader på cirka 70 tkr per år.  

Om en fusion genomförs rekommenderar förvaltningen att det sker genom fusion av systerbolag. 

Om kommunens tre helägda bolag: 

Vaxholms stad har tre helägda bolag, Vaxholms Smeden 3 AB, Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och 
Rindö skoltomt AB 

Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm 
Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom 
lägenheter också en mataffär.  

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets 
huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra kommersiella lokaler.  

Rindö skoltomt AB för värvades under 2021 som ett strategiskt markköp. Bolaget äger marken som 
Rindö skola står på.  

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C), Jan Reuterdahl (L), Bengt Sandell (S), Lars Lindgren (M), Annicka Hörnsten Blommé 
(M), Anna-Lena Nordén (WP) och Peter Lindqvist (-) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.   

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Svar på uppdraget om att fusionera kommunens helägda bolag, 2022-10-24. 

Rapport, Rapport om fusion PwC rapport 2022-09-28.  

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman KLK. 

 

450



 
 

Tjänsteutlåtande 
2022-10-24 

Änr KS 2021/31.007 
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 

 

 

Svar på uppdraget om att fusionera kommunens helägda bolag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ekonomichefens uppdrag om att 
utreda fusionens skattemässiga konsekvenser anses vara besvarad.   

Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen har fått i uppdrag att utreda vidare de skattemässiga konsekvenserna av en fusion av 
kommunens tre helägda bolag och återkomma med förslag. (Änr KS 2021/241.107, KS 2022.228). 

Till kommunens hjälp för att utreda frågan har PwC anlitats. Utredningen har sammanställts i en rapport 
som bilagts ärendet.   

Sammanfattningsvis kommer rapporten fram till att det inte finns några skattemässiga eller 
momsmässiga konsekvenser av att fusionera dem tre helägda bolagen.   

En fusionering av bolagen innebär minskade administrativa kostnader på cirka 70 tkr per år.  

Om en fusion genomförs rekommenderar förvaltningen att det sker genom fusion av systerbolag. 

 

Om kommunens tre helägda bolag: 

Vaxholms stad har tre helägda bolag, Vaxholms Smeden 3 AB, Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och 
Rindö skoltomt AB 

Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm 
Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom 
lägenheter också en mataffär.  

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets 
huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra kommersiella lokaler.  

Rindö skoltomt AB för värvades under 2021 som ett strategiskt markköp. Bolaget äger marken som 
Rindö skola står på.  

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Svar på uppdraget om att fusionera kommunens helägda bolag, 2022-10-24. 

Rapport, Rapport om fusion PwC rapport 2022-09-28.  

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman KLK. 
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Inkomstskatt
Constantina Boberg
+46 725 80 06 64  
constantina.boberg@pwc.com

Emma Eriksson 
+46 725 80 06 88
emma.x.eriksson@pwc.com

Moms 
Christina Grape
+46 10 212 54 93
christina.grape@pwc.com 

Legal 
Charlie Winde 
+46 10 213 26 75
charlie.lindstroem@pwc.com 

Redovisning 
Taina Rauma 
+46 01 212 60 68
taina.rauma@pwc.com 

Vaxholms kommun
Att. Koray Kahruman

Via mail

Hej, 

I enlighet med vår överenskommelse bifogar vi här en rapport avseende inkomstskatterättsliga, momsmässiga, 
redovisningsmässiga och legala effekter av en fusion av bolagen Vaxholm Smeden 3 AB, Fastighetsbolagen Vasavägen 13 AB 
och Rindö Skoltomt AB samt förslag på stegplan för att genomföra en fusion av bolagen.  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s ansvar gentemot er regleras i avtalet mellan oss (“Avtalet”), daterat den 11 januari 
2021.

Rapporten har upprättats på grundval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s uppfattning om den riktiga tolkningen av 
skattelagstiftningen, domstolsavgöranden, föreskrifter och tolkningar av lag som är i kraft vid datumet för leverans av detta 
dokument.

Dokumentet får inte göras tillgänglig för andra än dem som anges i Avtalet och endast under de förutsättningar som beskrivs 
där. Vi accepterar inte något ansvar (varken i avtal, åtalbar handling inklusive vårdslöshet eller på annat sätt) gentemot någon 
annan person än er, med undantag för vad som beskrivs i Avtalet.

Om ni önskar ytterligare information eller har några frågor, vänligen kontakta oss.

Med vänliga hälsningar, 

PwC

PwC, Torsgatan 21, SE-113 97 Stockholm, Sweden
T: +46 (10) 212 40 00, www.pwc.se
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Säte/Reg Office: Stockholm
Org nr/Reg No: 556029-6740 2
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Nuvarande struktur 

Önskad struktur

Vaxholm Rindö 3:389

Bakgrund
Vaxholms kommun äger enligt vår förståelse idag tre helägda dotterbolag, Fastighetsbolagen 
Vasavägen 13 AB, Vaxholm Smeden 3 AB samt Rindö Skoltomt AB.

Vaxholms kommun funderar på att slå ihop sina tre dotterbolag till ett bolag genom en fusion. 
Innan ett beslut fattas i frågan önskas dock en utredning för att identifiera fusionens effekter 
utifrån ett inkomstskattemässigt, momsmässigt, redovisningsmässigt och legalt perspektiv.

Vi har förstått att den initiala planen är att Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och Rindö 
Skoltomt AB ska fusioneras in i Vaxholm Smeden 3 AB och har utgått från denna förutsättning 
när vi upprättat rapporten.

Uppdrag
Vi har uppfattat vårt uppdrag enligt följande. I syfte att Vaxholms kommun ska kunna fatta beslut i 
frågan om att fusionera sina dotterbolag önskas en rapport där effekterna av den tänkta fusionen 
presenteras. Vi har därför tagit fram en rapport som redogör för de effekter som aktualiseras 
utifrån ett inkomstskattemässigt, momsmässigt, redovisningsmässigt och legalt perspektiv. Vidare 
redogörs på ett översiktligt plan för de steg som krävs för att genomföra fusionen. 

Vi har erhållit information om att inget av bolagen har anställd personal och har därför inte 
inkluderat några arbetsrättsliga frågeställningar inom ramen för detta uppdrag. 

Vi har i vårt arbete identifierat två alternativa sätt att åstadkomma det önskade slutresultatet. I det 
följande redogörs därför för två alternativ och dess olika effekter.  

 

3

Bakgrund & uppdrag 

Vaxholm Smeden 
3 AB

Vaxholms kommun

Vaxholm Smeden 3
Vaxholm Trädgårdsmästaren 19
Vaxholm Rindö 3:389

Fast.bolaget 
Vasavägen 13 AB

Vaxholm Smeden 
3 AB

Rindö Skoltomt 
AB

Vaxholms kommun

Vaxholm 
Trädgårdsmästaren 19

Vaxholm Smeden 3
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Fusion
En fusion innebär i korthet att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder 
överförs till det överlevande bolaget samtidigt som de överlåtande bolagen upplöses utan likvidation. Det finns två 
olika typer av fusioner, fusion av helägt dotterbolag och fusion genom absorption. Här nedan presenteras kort de 
två alternativen. Då förfarandet och effekterna i vissa delar skiljer sig har dessa därefter redogjorts för i två 
separata avsnitt. 

Fusion av ett helägt dotterbolag 
En fusion av helägt dotterbolag innebär att ett moderbolag tar över dotterbolagets tillgångar och skulder. Detta är 
den vanligaste och enklaste formen av fusion då förfarandet för att genomföra den är kortare jämfört med fusion 
genom absorption.

För att en fusion av helägt dotterbolag ska kunna genomföras krävs dock att en omstrukturering sker. Denna kan 
genomföras i direkt anslutning till att fusionen genomförs.  

Givet att det är Vaxholm Smeden 3 AB som ska finnas kvar efter fusionen bör denna omstrukturering ske genom 
att Vaxholms kommun säljer andelarna i Fastighetsbolagen Vasavägen 13 AB och Rindö Skoltomt AB till Vaxholm 
Smeden 3 AB. Genom omstruktureringen blir Fastighetsbolagen Vasavägen 13 AB och Rindö Skoltomt AB 
helägda dotterbolag till Vaxholm Smeden 3 AB. 

Fusion av systerbolag
Vid en fusion genom absorption tar ett aktiebolag över ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och 
skulder. En fusion av systerbolag är således en fusion genom absorption. 

Genomförs en fusion genom absorption krävs ingen omstrukturering för att fusionen ska kunna genomföras. 
Förfarandet kräver däremot ett extra steg i form av att ett revisorsintyg måste upprättas. 

Fusion av helägt dotterbolag eller fusion av systerbolag?
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AB

Vaxholms kommun

Fusion av systerbolag

Omstrukturering och efterföljande fusion av helägt dotterbolag
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Sammanfattning

6

Fusion av helägt dotterbolag
• Fusion av helägt dotterbolag är den enklaste och vanligaste formen av fusion. Innan 

fusionen kan genomföras behöver dock en intern omstrukturering genomföras så 
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och Rindö Skoltomt AB blir helägda dotterbolag till 
Vaxholm Smeden 3 AB. Fusionen kan efter omstruktureringen genomföras till ett något 
enklare förfarande jämfört med fusion av systerbolag. 

• Fusionen är skattemässigt neutral. Detta innebär att någon beskattning inte 
aktualiseras i samband med fusionen. Någon stämpelskatt aktualiseras inte heller i 
samband med att en fastighet övertas i samband med fusion. 

• Om det från beskattningsåret före det år fusionen genomförs finns något bolag som 
redovisar skattemässiga underskott så riskerar dessa att bli föremål för en 
fusionsspärr. En fusionsspärr innebär att underskottet inte kan utnyttjas under året 
fusionen sker och de fem efterföljande beskattningsåren. 

• En förvärvsanalys behöver upprättas i samband med att den interna omstruktureringen 
genomförs. Det pris som sätts på aktierna vid den interna omstruktureringen kommer 
vidare att påverka de redovisningsmässiga effekterna av fusionen. Detta medför att en 
fusion av helägt dotterbolag som föregås av en intern omstrukturering kan upplevas 
som mer krävande redovisningsmässigt än en systerbolagsfusion. 

• Det överlåtande bolagets resultat från räkenskapsårets början ska ingå i det 
övertagande bolagets resultaträkning. Tillägg ska göras för avskrivning på övervärden, 
vidare krävs vissa justeringar.

• En fusion utgör inte någon momspliktig transaktion. Då några investeringar inte har 
skett i de fastigheter som övertas genom fusionen kommer någon jämkningsskyldighet 
för moms inte att aktualiseras till följd av fusionen. 

Fusion av systerbolag
• Fusion av systerbolag utgör en fusion genom absorption. Förfarandet vid en fusion 

genom absorption innehåller, jämfört med fusion av helägt dotterbolag, några fler steg 
och innebär att anmälan till Bolagsverket behöver ske vid två olika tillfällen. 

• Fusionen är skattemässigt neutral under förutsättning att fusionen uppfyller kraven för 
att vara kvalificerad. Att fusionen är skattemässigt neutral innebär att någon 
beskattning inte aktualiseras i samband med fusionen. Någon stämpelskatt 
aktualiseras inte i samband med att en fastighet övertas i samband med fusion. 

• Om det i överlåtande bolag finns skattemässiga underskott aktualiseras en 
beloppsspärr. Beloppsspärren innebär att underskott överstigande 200 % av 
anskaffningsutgiften går förlorade. Enligt erhållen information finns vid utgången av 
FY21 underskott om ca 14 tkr i Rindö Skoltomt AB. Med hänsyn till det låga beloppet 
bedöms risken att någon del av underskottet ska omfattas av beloppsspärren, som 
liten. Vidare aktualiseras en fusionsspärr på underskott från beskattningsåret före det 
år fusionen genomförs.  

• Värderingen av övertagna tillgångar och skulder beräknas och fördelas med 
utgångspunkt i moderbolagets förvärv av andelarna i det överlåtande bolaget. Det 
innebär att en systerbolagsfusion kan upplevas som mindre krävande 
redovisningsmässigt än en fusion av ett helägt dotterbolag som föregås av en intern 
omstrukturering.

• Det överlåtande bolagets resultat från räkenskapsårets början ska ingå i det 
övertagande bolagets resultaträkning. Tillägg ska göras för avskrivning på övervärden, 
vidare krävs vissa justeringar.

• En fusion utgör inte någon momspliktig transaktion. Då några investeringar inte har 
skett i de fastigheter som övertas genom fusionen kommer någon jämkningsskyldighet 
för moms inte att aktualiseras till följd av fusionen. 
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Fusion av helägt dotterbolag
Förfarande

Genomförande av fusion av helägt dotterbolag
En fusion av helägt dotterbolag innebär att ett moderbolag tar över dotterbolagets tillgångar och 
skulder. Detta är den vanligaste och enklaste formen av fusion då förfarandet för att genomföra 
den är något kortare jämfört med fusion genom absorption.

Bolagen som är aktuella för fusion är enligt vår förståelse Vaxholm Smeden 3 AB, 
Fastighetsbolagen Vasavägen 13 AB och Rindö Skoltomt AB. Bolagen ägs direkt av Vaxholms 
kommun och är således systerbolag i förhållande till varandra. För att en fusion av helägt 
dotterbolag ska kunna genomföras krävs således först att en omstrukturering sker En sådan 
omstrukturering kan genomföras i direkt anslutning till att fusionen genomförs.  

Givet att det är Vaxholm Smeden 3 AB som ska finnas kvar efter fusionen bör denna 
omstrukturering ske genom att Vaxholms kommun säljer andelarna i Fastighetsbolaget Vasavägen 
13 AB och Rindö Skoltomt AB till Vaxholm Smeden 3 AB. Genom omstruktureringen blir 
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och Rindö Skoltomt AB helägda dotterbolag till Vaxholm 
Smeden 3 AB. 

Vid en fusion av helägt dotterbolag behöver följande steg genomföras: 

1. Styrelserna i samtliga deltagande bolag beslutar att genomföra en fusion med varandra.
2. En fusionsplan upprättas där styrelserna i deltagande bolag och aktieägare undertecknar.
3. Bolagens revisor granskar fusionsplanen och lämnar ett skriftligt yttrande.
4. Styrelsen i överlåtande bolag underrättar sina kända borgenärer och utfärdar ett intyg om att 

borgenärerna underrättats.
5. Styrelsen i övertagande bolag intygar att samtliga aktieägare har undertecknat 

fusionsplanen.
6. Övertagande bolag lämnar in ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen till 

Bolagsverket med bilagor. Ansökan måste göras inom en månad från undertecknandet av 
fusionsplanen.

7. Bolagsverket kallar på borgenärer och tiden att invända för dessa är två månader.
8. Efter utgången av denna tid lämnar Bolagsverket tillstånd till att verkställa fusionen om ingen 

borgenär invänt.
9. När Bolagsverket registrerat tillståndet är överlåtande bolag upplöst.

Observera att beslut om fusion är ett beslut av principiell beskaffenhet och kräver 
ställningstagande från fullmäktige innan respektive styrelse kan fatta beslut. 
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Förutsättningar för skattemässigt neutral fusion - kvalificerad fusion
För att en fusion ska kunna genomföras utan beskattningskonsekvenser för de deltagande 
bolagen krävs att vissa villkor är uppfyllda. Dessa är som följer: 

• De överlåtande bolagen ska vara skattskyldiga i Sverige omedelbart före fusionen,

• det övertagande bolaget ska vara skattskyldigt i Sverige omedelbart efter fusionen,

• fusionsvederlag får inte betalas till det övertagande bolaget, och

• beskattningsåret för den verksamhet som övergår till det övertagande bolaget får inte 
överstiga 18 månader.

Bolagen aktuella för fusion är alla svenska aktiebolag, vilket innebär att dessa före fusionen 
genomförs är skattskyldiga i Sverige och att det överlevande bolaget kommer att vara 
skattskyldigt i Sverige efter fusionen. Vidare har bolagen kalenderår som beskattningsår varför en 
fusion inte skulle medföra att beskattningsåret överstiger 18 månader. En fusion bör således 
uppfylla villkoren för en kvalificerad fusion givet att det övertagande bolaget inte erhåller något 
fusionsvederlag i samband med fusionen. 

Att fusionen kan genomföras utan beskattningskonsekvenser innebär således att:

• ingen omedelbar beskattning aktualiseras vid fusionen,

• Vaxholm Smeden 3 AB träder in i Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och Rindö 
Skoltomt ABs skattemässiga situation, innebärande att skattemässig kontinuitet råder,

• Vaxholm Smeden 3 AB ska anses ha bedrivit Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och 
Rindö Skoltomt ABs verksamheter under hela det beskattningsår då fusionen genomförs, 
och, 

• Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och Rindö Skoltomt ABs verksamheter tas upp och 
deklareras i sin helhet hos Vaxholm Smeden 3 AB det beskattningsår fusionen sker. 
Vänligen notera att de två överlåtande bolagen dock behöver lämna in nollade 
inkomstdeklarationer för det räkenskapsår fusionen sker.  

Intern omstrukturering inför fusion
För att kunna genomföra en fusion av dotterbolag behöver, såsom redogjorts för ovan, en intern 
omstrukturering genomföras innan fusionen kan ske. Detta genom att aktierna i 
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och Rindö Skoltomt AB säljs till Vaxholm Smeden 3 AB. Till 
följd av att Vaxholms kommun inte är något skattesubjekt aktualiseras inte några skatteeffekter 
vid omstruktureringen.

Skattemässiga underskott vid fusion
Av erhållna inkomstdeklarationer för beskattningsåret 2021, framgår att det finns ett 
skattemässigt underskott i det överlåtande bolaget Rindö Skoltomt AB om 14 121 kr. Det finns 
särskilda regler kring tidigare års underskott som kan aktualiseras vid en fusion. Dessa redogörs 
för här nedan.

Beloppsspärr 
Om det vid en fusion finns underskott i det överlåtande bolaget kan en beloppsspärr aktualiseras. 
En beloppsspärr innebär att underskott överstigande 200 % av anskaffningsutgiften 
(fusionsvederlaget plus utgifter som det övertagande företaget haft för förvärv av andelar i det 
överlåtande bolaget) förloras.

Fusion av helägt dotterbolag
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Beloppsspärr, forts. 
En beloppsspärr aktualiseras dock inte om det övertagande bolaget (i detta fall Vaxholm Smeden 
3 AB) direkt före fusionen har det bestämmande inflytandet över de överlåtande bolaget. Vid en 
fusion av helägt dotterbolag är detta villkor uppfyllt varför någon beloppsspärr inte skulle 
aktualiseras.   

Fusionsspärr
Vid en fusion inträder generellt sett även en fusionsspärr om det i det övertagande och/eller det 
överlåtande bolaget finns skattemässiga underskott från året före det beskattningsår som 
fusionen genomförs. 

En fusionsspärr innebär att underskotten inte till någon del får utnyttjas under spärrtiden som 
löper fram till det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då fusionen genomfördes. En 
fusionsspärr aktualiseras dock inte, om koncernbidrag kan lämnas med skatterättslig verkan 
mellan överlåtande och övertagande företag under beskattningsåret före fusionsåret. 

Bolagen har idag inte koncernbidragsrätt med varandra. Detta medför att undantaget inte är 
tillämpligt och att en fusionsspärr skulle aktualiseras på tidigare års underskott från året före det 
beskattningsår fusionen genomförs.  

Skulle exempelvis en fusion genomföras under 2023 så skulle tidigare års underskott från 2022 
bli föremål för en fusionsspärr. Spärren skulle gälla till och med utgången av 2028. Detta förutsatt 
att det även efter utgången av beskattningsåret 2022 finns skattemässiga underskott i något av 
de i fusionen deltagande bolagen.

Utgifter för fusion
Utgifter som det överlåtande och det övertagande bolaget har i samband med fusion får dras av 
skattemässigt.

Stämpelskatt
Någon stämpelskatt aktualiseras inte när en fastighet övertas till följd av en fusion. 

Fusion av helägt dotterbolag
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Bakgrund och generell information
Redovisning av fusioner ska göras genom tillämpning av reglerna i Bokföringsnämndens 
allmänna råd 2020:5 Redovisning av fusion (“det allmänna rådet”). Vi förstår att bolagen 
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och Rindö Skoltomt AB tillämpar BFNAR 2016:10 (K2) och 
Vaxholm Smeden 3 AB tillämpar BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av årsredovisningarna.

Utgångspunkten i det allmänna rådet är att redovisningen av en fusion så långt det är möjligt ska 
göras utifrån transaktionens ekonomiska innebörd. Det ska bli samma redovisningsmässiga 
effekter av transaktioner som är ekonomiskt likvärdiga oavsett om transaktionen legalt ges 
formen av ett aktieförvärv, ett inkråmsförvärv eller en fusion. 

Värdering
Värderingen av tillgångar och skulder som övertas genom fusion ska göras utifrån förhållandena 
på fusionsdagen och med ledning av de redovisningsprinciper som det övertagande bolaget 
tillämpar i juridisk person. Det blir därför viktigt att se vilka effekter som uppstår i en fusion där 
överlåtande bolaget tillämpar K2 medan det övertagande bolaget tillämpar K3 (eller omvänt). 
Effekter som kan uppkomma handlar ofta om hanteringen av uppskjuten skatt, men andra 
effekter kan också förekomma.

Värdering vid uppströmsfusion
I de fall det övertagande bolaget äger andelarna i det överlåtande bolaget före fusionen ska 
värderingen utgå från anskaffningsvärdet för andelarna i det överlåtande bolaget. Det innebär att 
om en förvärvsanalys upprättades i samband med ett förvärv av dotterbolaget kan den normalt 
ligga till grund för det övertagande bolagets värdering av tillgångar och skulder som övertas. 
Genom förvärvsanalysen fastställs och fördelas koncernens anskaffningsvärde för andelarna på 
de indirekt förvärvade tillgångarna och skulderna vid anskaffningstillfället. Värderingen av de 
genom fusionen förvärvade tillgångarna och skulderna ska avse förhållandena på fusionsdagen, 
vilket innebär att hänsyn ska tas till tid som passerat från förvärvet till fusionsdagen. Det innebär 
t.ex. att avskrivningar på identifierade övervärden från anskaffningstillfället ska beaktas.  

Om det tänkta övertagande bolaget skulle förvärva de andra två systerbolagen innan fusionen 
skulle en förvärvsanalys upprättas för detta förvärv och användas som underlag i värderingen av 
fusionen.

Redovisning
Det överlåtande bolagets resultat från räkenskapsårets början ska ingå i det övertagande 
bolagets resultaträkning. Tillägg ska göras för avskrivning på övervärden. Det övertagande 
bolaget ska redovisa resultatposter från det överlåtande bolaget för det övertagande bolagets 
hela räkenskapsår.

Redovisning uppströmsfusion
De bokförda värdena som finns i dotterbolaget per fusionsdagen överförs i ett första steg konto 
för konto i det övertagande bolaget. Följande justeringar krävs:

• Belopp motsvarande det överlåtande bolagets eget kapital vid senaste balansdagen 
debiteras.

• De vid fusionen kvarvarande övervärdena redovisas (övervärde fastighet, ev goodwill, 
uppskjuten skatt). De koncernvärden som redovisades per senaste balansdag ska 
skrivas av och det avskrivna värdet redovisas i balansräkningen. Avskrivningen 
kostnadsförs i resultaträkningen. 

• Moderbolagets andelar i det överlåtande bolaget krediteras. 

• Fusionsdifferensen (nettot av samtliga justeringar ovan) redovisas i fritt eget kapital.

• Fordringar och skulder finns mellan det överlåtande och det övertagande företaget 
elimineras.

Fusion av helägt dotterbolag
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Redovisningsmässig hantering av fusionsresultat
De redovisningsmässiga effekterna av en fusion brukar många gånger innebära att övervärden 
som normalt skulle redovisas i en koncernredovisning, redovisas i juridisk person. Detta gäller 
oavsett vald typ av fusion (uppströms- eller systerbolagsfusion). Beroende på vald typ av fusion 
kommer dock fusionsresultatet att få olika effekt på det övertagande bolagets fria egna kapital. I 
en systerbolagsfusion ingår inga andelar i dotterbolag i beräkningen av fusionsresultatet, så då 
bör total effekt på eget kapital bli högre än vid en uppströmsfusion, då andelar i dotterbolag dras 
av i beräkningen av fusionsresultatet. 
I ett fastighetsägande bolag där det finns få eller inga andra poster, representeras justeringarna i 
fusionen normalt sett av ett övervärde på fastigheten. Om det övertagande bolaget tillämpar K3 
och det överlåtande bolaget har tillämpat K2 tillkommer ofta även en justering av uppskjuten skatt 
(men andra justeringar kan också förekomma). Det är dock viktigt att påpeka att i 
koncernredovisningen har inget hänt och alla effekter av fusionerna ska elimineras i den.
Hantering av uppkommet fusionsresultat
Fusionsresultatet som uppkommer som en följd av de justeringar som görs kan bli både positivt 
och negativt. Det redovisas alltid i fritt eget kapital oavsett om beloppet redovisas i debet eller 
kredit. I vissa fall kan ett negativt fusionsresultat uppkomma; till exempel vid en 
moder-/dotterfusion där det överlåtande bolaget gått med förlust men moderbolaget inte gjort en 
nedskrivning av andelarnas värde. En proformaberäkning av fusionsresultatet kan utgöra ett stöd 
i beslutsunderlaget för den valda fusionsmetoden.

Enligt uppgift från er upprättades inga förvärvsanalyser i samband med att Vaxholms kommun 
förvärvat de aktuella bolagen, men att de har förvärvats till marknadsvärden. De bokförda 
värdena i bolagen har vidare varit lägre än marknadsvärdet. Vid en fusion av helägt dotterbolag 
behöver, som redogjorts för här ovan, först en intern omstrukturering varigenom Vaxholms 
kommun säljer aktierna i Fastighetsbolagen Vasavägen 13 AB och Rindö Skoltomt AB till 
Vaxholm Smeden 3 AB genomföras. Vid denna försäljning kommer en förvärvsanalys att 
upprättas. Resultatet av fusionen kommer således bli beroende av vilket pris som sätts på 
försäljningen samt hur köparen väljer att redovisa detta.

Proforma/simulering av fusionsresultat
Det är ofta en god idé att göra en proformaberäkning för att få en indikation på det framtida 
fusionsresultatet. I en situation där fusionen först ska föregås av en intern omstrukturering 
behöver dock prissättningen vid försäljningen tas med i beräkningen för att få fram en uppfattning 
om fusionsresultatet i nästa steg. Det innebär att en fusion av helägt dotterbolag som föregås av 
en intern omstrukturering kan upplevas som mer krävande redovisningsmässigt än en 
systerbolagsfusion. 
Om Fastighetsbolagen Vasavägen 13 AB och Rindö Skoltomt AB (K2-företag) skulle säljas till 
Vaxholm Smeden 3 AB för att sedan fusioneras, är det PwC:s syn att försäljningen kan redovisas 
på fyra olika sätt i Vaxholm Smeden 3 AB, dessa är: 

1. Koncernmässiga värden
2. Verkliga värden
3. Det värde som åsatts transaktionen
4. Bokfört värde

Vi kan givetvis vara behjälpliga med att titta närmare på fusionsresultatet i ett senare steg för det 
fall ni väljer att gå vidare med att genomföra en fusion av helägt dotterbolag. 

Fusion av helägt dotterbolag
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Vid en fusion genom absorption behöver följande steg genomföras: 

1. Styrelserna i samtliga deltagande bolag beslutar att genomföra en fusion med varandra.
2. En fusionsplan upprättas där styrelserna i deltagande bolag och aktieägare undertecknar.
3. Bolagens revisor granskar fusionsplanen och lämnar ett skriftligt yttrande.
4. Styrelsen i överlåtande bolag underrättar sina kända borgenärer och utfärdar ett intyg om att 

borgenärerna underrättats.
5. Styrelserna intygar att fusionen inte är föremål för prövning enligt konkurrenslagen.
6. Styrelsen i övertagande bolag intygar att samtliga aktieägare har undertecknat 

fusionsplanen.
7. Övertagande bolag lämnar in ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen till 

Bolagsverket med bilagor. Ansökan måste göras inom en månad från undertecknandet av 
fusionsplanen.

8.  Bolagsverket kallar på borgenärer och tiden att invända för dessa är två månader.
9.  Efter utgången av denna tid lämnar Bolagsverket tillstånd till att verkställa fusionen.

10. Övertagande bolag ska, efter att Bolagsverket lämnat tillstånd, anmäla att fusionen är 
genomförd och till anmälan bifogas ett revisorsyttrande om att samtliga tillgångar har 
övergått till övertagande bolag. Anmälan måste göras inom två månader från Bolagsverkets 
beslut.

11. När Bolagsverket registrerat ärendet är överlåtande bolag upplöst.

Observera att beslut om fusion är ett beslut av principiell beskaffenhet och kräver 
ställningstagande från fullmäktige innan respektive styrelse kan fatta beslut. 

Fusion av systerbolag
Förfarande

Fusion genom absorption
Vid en fusion genom absorption tar ett aktiebolag över ett eller fler andra aktiebolags samtliga 
tillgångar och skulder. En fusion varigenom bolagen Fastighetsbolagen Vasavägen 13 AB och 
Rindö Skoltomt AB fusioneras in i systerbolaget Vaxholm Smeden 3 AB utgör således en fusion 
genom absorption.

Den främsta skillnaden mellan de två fusionsförfarandena är att en fusion av helägt dotterbolag 
kan göras i ett steg (en anmälan till Bolagsverket) och att en fusion genom absorption sker i två 
steg. Ibland utgår även fusionsvederlag i samband med fusion genom absorption, till skillnad från 
vid fusion av helägt dotterbolag. 
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Förutsättningar för skattemässigt neutral fusion - kvalificerad fusion
Som beskrivits i avsnittet ovan kan en fusion genomföras utan beskattningskonsekvenser givet 
att vissa villkor är uppfyllda. Villkoren tar inte hänsyn till hur fusionen genomförs varför den 
bedömning som redogjorts för i föregående avsnitt även är tillämplig vid en fusion av 
systerbolag under förutsättning att inget fusionsvederlag betalas till det övertagande bolaget. 
Fusionen kan således genomföras utan beskattningskonsekvenser.

För mer information om villkoren för en skattemässigt neutral fusion samt vad detta innebär, 
vänligen se tidigare redogörelse på sida 9.  

Skattemässiga underskott vid fusion
Beloppspärr
Som redogjorts för i föregående avsnitt (se sida 9) aktualiseras en beloppsspärr om det vid en 
fusion finns underskott i det överlåtande bolaget. Undantag gäller dock om det övertagande 
bolaget före fusionen har det bestämmande inflytandet över det överlåtande bolaget. Så är 
dock inte fallet vid en systerbolagsfusion varför en beloppsspärr kommer att aktualiseras på 
underskott från året före det år fusionen genomförs. 

Enligt erhållen information redovisade Rindö Skoltomt AB ett skattemässigt underskott om 14 
121 kr för beskattningsåret 2021. Med hänsyn till att underskottet är av mindre belopp är det, 
givet att underskottet inte ökar under beskattningsåret 2022, mindre troligt att underskottet 
skulle överstiga 200 % av anskaffningsvärdet. Det är dock viktigt att detta säkerställs i 
samband med att fusionen genomförts. 

Fusionsspärr
På samma sätt som redogjorts för i föregående avsnitt (se sida 10) aktualiseras även en 
fusionsspärr på underskott från året före det beskattningsår fusionen genomförs. En fusionsspärr 
innebär att underskotten inte till någon del får utnyttjas under det beskattningsår fusionen 
genomförs och de fem efterföljande beskattningsåren. 

Sker fusionen under 2023 och det även från beskattningsåret 2022 redovisas skattemässiga 
underskott skulle dessa bli föremål för en fusionsspärr till och med 2028 innebärande att 
underskottet först kan utnyttjas under 2029.

Utgifter för fusion
Utgifter som det överlåtande och det övertagande bolaget har i samband med fusion får dras av 
skattemässigt.

Stämpelskatt
Någon stämpelskatt aktualiseras inte när en fastighet övertas till följd av en fusion. 

Fusion av systerbolag
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Bakgrund och generell information
Redovisning av fusioner ska göras genom tillämpning av reglerna i Bokföringsnämndens 
allmänna råd 2020:5 Redovisning av fusion (“det allmänna rådet”). Vi förstår att bolagen 
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och Rindö Skoltomt AB tillämpar BFNAR 2016:10 (K2) och 
Vaxholm Smeden 3 AB tillämpar BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av årsredovisningarna.

Utgångspunkten i det allmänna rådet är att redovisningen av en fusion så långt det är möjligt ska 
göras utifrån transaktionens ekonomiska innebörd. Det ska bli samma redovisningsmässiga 
effekter av transaktioner som är ekonomiskt likvärdiga oavsett om transaktionen legalt ges 
formen av ett aktieförvärv, ett inkråmsförvärv eller en fusion. 

Värdering
Värderingen av tillgångar och skulder som övertas genom fusion ska göras utifrån förhållandena 
på fusionsdagen och med ledning av de redovisningsprinciper som det övertagande bolaget 
tillämpar i juridisk person. Det blir därför viktigt att se vilka effekter som uppstår i en fusion där 
överlåtande bolaget tillämpar K2 medan det övertagande bolaget tillämpar K3 (eller omvänt). 
Effekter som kan uppkomma handlar ofta om hanteringen av uppskjuten skatt, men andra 
effekter kan också förekomma.
Värdering systerbolagsfusion
Vid fusion av systerbolag får värderingen av övertagna tillgångar och skulder beräknas och 
fördelas med utgångspunkt i moderbolagets förvärv av andelarna i det överlåtande bolaget. De 
värden som redovisas i det övertagande bolaget skulle då i normalfallet överensstämma med de 
värden som skulle redovisas i en uppströmsfusion (moder/dotter) och grunden till de värden på 
tillgångar och skulder som redovisas i fusionen är då den förvärvsanalys som upprättades vid 
moderbolagets förvärv av det överlåtande bolaget och som används vid upprättande av 
koncernredovisningen.

Redovisning
Det överlåtande bolagets resultat från räkenskapsårets början ska ingå i det övertagande 
bolagets resultaträkning. Tillägg ska göras för avskrivning på övervärden. Det övertagande 
bolaget ska redovisa resultatposter från det överlåtande bolaget för det övertagande bolagets 
hela räkenskapsår.
Redovisning systerbolagsfusion
De bokförda värdena som finns i överlåtande systerbolaget per fusionsdagen överförs i ett första 
steg konto för konto i det övertagande bolaget. Om fusionen är vederlagsfri, blir effekten att 
moderbolaget ger ett aktieägartillskott i form av det överlåtande bolagets nettotillgångar till det 
övertagande bolaget. Moderbolagets värde på det överlåtande bolaget överförs därför till 
moderbolagets värde på det övertagande bolaget (till exempel om Rindö Skoltomt AB fusioneras 
in i Vaxholm Smeden 3 AB kommer det redovisade värdet av Rindö Skoltomt AB i moderbolaget 
överföras till värdet på Vaxholm Smeden 3 AB). Vidare krävs följande justeringar:

• Belopp motsvarande det överlåtande bolagets eget kapital vid senaste balansdagen 
debiteras.

• De vid fusionen kvarvarande övervärdena redovisas (övervärde fastighet, ev goodwill, 
uppskjuten skatt). De koncernvärden som redovisades per senaste balansdag ska 
skrivas av och det avskrivna värdet redovisas i balansräkningen. Avskrivningen 
kostnadsförs i resultaträkningen. 

• Fusionsdifferensen (nettot av samtliga justeringar ovan) redovisas i fritt eget kapital.
Fordringar och skulder finns mellan det överlåtande och det övertagande företaget 
elimineras.

Fusion av systerbolag
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Redovisningsmässig hantering av fusionsresultat
De redovisningsmässiga effekterna av en fusion brukar många gånger innebära att övervärden 
som normalt skulle redovisas i en koncernredovisning, redovisas i juridisk person. Detta gäller 
oavsett vald typ av fusion (uppströms- eller systerbolagsfusion). I ett fastighetsägande bolag där 
det finns få eller inga andra poster, representeras justeringarna i fusionen normalt av ett 
övervärde på fastigheten. Om det övertagande bolaget tillämpar K3 och det överlåtande bolaget 
har tillämpat K2 tillkommer ofta även en justering av uppskjuten skatt. Det är dock viktigt att 
påpeka att i koncernredovisningen har inget hänt och alla effekter av fusionerna ska elimineras i 
den.
Hantering av uppkommet fusionsresultat
Fusionsresultatet som uppkommer som en följd av de justeringar som görs kan bli både positivt 
och negativt. Det redovisas alltid i fritt eget kapital oavsett om beloppet redovisas i debet eller 
kredit. I vissa fall kan ett negativt fusionsresultat uppkomma; till exempel vid en 
moder-/dotterfusion där det överlåtande bolaget gått med förlust men moderbolaget inte gjort en 
nedskrivning av andelarnas värde. En proformaberäkning av fusionsresultatet kan utgöra ett stöd 
i beslutsunderlaget för den valda fusionsmetoden.
Beroende på vald typ av fusion kommer fusionsresultatet att få olika effekt på det övertagande 
bolagets fria egna kapital. I en systerbolagsfusion ingår inga andelar i dotterbolag i beräkningen 
av fusionsresultatet, så då bör total effekt på eget kapital bli högre än vid en uppströmsfusion, då 
andelar i dotterbolag dras av i beräkningen av fusionsresultatet. 
Enligt uppgift från er upprättades inga förvärvsanalyser  i samband med att Vaxholms kommun 
förvärvat de aktuella bolagen, men att de har förvärvats till marknadsvärden. De bokförda 
värdena i bolagen har vidare varit lägre än marknadsvärdet. En systerbolagsfusion skulle då 
sannolikt leda till att övervärdet på fastigheterna (som då måste räknas ut enligt de förhållanden 
som fanns på förvärvsdagen - alltså genom att återskapa förvärvsanalysen) redovisas som en 
justering av de genom fusionen övertagna fastigheternas anskaffningsvärde. 

Mellanskillnaden mellan justeringen (övervärdet vid förvärvstidpunkten, eliminering av ingående 
eget kapital samt eventuella andra justeringar) och de bokförda värdena redovisas som 
fusionsresultat i fritt eget kapital (kan likställas med ett aktieägartillskott från moderbolaget som 
ger tillgångar och skulder till det övertagande bolaget).

Proforma/simulering av fusionsresultat
Det är ofta en god idé att göra en proformaberäkning för att få en indikation på det framtida 
fusionsresultatet. En systerbolagsfusion kan simuleras genom att ta fram den nödvändiga 
informationen (resultat- och balansrapport samt moderbolagets förvärvsanalys). Det innebär att 
en systerbolagsfusion kan upplevas som mindre krävande redovisningsmässigt än en fusion av 
ett helägt dotterbolag som föregås av en intern omstrukturering (se avsnitt 2 där det förklaras att 
ett antal beslut gällande prissättning och redovisning måste fattas). 
Vi kan givetvis vara behjälpliga med att titta närmare på fusionsresultatet i ett senare steg för det 
fall ni väljer att gå vidare med att genomföra en fusion av systerbolag.

Fusion av systerbolag

17

Redovisningsmässiga hänsynstaganden och effekter, forts.
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Momsrättsliga effekter av fusion 

Verksamhetsöverlåtelse i samband med fusion  
Som tidigare nämnts så innebär en fusion att ett eller flera bolag slås samman med ett annat 
bolag och därefter upplöses. Detta sker genom att verksamheten i det överlåtande bolaget 
överförs till det övertagande bolaget. Enligt mervärdesskattelagens regler utgör en sådan 
överlåtelse av verksamhet inte en momspliktig transaktion under förutsättning att förvärvaren av 
verksamheten skulle ha haft rätt till avdrag för, eller återbetalning av, den skatt som annars skulle 
ha tagits ut på överlåtelse. Begreppet tillgångar omfattar både varor och vissa tjänster såsom 
immateriella rättigheter. 

Även fastighetsbolag som bedriver verksamhet i form av ägande, förvaltning och uthyrning av 
fastigheter omfattas av undantagsreglerna och en fusion av denna typ av bolag anses inte utgöra 
en momspliktig transaktion.  

En fusion av flera dotterbolag faller därmed utanför momsens tillämpningsområde enligt 2 kap.1 
b § mervärdesskattelagen (1994:200) ML. För att en fusion inte ska betraktas som en omsättning 
ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

• En hel verksamhet, eller del av, överlåts

• Förvärvaren ska vara berättigad till avdrag för eller återbetalning av den skatt som skulle 
ha tagits ut på överlåtelsen och, 

• Verksamheten ska fortsätta efter överlåtelsen (denna avsikt måste kunna styrkas). 

Bestämmelserna i 2 kap. 1 b § ML ska tillämpas restriktivt och bara när det klart framgår att 
förutsättningarna för tillämpning av bestämmelsen är uppfyllda. 

Verksamhet eller del av verksamhet
Begreppet verksamhet, eller del av verksamhet, ska tolkas så att det överensstämmer med 
mervärdesskattedirektivets begrepp “samtliga tillgångar eller del därav”. 

Enligt praxis från EU-domstolen ska det som överlåts kunna bedrivas i självständig ekonomisk 
verksamhet i form av en verksamhetsgren eller en hel verksamhet för att det ska anses utgöra en 
från moms undantagen fusion.  

Berättigad till avdrag för eller återbetalning av skatt 
Villkoret att övertagande förvärvaren ska ha rätt till avdrag för, eller återbetalning av, den skatt 
som skulle ha tagits ut på överlåtelsen ska tolkas med utgångspunkt i vad som anges i andra 
stycket i artikel 19 i mervärdesskattedirektivet. Bestämmelsen ger uttryck för att i de fall det 
överlevande bolaget i samband med en fusion inte till fullo utgör en beskattningsbar person så 
ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att motverka snedvridning av konkurrensen.  

Mot bakgrund av bestämmelsen i artikel 19 i mervärdesskattedirektivet är Skatteverket av 
uppfattningen att en fusion mellan bolag där det överlevande bolaget bedriver blandad 
verksamhet exempelvis bostadsuthyrning och annan momspliktig verksamhet, inte utgör en 
momspliktig transaktion förutom i de fall då följande två villkor samtidigt är uppfyllda:  

1. Förvärvaren skulle inte ha haft rätt till helt avdrag för den mervärdesskatt som annars 
skulle ha tagits ut på grund av att hen endast delvis eller inte alls bedriver verksamhet 
som medför skattskyldighet, och, 

2. En tillämpning av 2 kap. 1 b § ML skulle innebära en snedvridning av konkurrensen. 

Bestämmelsen i 2 kap. 1 b § ML omfattar överlåtelse av hela eller en självständig del av ett 
företag i de fall då förvärvaren har för avsikt att driva verksamheten vidare. 

Den övertagande verksamheten ska fortsätta efter överlåtelsen 
Får att ett övertagande av en verksamhet ska klassificeras som en från moms undantagen fusion 
så krävs det att de tillgångar som är nödvändiga för att kunna bedriva den övertagande 
verksamheten överlåts till det överlevande bolaget. 

19
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Momsrättsliga effekter av fusion av dotterbolag 
 

Den övertagande verksamheten ska fortsätta efter överlåtelsen, forts.
När fusionen sker ska avsikten vara att bedriva verksamheten vidare hos förvärvaren, antigen 
samma typ av verksamhet eller att den ändrar riktning på något sätt. Det centrala är att 
verksamheten ska fortsätta att bedrivas vidare utan avbrott. 

Fastighetsrelaterade fusioner    
Som ovan nämnts innebär en fusion att det överlevande bolag träder in i upplösta bolagets 
skattemässiga situation och övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter bl.a. vad gäller 
skyldighet att jämka moms. Detta har betydelse framförallt vid fusion av fastighetsrelaterade 
verksamheter. I dessa fall finns det speciella regler i mervärdesskattelagen som reglerar 
överlåtelser mellan bolag inom fastighetssektorn.  

Reglerna innebär att i samband med en fusion mellan bolag där det överlåtande bolaget bedriver 
verksamhet som innebär att bolaget är frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokal, övertar det 
överlevande bolaget överlåtarens rättighet eller skyldighet att jämka “investeringsmoms” vid en 
ändrad användning. 

Utifrån den information som vi tagit del av förstår vi att Vaxholm Smeden 3 AB och 
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är registrerade för moms. Däremot saknar Rindö Skoltomt 
AB momsregistrering. 

Vaxholms kommun har informerat oss om att det inte har skett några investeringar varken i  
Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB eller Rindö Skoltomt under den senaste 10 års-perioden. 
Därmed kommer någon jämkningsskyldighet avseende investeringsmoms inte att uppstå i 
samband med fusionen. 

20
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Övriga frågor att beakta i samband med fusion av kommunala 
bolag

Legala frågor

• Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (allvill) är den speciallagstiftning 
som kommunala bostadsbolag måste följa. Mer konkret, om kommuner ska tillhandahålla 
bostäder så måste lagen efterföljas. Det är därför av vikt att det kontrolleras huruvida 
Vaxholm Smeden 3 AB kommer att definieras som ett allmännyttigt bostadsbolag och att 
det säkerställs att lagen i så fall kan uppfyllas. 

• Då verksamheten i Vaxholm Smeden 3 AB kommer att utökas genom en fusion är av vikt 
att kommunen som ägare säkerställer ändamålsenlig ägarstyrning. Primärt är det fråga 
om att ägardirektiv tas fram/justeras för att passa verksamheten och att etablera forum 
för dialog mellan ägare och bolag. På så sätt kan kommunen säkerställa att bolagets 
styrelse driver bolaget utifrån kommunen övergripande mål och strategi. 

Inkomstskatterättsliga frågor

• Skattemässigt gäller en generell ränteavdragsbegränsningsregel vilken medför att 
avdrag maximalt medges för ett negativt räntenetto räntenetto om 5 miljoner kr 
(förenklingsregeln) eller med 30 % av ett skattemässigt beräknat EBITDA (huvudregeln). 

Innan fusionen har respektive bolag kunnat tillämpa förenklingsregeln var för sig, detta 
då bolagen inte ansetts ingå i samma intressegemenskap. Efter fusionen kommer dock 
bolagens räntekostnader att samlas i det överlevande bolaget, dvs Vaxholm Smeden 3 
ABV vilket kan komma att påverka möjligheten till ränteavdrag över tid. 

Givet att skuldsättningen och/eller räntenivåerna inte ökar jämfört med hur det såg ut 
2021 bör dock fortfarande förenklingsregeln kunna tillämpas för att få fullt avdrag. 

22

• Givet att det övertagande bolaget tar upp de överlåtande bolagens tillgångar till ett värde 
motsvarande skattemässigt restvärde aktualiseras inte några särskilda särskilda 
skattemässiga regler. Skulle dock exempelvis inventarier tas upp till ett högre värde 
krävs att vissa korrigeringar görs skattemässigt. Om detta aktualiseras ber vi er 
återkomma så vi kan titta närmare på vilka effekter som aktualiseras i den enskilda 
situationen.
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Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag att översiktligt redogöra för de skattemässiga regelverket kring fusion respektive verksamhetsöverlåtelse för Vaxholms kommun. Rapporten 
är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning, Vaxholms kommun, och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s  skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar 
gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten används för andra syften än för 
dem som förelegat vid uppdragets utförande.

© 2022 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of 
PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Tack
pwc.se
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-09 

Änr KS 2022/2.042 
1 av 2 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 64 Ekonomiskt utfall oktober 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

 

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 209,2 mnkr vilket överstiger budgeten 
med 186,7 mnkr. 149,9 mnkr avser exploateringsverksamheten.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 152,9 mnkr. Överskottet beror framförallt på 
exploateringsverksamheten som genererar 149,9 mnkr. Utöver exploateringsverksamheten bidrar 
vakanser och ej realiserade satsningar i den underliggande verksamheten också till överskottet.  

Socialnämnden 

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 10,4 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre 
volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar jämfört med budget. Även 
äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre volymer inom särskilt boende. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 8,3 mnkr. Överskottet beror 
framförallt på lägre volymer inom förskolan, lägre volymer inom vuxenutbildningen, överskott inom 
egen regin samt lägre kostnader inom verksamhetsstöd.  

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -1,0 mnkr. Underskottet beror på lägre 
intäkter jämfört med budget. Det handlar dels om att ärenden inte hanteras i tid viket får till följd att 
avgifterna reduceras eller uteblir helt, dels att intäkterna i tillsynsverksamheten inte kommer upp till 
den budgeterade nivån. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

mnkr
Utfall 

jan-okt 2022
Budget 

jan-okt 2022
Budgetavv 

jan-okt 2022

115 KS-Kommunledning 84,5 -68,4 152,9

Varav exploatering 149,9 0,0 149,9

217 Socialnämnd -157,9 -168,3 10,4

315 Barn och utbildningsnämnd -283,6 -291,9 8,2

411 Stadsbyggnad -8,4 -7,4 -1,0

514 Teknik, Fritid -48,7 -47,6 -1,1

Delsumma verksamheter -414,1 -583,7 169,5

112 KS Finans 623,4 606,2 17,2

Total 209,2 22,5 186,7
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en negativ budgetavvikelse på -1,1 mnkr. Underskottet beror 
framförallt på högre entreprenadkostnader för öppethållande av Söderhamnens väg och kostnader 
relaterat till nätavgift el och fjärrvärme. 

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 17,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på 
förbättrade skatteprognoser samt lägre räntekostnader jämfört med budget.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall oktober 2022. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK. 
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Tjänsteutlåtande 
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Änr KS 2022/2.042 
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Ekonomiskt utfall oktober 2022  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

 

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 209,2 mnkr vilket överstiger budgeten 
med 186,7 mnkr. 149,9 mnkr avser exploateringsverksamheten.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 152,9 mnkr. Överskottet beror framförallt på 
exploateringsverksamheten som genererar 149,9 mnkr. Utöver exploateringsverksamheten bidrar 
vakanser och ej realiserade satsningar i den underliggande verksamheten också till överskottet.  

Socialnämnden 

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 10,4 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre 
volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar jämfört med budget. Även 
äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre volymer inom särskilt boende. 

mnkr
Utfall 

jan-okt 2022
Budget 

jan-okt 2022
Budgetavv 

jan-okt 2022

115 KS-Kommunledning 84,5 -68,4 152,9

Varav exploatering 149,9 0,0 149,9

217 Socialnämnd -157,9 -168,3 10,4

315 Barn och utbildningsnämnd -283,6 -291,9 8,2

411 Stadsbyggnad -8,4 -7,4 -1,0

514 Teknik, Fritid -48,7 -47,6 -1,1

Delsumma verksamheter -414,1 -583,7 169,5

112 KS Finans 623,4 606,2 17,2

Total 209,2 22,5 186,7

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-11-04 

Änr KS 2022/2.042 
2 av 2 

 
 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 8,3 mnkr. Överskottet beror 
framförallt på lägre volymer inom förskolan, lägre volymer inom vuxenutbildningen, överskott inom 
egen regin samt lägre kostnader inom verksamhetsstöd.  

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -1,0 mnkr. Underskottet beror på lägre 
intäkter jämfört med budget. Det handlar dels om att ärenden inte hanteras i tid viket får till följd att 
avgifterna reduceras eller uteblir helt, dels att intäkterna i tillsynsverksamheten inte kommer upp till 
den budgeterade nivån. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en negativ budgetavvikelse på -1,1 mnkr. Underskottet beror 
framförallt på högre entreprenadkostnader för öppethållande av Söderhamnens väg och kostnader 
relaterat till nätavgift el och fjärrvärme. 

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 17,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på 
förbättrade skatteprognoser samt lägre räntekostnader jämfört med budget.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall oktober 2022. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman, KLK. 
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2022-11-09 

Änr KS 2022/111.049 
1 av 3 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 65 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-10-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Information noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet.  

Informationen nedan avser situationen per 2022-10-31. 

1. Aktuell likviditetssituation 

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv inklusive checkkredit uppgå till minst 1/12 och maximalt 
3/12 av stadens budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och 
förändring av semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 64 – 191 mnkr.  

 

Kommunens likviditet överstiger finanspolicyns krav på reserver.  

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter 

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank. 

3. Utlåning till bolag 

Vaxholms Smeden 3 AB: 11,4 mnkr 
Vasavägen 13 AB:  0,6 mnkr 
Rindö skoltomt AB:  5,1 mnkr 
Summa:  17,2 mnkr 

4.   Skuldportföljens volym och motparter 

Enligt kommunens finanspolicy får den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt uppgå till 50%.  

Staden har långfristiga lån på 191,5 mnkr per 2022-10-31. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.  

mnkr
Likvida medel 2022-10-31 199,6
Checkredit 25,0
Summa 224,6
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar om skuldportföljsfördelning mellan fast och 
rörligt ränta.  

5. Skuldportföljens kapitalbindning 

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid.  

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2022-10-31 är 
2,3 år. 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.  

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta 

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.  

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2022-10-31 är 1,69 år. 

Snitträntan uppgår per detta datum till 0,46 %.  

Kommunen håller sig inom finanspolicyns ramar om en räntebindningstid på 1-4 år.  

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter 

Staden använder inte några finansiella derivat.  

8. Leasing 

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan. 

Avgifter på avtal inom ett år     2 855 tkr 

Avgifter på avtal 1 – 5 år     2 739 tkr 

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart 

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel.  

Låntagare   Belopp   

Lånebelopp Startdatum Slutdatum Räntetyp Räntesats Marginal Index
9 500 000,00 2018-11-13 2023-02-22 Rörlig 0,2500% STIBOR3M

50 000 000,00 2019-06-03 2024-10-02 Rörlig 0,1800% STIBOR3M
30 000 000,00 2019-10-28 2023-11-13 Rörlig 0,2200% STIBOR3M
50 000 000,00 2020-12-01 2025-05-12 Fast 0,2800%
52 000 000,00 2021-09-15 2026-06-10 Fast 0,4700%

191 500 000,00 Summa lån
53,3% Andel fast ränta
46,7% Andel rörlig ränta
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Vaxholmsvatten AB  125,0 mnkr   
Roslagsvatten AB  2,0 mnkr   
Totalt   127,0 mnkr 

10. Pensioner 

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-10-31. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK 
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Tjänsteutlåtande 
2022-11-01 

Änr KS 2022/111.049 
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-10-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Information noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet.  

Informationen nedan avser situationen per 2022-10-31. 

1. Aktuell likviditetssituation 

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv inklusive checkkredit uppgå till minst 1/12 och maximalt 
3/12 av stadens budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och 
förändring av semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 64 – 191 mnkr.  

 

Kommunens likviditet överstiger finanspolicyns krav på reserver.  

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter 

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank. 

3. Utlåning till bolag 

Vaxholms Smeden 3 AB: 11,4 mnkr 
Vasavägen 13 AB:  0,6 mnkr 
Rindö skoltomt AB:  5,1 mnkr 
Summa:  17,2 mnkr 

mnkr
Likvida medel 2022-10-31 199,6
Checkredit 25,0
Summa 224,6

Kommunledningskontoret 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-11-01 

Änr KS 2022/111.049 
2 av 3 

 
 
 

 

4.   Skuldportföljens volym och motparter 

Enligt kommunens finanspolicy får den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt uppgå till 50%.  

Staden har långfristiga lån på 191,5 mnkr per 2022-10-31. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.  

 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar om skuldportföljsfördelning mellan fast och 
rörligt ränta.  

5. Skuldportföljens kapitalbindning 

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid.  

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2022-10-31 är 
2,3 år. 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.  

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta 

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.  

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2022-10-31 är 1,69 år. 

Snitträntan uppgår per detta datum till 0,46 %.  

Kommunen håller sig inom finanspolicyns ramar om en räntebindningstid på 1-4 år.  

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter 

Staden använder inte några finansiella derivat.  

8. Leasing 

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan. 

Avgifter på avtal inom ett år     2 855 tkr 

Avgifter på avtal 1 – 5 år     2 739 tkr 

Lånebelopp Startdatum Slutdatum Räntetyp Räntesats Marginal Index
9 500 000,00 2018-11-13 2023-02-22 Rörlig 0,2500% STIBOR3M

50 000 000,00 2019-06-03 2024-10-02 Rörlig 0,1800% STIBOR3M
30 000 000,00 2019-10-28 2023-11-13 Rörlig 0,2200% STIBOR3M
50 000 000,00 2020-12-01 2025-05-12 Fast 0,2800%
52 000 000,00 2021-09-15 2026-06-10 Fast 0,4700%

191 500 000,00 Summa lån
53,3% Andel fast ränta
46,7% Andel rörlig ränta
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Tjänsteutlåtande 
2022-11-01 

Änr KS 2022/111.049 
3 av 3 

 
 
 

 

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart 

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel.  

Låntagare   Belopp   

Vaxholmsvatten AB  125,0 mnkr   
Roslagsvatten AB  2,0 mnkr   
Totalt   127,0 mnkr 

10. Pensioner 

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2022-10-31. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman, KLK 
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län, 
2023-2026 

Förslag till beslut 
Samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län 2023-2026 antas.  

Ärendebeskrivning 
Storsthlm beslutade vid sitt styrelsemöte den 13 oktober 2022, som huvudman för Miljösamverkan 
Stockholms län (MSL) att föreslå en ny samverkansöverenskommelse. Vaxholm stad och Täby kommun 
ingår i MSL genom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH). MSL kommer som i tidigare 
överenskommelser att finansieras genom en rörlig årsavgift för samverkande kommuner.  
 
Den nya samverkansöverenskommelsen innebär en avgiftshöjning från 59 till 74 öre per 
kommuninvånare. För SRMH:s del höjs avgiften från 51 100 kronor till 64 100 kronor.  
 
MSL:s verksamhet syftar till att effektivisera framför allt miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll i 
länet genom att samutnyttja medverkande aktörers kompetens och resurser och till att utifrån rådande 
lagrum säkra en likvärdig bedömningsgrund.  
 
SRMH deltar regelbundet i de samverkansprojekt som MSL samordnar. För de företag och medborgare 
som omfattas av SRMH:s tillsyn innebär det att kravställning och bedömning blir med likvärdig jämfört 
med övriga kommuner i länet. Samverkan bidrar även till effektivt utnyttjande av SRMH:s resurser samt 
att nämnden kan dra nytta av den samlade kompetens som finns hos förvaltningarna i deltagande 
kommuner. 

Den ökade kostnaden kan hanteras inom SRMH:s befintliga budget. SRMH rekommenderar därför att 
kommunstyrelserna i Vaxholm och Täby tecknar den nya samverkansöverenskommelsen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-11-09 
Yttrande/ordförandebeslut SRMH, 2022-11-09 
Samverksansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län 2023-2026 

Kommunledningskontoret 
Kristoffer Staaf 
Administrativ chef 
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Tjänsteutlåtande 
2022-11-09 

Änr KS 2022/215.106 
2 av 2 

 
 
 

 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Storsthlm, registrator@storsthlm.se 

För kännedom: SRMH 
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 YTTRANDE 1(2) 

Postadress Besöksadress Telefon Org. nummer E-post  
SRMH, Täby Kommun 
18380 Täby 

Kemistvägen 8 2 tr 08-578 663 00 212000-0118 miljokontoret@srmh.se 

Simon Bergroth 
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00 

 

Dnr: SRMH-2022-2076.5519 2022-11-09 

Yttrande över ny samverkansöverenskommelse 
för Miljösamverkan Stockholms län, 2023-2026 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd rekommenderar 
kommunstyrelserna i Täby kommun och Vaxholms stad att teckna den nya 
samverkansöverenskommelsen. 

Motivering 

Storsthlm beslutade vid sitt styrelsemöte den 13 oktober 2022, som huvudman 
för Miljösamverkan Stockholms län (MSL) att föreslå en ny 
samverkansöverenskommelse. Täby kommun och Vaxholm stad ingår i MSL 
genom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH). MSL kommer 
som i tidigare överenskommelser att finansieras genom en rörlig årsavgift för 
samverkande kommuner. 

Den nya samverkansöverenskommelsen innebär en avgiftshöjning från 59 till 74 
öre per kommuninvånare. För SRMH:s del höjs avgiften från 51 100 kronor till 
64 100 kronor. 

MSL:s verksamhet syftar till att effektivisera framför allt miljöskydd, hälsoskydd 
och livsmedelskontroll i länet genom att samutnyttja medverkande aktörers 
kompetens och resurser och till att utifrån rådande lagrum säkra en likvärdig 
bedömningsgrund. 

SRMH deltar regelbundet i de samverkansprojekt som MSL samordnar. För de 
företag och medborgare som omfattas av SRMH:s tillsyn innebär det att 
kravställning och bedömning blir med likvärdig jämfört med övriga kommuner i 
länet. Samverkan bidrar även till effektivt utnyttjande av SRMH:s resurser samt 
att nämnden kan dra nytta av den samlade kompetens som finns hos 
förvaltningarna i deltagande kommuner. 
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 Dnr: SRMH-2022-2076.5519 2(2) 

Den ökade kostnaden kan hanteras i befintlig budget. SRMH rekommenderar 
därför att kommunstyrelserna i Täby och Vaxholm tecknar den nya 
samverkansöverenskommelsen. 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

Annica Nordgren 
Ordförande, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 

Yttrandet är lämnat enligt gällande delegationsordning, som finns tillgänglig på vår webbplats. 
Kontakta oss om du vill ta del av den på annat sätt. 

Bilagor 
 Samverkansöverenskommelse för Miljösamverkan Stockholms län 2023-

2026 inkl. bilagor 

Skickat till 
 Kommunstyrelserna i Täby och Vaxholm
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REKOMMENDATION UT 
2022-10-13 
S/22/0099-5 

   
 
För kännedom 
Miljöchefer, samhällsbyggnadschefer 

Kommunstyrelser i Stockholms län 

 

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

 

 

Samverkansöverenskommelse för 
Miljösamverkan Stockholms län, 2023-2026 

Rekommendation 
Storsthlm beslutade vid sitt styrelsemöte den 13 oktober 2022, som huvudman för 
överenskommelsen, att rekommendera kommunerna att teckna den nya 
samverkansöverenskommelsen. 

MSL kommer som i tidigare överenskommelser att finansieras genom en rörlig årsavgift 
för kommunerna och en fast årsavgift för Storsthlm och Länsstyrelsen i Stockholms län.  

Den rörliga avgiften höjs från 59 till 74 öre och den fasta avgiften höjs från 174 tkr till 
185 tkr. En takavgift för kommunerna är satt till 185 tkr, (se överenskommelsens 
bilaga). 

Skälen till avgiftshöjningen är:  

• MSL:s verksamhet ska ytterligare kunna bidra till miljökontorens förmåga att 
parera omsättningen av inspektörer bland annat genom kompetensutveckling 
och nätverk för erfarenhetsutbyte. 

• Utökade möjligheter för MSL:s verksamhet att ge stöd åt miljönämnderna att 
jobba likvärdigt och effektivt. 

• För att MSL ytterligare ska kunna växla upp verksamheten genom att i 
samverkan samla kompetens och resurser vilket ska leda till att 
verksamhetsutövare får en likvärdig bedömning och en ökad servicegrad.  

• MSL ska ha större möjlighet att stödja kommunerna vid akuta händelser 
exempelvis en pandemi eller klimatrelaterade händelser. 

 

Ärendebeskrivning 
Miljösamverkan Stockholms Län (MSL) är sedan 2007 en etablerad samverkan mellan 
kommunerna i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län och Storsthlm,      
(bilaga 1).  

Den nya samverkansöverenskommelsen (bilaga 2), stadgar som tidigare 
överenskommelser ansvaret för parterna inom MSL under de kommande fyra åren. 
Överenskommelsen reglerar verksamhetens inriktning, styrning, finansiering och 
ansvarsfördelning. 
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Bakgrund 
MSLs verksamhet syftar till att effektivisera framför allt miljöskydd, hälsoskydd och 
livsmedelskontroll i länet genom att samutnyttja medverkande aktörers kompetens och 
resurser och till att utifrån rådande lagrum säkra en likvärdig bedömningsgrund. 

Alla MSLs projekt ska resultera i att både företag och medborgare ska känna sig trygga 
med deras ärenden behandlas likvärdigt, professionellt och med en hög servicenivå. 
MSL ska underlätta för verksamhetsutövare att leva upp till de krav som ställs både 
inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Samverkan ska medföra effektivare 
resursutnyttjande, ökat utbyte av erfarenheter och större möjligheter att gå på djupet i 
olika tillsynsfrågor samt skapa en långsiktigt hållbar utveckling av det kommunala 
miljöarbetet i Stockholms län.  

Sammanfattning av MSL:  

 • 23 miljökontor i 26 kommuner, Länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm.  

• Cirka 600 inspektörer och chefer.  

• Över tjugo samverkansprojekt inom livsmedelskontroll, miljöbalk och 
verksamhetsutveckling. Samverkansprojekten leds och bemannas av miljökontoren.  

• Miljösamverkan Stockholms län bidrar till en utveckling och effektivisering av 
miljökontorens arbete.  

• Vid de regelbundna miljöchefsträffarna diskuteras och förankras beslut. 

• Miljösamverkan Stockholms län är en av elva regionala 
miljösamverkansorganisationer i landet. 

• Den praktiska administrationen av MSLs operativa arbete görs av en i Stockholms 
stad anställd samordnare. 

Se även: 

Bilaga 1: Informationsfolder 
Bilaga 2: Samverkansöverenskommelse 

 
Ärendegång 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande 
delegationsordning.  

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

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med 
undertecknande. 
 
Överenskommelsen börjar gälla 2023-01-01  
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Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 31 december 2022 
med e-post till registrator@storsthlm.se 

Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av Thomas Fredriksson, 
thomas.fredriksson@storsthlm.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Mats Gerdau Roger Svanborg 
Förbundsordförande Storsthlm Tf förbundsdirektör Storsthlm 
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Varför  
miljösamverkan?

Samverkan gör 
skillnad
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Likartad bedömning och konkurrensneutralitet 

För både medborgare och företag är det viktigt 
att få en likartad bedömning och hantering av sitt 
ärende, och att företagen känner igen sig när de 
vänder sig till olika kommuner. 

Genom miljösamverkan kan vi också gemensamt 
underlätta för verksamhetsutövare att leva upp 
till de krav som miljöbalk och livsmedelslagstift-
ning ställer.

Samverkan bra plattform för tillsynsvägledning
 
Miljösamverkan Stockholms län är en viktig
del av länsstyrelsens tillsynsvägledning. Vi
deltar i de olika samverkansprojekten och
bidrar med kunskap i sak och om regelverken. 
Genom samverkan får vi även en bra kanal  
för dialog mellan de centrala myndigheterna, 
länsstyrelsen och kommunerna.

Magdalena Bosson 
Stadsdirektör Stockholms stad

Johanna Lindgren 
Miljödirektör Länsstyrelsen 
Stockholm

Samverkan gör 
skillnad

Länets kommuner jobbar ständigt med att utveckla
tillsynsmetoder och bedömningsgrunder inom  
livsmedelskontrollen och miljö- och hälsoskyddstillsynen, 
samtidigt som verksamhetsutövarna ska få stöd med att 
leva upp till kraven i lagstiftningen.

Denna utmaning är lättare att lösa genom samverkan.  
Kommunerna samlar kompetens och resurser för att nå 
längre än som enskild kommun. Samverkan gör att vi kan 
utnyttja resurserna effektivare och göra likvärdig tolkning 
av lagen, vilket ger konkurrensneutralitet.

Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna ger också större 
möjligheter att gå på djupet i olika frågor och gemensamt 
bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom det  
kommunala miljöarbetet. Samverkan blir konkret och  
operativ genom att ta fram handledningar, genom bench- 
marking och genom gemensam kompetenshöjning.
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Per Törnvall
Kommundirektör, Sollentuna 
kommun

Bad utan legionella

För att ta reda på förekomsten av legionella i  
bassängbad och ge stöd till verksamhetsutövarna 
att förhindra legionellatillväxt i anläggningen  
genomförde kommunerna ett gemensamt  
tillsynsprojekt under 2020-2021. Legionella- 
bakterier kan bland annat orsaka den allvarliga  
lunginflammationen legionärssjuka. 

17 kommuner deltog och resultatet visar att
nästan hälften av anläggningarna hade
förekomst av legionella. 3 av 4 verksamhets-
utövare kontrollerar vattentemperaturen i
ledningsnätet men ca 40 % saknar skriftligt
egenkontrollprogram för legionella. Med
utgångspunkt i resultatet kan nu länets miljö- 
kontor utveckla tillsynen av bassängbaden.

Ett konkret stöd till näringsliv och invånare

Storsthlms uppdrag är att främja samarbetet 
mellan länets kommuner genom dialog, erfaren-
hetsutbyte och gemensamma lösningar. Vi har 
som ett av våra fokusområden att stödja kommu-
nernas miljöarbete. En viktig del i detta arbete 
är samverkan kring miljöfrågor och där utgör 
Miljösamverkan Stockholms län ett konkret stöd 
till näringsliv och invånare

Miljösamverkan säkerställer ett gott miljö och hälsoskydd 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn är en komplex
uppgift som behöver specialistkompetens
inom många områden. Genom att samverka
mellan kommunerna kan vi genomföra vårt
samlade tillsynsuppdrag i länet rättssäkert
och effektivt. Allt för att säkerställa god miljö
och hälsa samt säkra livsmedel för länets
invånare och ge god service till våra
företagare.

Johan von Sydow 
Förbundsdirektör, Storsthlm

Vad gör  
miljösamverkan?

Martina Kitti
Projektledare för bassäng- 
nätverket och inspektör vid 
Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor.
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Maria Lindström 
Projektledare för nyckeltals-
samverkan och miljö- och 
hälsoskyddschef i  
Österåkers kommun

Kompetens för säkert dricksvatten 

EU:s nya dricksvattendirektiv ställer höga krav på
att kommunerna kan kontrollera produktion och
ledningar. För att möta upp till kompetenskraven
och skapa förutsättningar för en likvärdig,
riskbaserad och effektiv kontroll ordnar
Miljösamverkan Stockholms län flera utbildningar.

Genom våra utbildningar har jag fått djupare
kunskap och bra stöd för att utföra uppdraget
effektivt. Det gör det lättare att kommunicera och 
ställa tydliga krav gentemot verksamhets- 
utövaren.

Benchmarking och uppföljning

För att ha underlag till benchmarking och
verksamhetsutveckling har länets miljökontor
sedan 15 år tillbaka ett antal gemensamma
nyckeltal. Främst används de 20 nyckeltalen
för att inom respektive kommun diskutera
och utveckla tillsynsarbetet. Vi har även stor
nytta av nyckeltalen för att inspireras av
varandra och hitta möjligheter till
effektivisering och kvalitetshöjning.

Detta är miljösamverkan
• 23 miljökontor i 26 kommuner, Länsstyrelsen Stockholm och Storsthlm.

• Cirka 600 inspektörer och chefer.

• Över tjugo samverkansprojekt inom livsmedelskontroll, miljöbalk och verksam- 
 hetsutveckling. Samverkansprojekten leds och bemannas av miljökontoren.

• Miljösamverkan Stockholms län bidrar till en utveckling och effektivisering av  
 miljökontorens arbete. 

• Vid de regelbundna miljöchefsträffarna diskuteras och förankras beslut.  
 Dessförinnan har MSL:s styrgrupp berett frågorna. 

• Miljösamverkan Stockholms län är en av elva regionala miljösamverkans- 
 organisationer i landet. 

Kristina Engström
Livsmedelsinspektör Järfälla 
kommun2007

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

8

6

4

2

0

Årsarbetskrafter livsmedelskontroll
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miljosamverkanstockholm.se

Fler exempel på samverkan

utveckling av tillsynsmetodik genom gemensam  
kontroll av ursprung av primäringredienser i butiker

gemensam handledning för bedömning och beslut 
genom Bassängnätverkets Checklista för tillsyn av 
bassängbad

sprida kunskap genom gemensam information till  
båtklubbar om metoder för giftfri båtbotten

stöd för uppföljning och kontroll genom  
revisionsutbyte i livsmedelskontrollen

verksamhetsutveckling genom gemensam mall för  
en behovsutredning

gemensam upphandling av sanering av objektsburen 
smitta
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Samverkansöverenskommelse för 
Miljösamverkan Stockholms län, 2023-2026 
 

Denna överenskommelse fastställer: 

§1. Parter 

§2. Syftet med Miljösamverkan Stockholms län 

§3. Partnernas ansvar 

§4. Organisation och styrning 

§5. Personella resurser och administration 

§6. Avgifter för parterna 

§7. Avvikelser gentemot budget och beslut om extrafinansiering 

§8. Fakturering 

§9. Samverkansöverenskommelsens natur 

§10. Samverkansperiod, uppsägning och förlängning 
 

§1. Parter  
Parter i denna överenskommelse är Storsthlm, kommunerna i Stockholms län samt 
Länsstyrelsen Stockholm. 

§2. Syftet med Miljösamverkan Stockholms län 
Parterna inom Miljösamverkan Stockholms län, nedan förkortat MSL, ska genom 
erfarenhetsutbyte och utbildning samt genom att samutnyttja kompetens och resurser, 
tillsammans utveckla och effektivisera kommunernas livsmedelskontroll och 
miljöbalkstillsyn.  

Det ska i sin tur leda till en rättssäker och likvärdig myndighetsutövning och därmed ett 
gott miljö- och hälsoskydd för länets invånare, konkurrensneutralitet för 
verksamhetsutövare samt en transparant och förutsägbar tillsyn och kontroll. 
Målsättningen är att underlätta för verksamhetsutövare att leva upp till de krav som 
ställs inom miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen. 

MSL:s insatser ska leda till förbättrad och effektivare verksamhet inom miljökontorets 
ansvarsområden, såsom kortade handläggningstider och säkerställande av ett 
professionellt bemötande. MSL ska även bidra till att miljökontorens medarbetares 

STORSTHLM

Samverkansöverenskommelse för
Miljösamverkan Stockholms län, 2023-2026

Denna överenskommelse fastställer:
§1. Parter
§2. Syftet med Miljösamverkan Stockholms län
§3. Partnernas ansvar
§4. Organisation och styrning
§5. Personella resurser och administration
§6. Avgifter för parterna
§7. Avvikelser gentemot budget och beslut om extrafinansiering
§8. Fakturering
§9. Samverkansöverenskommelsens natur
§10. Samverkansperiod, uppsägning och förlängning

§1. Parter
Parter i denna överenskommelse är Storsthlm, kommunerna i Stockholms län samt
Länsstyrelsen Stockholm.

§2. Syftet med Miljösamverkan Stockholms län
Parterna inom Miljösamverkan Stockholms län, nedan förkortat MSL, ska genom
erfarenhetsutbyte och utbildning samt genom att samutnyttja kompetens och resurser,
tillsammans utveckla och effektivisera kommunernas livsmedelskontroll och
miljöbalkstillsyn.

Det ska i sin tur leda till en rättssäker och likvärdig myndighetsutövning och därmed ett
gott miljö- och hälsoskydd för länets invånare, konkurrensneutralitet för
verksamhetsutövare samt en transparant och förutsägbar tillsyn och kontroll.
Målsättningen är att underlätta för verksamhetsutövare att leva upp till de krav som
ställs inom miljöbalkstillsynen och livsmedelskontrollen.

MSL:s insatser ska leda till förbättrad och effektivare verksamhet inom miljökontorets
ansvarsområden, såsom kortade handläggningstider och säkerställande av ett
professionellt bemötande. MSL ska även bidra till att miljökontorens medarbetares
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kompetens fortlöpande höjs och att kommunen och miljökontoret upplevs som en 
attraktiv arbetsgivare.  

MSL kan aldrig ersätta eller representera kommuner eller länsstyrelse i 
myndighetsrollen. Myndighetsutövningen utövas alltid av den enskilda kommunen eller 
av länsstyrelsen. 

Storsthlm ska ha möjlighet att använda MSL som expertnätverk i samband med 
remissförfaranden, utredningar och andra inom Storsthlm beslutade uppdrag.  

MSL är även en del av länsstyrelsens tillsynsvägledning. Länsstyrelsen deltar i projekt 
där de kan bidra med kunskap i sak och/eller regelverk. Länsstyrelsen är också en länk 
till nationella myndigheter 

§3. Parternas ansvar 
Parterna ansvarar gemensamt för att MSL:s samverkansprojekt bemannas och för att 
verksamheten finansieras. Verksamhetsinriktning, verksamhetsmål och budget 
definieras i MSL:s verksamhetsplan som årligen beslutas av länets miljöchefer. 

§4. Organisation och styrning  
MSL:s högsta beslutande organ, miljöchefsgruppen, utgörs av respektive kommuns 
myndighetschef inom miljöområdet samt en representant från Länsstyrelsen Stockholm 
och en representant från Storsthlm. 

Parterna utser gemensamt en styrgrupp för det löpande arbetet. Styrgruppen ska bestå 
av minst fyra myndighetschefer ur miljöchefsgruppen. Stockholms stad ska en fast 
plats. Styrgruppen ska vidare ha en representant från Länsstyrelsen Stockholm och en 
representant från Storsthlm. 

En valberedning ska ge förslag på representanter. 

Styrgruppen utser inom sig en ordförande. Styrgruppen lägger inför varje kalenderår 
fram en verksamhetsplan för beslut av högsta beslutande organ. De samverkansprojekt 
som MSL driver ska vara operativt inriktade och ha en verksamhetsplan samt redovisa 
resultat och slutrapport. Dessa ska granskas och godkännas av styrgruppen.  

§5. Personella resurser och administration 
För varje samverkansprojekt görs en projektbeskrivning med en uppskattning av 
bemanningsbehov. Deltagande sker inom ramen för respektive persons ordinarie tjänst. 
En anställd samordnare ska ansvara för MSL:s kansli och för administrativt stöd till 
samverkansprojekten. Kansliet ska vara förlagt till Stockholms stad. Ett särskilt avtal 
ska vara upprättat mellan Stockholms stad och Storsthlm gällande kanslifunktionen. 

§6. Avgifter för parterna  
Finansiering av verksamheten ska ske genom en rörlig avgift om 74 öre per invånare 
och med ett tak på 185 000 kr per kommun/organisation. Länsstyrelsen Stockholm och 
Storsthlm bidrar med 185 000 kr vardera. Se bilaga 1. 

Avgiften ska justeras årligen efter invånarantal per den 30 juni året innan samt efter 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som uppdateras vid varje ny 
skatteunderlagsprognos. Justeringen avser både rörlig avgift och takbeloppet. För rörlig 
avgift ska avrundning ske till närmast högre hundratal kronor. För parter som betalar 
ett takbelopp ska avrundning ske till närmast högre tusental kronor.  

STORSTHLM

kompetens fortlöpande höjs och att kommunen och miljökontoret upplevs som en
attraktiv arbetsgivare.

MSL kan aldrig ersätta eller representera kommuner eller länsstyrelse i
myndighetsrollen. Myndighetsutövningen utövas alltid av den enskilda kommunen eller
av länsstyrelsen.

Storsthlm ska ha möjlighet att använda MSLsom expertnätverk i samband med
remissförfaranden, utredningar och andra inom Storsthlm beslutade uppdrag.

MSL är även en del av länsstyrelsens tillsynsvägledning. Länsstyrelsen deltar i projekt
där de kan bidra med kunskap i sak och/eller regelverk. Länsstyrelsen är också en länk
till nationella myndigheter

§3. Parternas ansvar
Parterna ansvarar gemensamt för att MSL:s samverkansprojekt bemannas och för att
verksamheten finansieras. Verksamhetsinriktning, verksamhetsmål och budget
definieras i MSL:s verksamhetsplan som årligen beslutas av länets miljöchefer.

§4. Organisation och styrning
MSL:s högsta beslutande organ, miljöchefsgruppen, utgörs av respektive kommuns
myndighetschef inom miljöområdet samt en representant från Länsstyrelsen Stockholm
och en representant från Storsthlm.

Parterna utser gemensamt en styrgrupp för det löpande arbetet. Styrgruppen ska bestå
av minst fyra myndighetschefer ur miljöchefsgruppen. Stockholms stad ska en fast
plats. Styrgruppen ska vidare ha en representant från Länsstyrelsen Stockholm och en
representant från Storsthlm.

En valberedning ska ge förslag på representanter.

Styrgruppen utser inom sig en ordförande. Styrgruppen lägger inför varje kalenderår
fram en verksamhetsplan för beslut av högsta beslutande organ. De samverkansprojekt
som MSL driver ska vara operativt inriktade och ha en verksamhetsplan samt redovisa
resultat och slutrapport. Dessa ska granskas och godkännas av styrgruppen.

§5. Personella resurser och administration
För varje samverkansprojekt görs en projektbeskrivning med en uppskattning av
bemanningsbehov. Deltagande sker inom ramen för respektive persons ordinarie tjänst.
En anställd samordnare ska ansvara för MSL:s kansli och för administrativt stöd till
samverkansprojekten. Kansliet ska vara förlagt till Stockholms stad. Ett särskilt avtal
ska vara upprättat mellan Stockholms stad och Storsthlm gällande kanslifunktionen.

§6. Avgifter för parterna
Finansiering av verksamheten ska ske genom en rörlig avgift om 74 öre per invånare
och med ett tak på 185 ooo kr per kommun/organisation. Länsstyrelsen Stockholm och
Storsthlm bidrar med 185 ooo kr vardera. Se bilaga 1.

Avgiften ska justeras årligen efter invånarantal per den 30 juni året innan samt efter
prisindex för kommunal verksamhet (PKV)som uppdateras vid varje ny
skatteunderlagsprognos. Justeringen avser både rörlig avgift och takbeloppet. För rörlig
avgift ska avrundning ske till närmast högre hundratal kronor. För parter som betalar
ett takbelopp ska avrundning ske till närmast högre tusental kronor.
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§7. Avvikelser gentemot budget och beslut om 
extrafinansiering 
Om verksamheten redovisar avvikelser gentemot budget ska ett över- respektive 
underskott balanseras påföljande år. Fördelning av underskott respektive överskott 
beskrivs av styrgruppen i budget, som beslutas av miljöchefsgruppen. 

Styrgruppen kan under verksamhetsåret, inom budget och balanskonto, besluta om 
finansiering av oförutsedda projekt som bedöms värdefulla och inte kan vänta till 
kommande verksamhetsår. Beslut i dessa fall fattas av styrgruppen efter avstämning 
med miljöchefsgruppen via e-post. 

§8. Fakturering 
Storsthlm fakturerar respektive part enligt överenskommen finansieringsmodell, se 
bilaga. Fakturering sker under perioden 1 mars till och med 1 maj varje år.  

§9. Samverkansöverenskommelsens natur 
Denna samverkansöverenskommelse är civilrättslig där båda parter erhållit varsin 
kopia. Storsthlm ansvarar för utformning av samverkansöverenskommelsen samt att 
denna utsänds till kommunerna för beslut senast tio veckor innan avtalsperiodens start. 

§10. Samverkansperiod, uppsägning och förlängning  
Samverkansperiod är 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Part har möjlighet att säga 
upp samverkansöverenskommelsen inför nytt kalenderår förutsatt att uppsägningen 
sker skriftligen minst 6 månader i förväg.  

Part som lämnar MSL har inte rätt till att återfå någon del av inbetalda avgifter i den 
mån det vid utträdet skulle finnas balanserade överskott. 

Om MSL upphör skall eventuella kvarvarande medel återbetalas till respektive part med 
kvoten av parts andel av de sammantagna avgifterna. 

  

STORSTHLM

§7. Avvikelser gentemot budget och beslut om
extrafinansiering
Om verksamheten redovisar avvikelser gentemot budget ska ett över- respektive
underskott balanseras påföljande år. Fördelning av underskott respektive överskott
beskrivs av styrgruppen i budget, som beslutas av miljöchefsgruppen.

Styrgruppen kan under verksamhetsåret, inom budget och balanskonto, besluta om
finansiering av oförutsedda projekt som bedöms värdefulla och inte kan vänta till
kommande verksamhetsår. Beslut i dessa fall fattas av styrgruppen efter avstämning
med miljöchefsgruppen via e-post.

§8. Fakturering
Storsthlm fakturerar respektive part enligt överenskommen finansieringsmodell, se
bilaga. Fakturering sker under perioden 1 mars till och med 1 maj varje år.

§9. Samverkansöverenskommelsens natur
Denna samverkansöverenskommelse är civilrättslig där båda parter erhållit varsin
kopia. Storsthlm ansvarar för utformning av samverkansöverenskommelsen samt att
denna utsänds till kommunerna för beslut senast tio veckor innan avtalsperiodens start.

§10. Samverkansperiod, uppsägning och förlängning
Samverkansperiod är 2 0 2 3 - 0 1 - 0 1 till och med 2 0 2 6 - 1 2 - 3 1 . Part har möjlighet att säga
upp samverkansöverenskommelsen inför nytt kalenderår förutsatt att uppsägningen
sker skriftligen minst 6 månader i förväg.

Part som lämnar MSL har inte rätt till att återfå någon del av inbetalda avgifter i den
mån det vid utträdet skulle finnas balanserade överskott.

Om MSL upphör skall eventuella kvarvarande medel återbetalas till respektive part med
kvoten av parts andel av de sammantagna avgifterna.
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Bilaga  
Underlag för avgift 
Avgiften justeras årligen efter invånarantal vid halvårsskiftet året innan och enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som uppdateras vid varje ny 
skatteunderlagsprognos. 

Avgifterna för Haninge, Tyresö samt Nynäshamn betalas via Södertörns miljö-och 
hälsoskyddsförbund. Täby och Vaxholm genom Södra Roslagens Miljö-och 
hälsoskyddsförbund. 

 

Avgift för 2023 
Kommun Folkmängd  

2022-06-30 
Summa avgift 0,74 kr 
per invånare 

Avgift 2023 

Botkyrka 95 284 70 510,16 kr 70 600 kr 
Danderyd 32 866 24 320,84 kr 24 400 kr 
Ekerö 29 266 21 656,84 kr 21 700 kr 
Haninge 96 689     
Huddinge 114 350 84 619,00 kr 84 700 kr 
Järfälla 84 053 62 199,22 kr 62 200 kr 
Lidingö 48 420 35 830,80 kr 35 900 kr 
Länsstyrelsen i 
Stockholms län 

    185 000 kr 

Nacka 108 787 80 502,38 kr 80 600 kr 
Norrtälje 65 298 48 320,52 kr 48 400 kr 
Nykvarn 11 609 8 590,66 kr 8 600 kr 
Nynäshamn 29 727     
Salem 17 324 12 819,76 kr 12 900 kr 
Sigtuna 51 033 37 764,42 kr 37 800 kr 
Sollentuna 75 941 56 196,34 kr 56 200 kr 
Solna 84 847 62 786,78 kr 62 800 kr 
Stockholm 981 504 726 312,96 kr 185 000 kr 
Storsthlm     185 000 kr 
Sundbyberg 54 099 40 033,26 kr 40 100 kr 
Södertälje 102 062 75 525,88 kr 75 600 kr 
Södertörns miljö- 
och 
hälsoskyddsförbund 

175 742 130 049,08 kr 130 100 kr 

Södra Roslagens 
miljö- och 
hälsoskyddskontor 

86 563 64 056,62 kr 64 100 kr 

Tyresö 49 326     
Täby 74 581     
Upplands Väsby 48 651 36 001,74 kr 36 100 kr 
Upplands-Bro 31 418 23 249,32 kr 23 300 kr 
Vallentuna 34 625 25 622,50 kr 25 700 kr 

STORSTHLM

Bilaga
Underlag för avgift
Avgiften justeras årligen efter invånarantal vid halvårsskiftet året innan och enligt
prisindex för kommunal verksamhet (PKV)som uppdateras vid varje ny
skatteunderlagsprognos.

Avgifterna för Haninge, Tyresö samt Nynäshamn betalas via Södertörns miljö-och
hälsoskyddsförbund. Täby och Vaxholm genom Södra Roslagens Miljö-och
hälsoskyddsförbund.

Avgift för 2023
Kommun Folkmängd Summa avgift 0,74 kr Avgift 2023

2022-06-30 per invånare
Botkyrka 95 284 70 510,16 kr 70 600 kr

Danderyd 32 866 24 320,84 kr 24 400 kr
Ekerö 29 266 21 656,84 kr 21 700 kr
Haninge 96 689
Huddinge 114 350
Järfälla 84 053
Lidingö 48 420 35 900 kr
Länsstyrelsen i 185 000 kr
Stockholms län
Nacka 108 787
Norrtälje 65 298
Nykvarn 11 609
Nynäshamn 29 727
Salem 17 324 12 819,76 kr 12 900 kr
Sigtuna 51 033 37 764,42 kr 37 800 kr
Sollentuna 75 941 56 196,34 kr 56 200 kr
Solna 84 847 62 786,78 kr 62 800 kr
Stockholm 981 504 726 312,96 kr 185 000 kr
Storsthlm 185 000 kr
Sundbyberg 54 099 40 033,26 kr 40 100 kr
Södertälje 102 062 75 525,88 kr 75 600 kr
Södertörns miljö- 175 742 130 049,08 kr 130 100 kr
och
hälsoskyddsförbund
Södra Roslagens 86 563 64 056,62 kr 64 100 kr
miljö- och
hälsoskyddskontor
Tyresö 49 326
Täby 74 581
Upplands Väsby 48 651 36 001,74 kr 36 100 kr
Upplands-Bro 31 418 23 249,32 kr 23 300 kr
Vallentuna 34 625 25 622,50 kr 25 700 kr

4(5)

501



 
 

 

5(5) 
 

Vaxholm 11 982     
Värmdö 46 446 34 370,04 kr 34 400 kr 
Österåker 48 799 36 111,26 kr 36 200 kr 

 

STORSTHLM

Vaxholm 11 982
Värmdö 46 446
Österåker 48 799
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Tjänsteutlåtande 
2022-11-08 

Änr KS 2021/237.106 
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 

 

 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen daterad 15 
september 2022, antas.  
2. Taxa för kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen ska gälla från 1 
januari 2023.  
3. Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen ska ersätta 
tidigare taxa beslutad av kommunfullmäktige 2020-02-17 § 5.  

Sammanfattning 
Med anledning av förändringar i lagstiftningen som reglerar hur kommuner ska finansiera 
livsmedelskontrollen föreslås en ny livsmedelstaxa. Förändringarna innebär bland annat att det blir 
tvingande för kommuner att debitera tillsynsavgifter efter genomförd kontroll. 

Jämfört med nuvarande taxa innebär förslaget att alla avgifter inom livsmedels-området, undantaget 
avgiften för registrering av livsmedelsanläggningar, debiteras för faktisk nedlagd tid efter genomförd 
kontroll. 

Timavgiften föreslås med den nya taxan fortsättningsvis vara 1 250 kronor per timme.  

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 
oktober 2022. 

För med information hänvisas till tjänsteutlåtande SRMH, 2022-09-30 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-11-08 
Protokollsutdrag SRMH 2022-10-17 § 67 
Tjänsteutlåtande SRMH, 2022-09-30 
Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen, 2022-09-15 

Kommunledningskontoret 
Kristoffer Staaf 
Administrativ chef 
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2022-11-08 
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Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  SRMH 
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 

Postadress Besöksadress Telefon Org. nummer E-post  
SRMH, Täby Kommun 
18380 Täby 

Kemistvägen 8 2 tr 08-578 663 00 212000-0118 miljokontoret@srmh.se 

Simon Bergroth 
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 
2022-10-17 

Dnr: SRMH-2022-1604.1140 2022-09-30 

Ny taxa för offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagstiftningen 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att översända föreslagen 
taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen till kommunfullmäktige i 
Täby kommun och Vaxholms stad för fastställande.  

Sammanfattning  

Med anledning av förändringar i lagstiftningen som reglerar hur kommuner ska 
finansiera livsmedelskontrollen föreslås en ny taxa för livsmedelskontrollen i 
Täby och Vaxholm. Förändringarna innebär bland annat att det blir tvingande för 
kommuner att debitera tillsynsavgifter efter genomförd kontroll. 

Jämfört med nuvarande taxa innebär förslaget att alla avgifter inom 
livsmedelsområdet, undantaget avgiften för registrering av 
livsmedelsanläggningar, debiteras för faktisk nedlagd tid efter genomförd 
kontroll.  

Timavgiften föreslås med den nya taxan fortsättningsvis vara 1 250 kronor per 
timme.  

Den föreslagna taxan innebär även att modellen med differentierad avgift slopas. 
I stället för att ha olika avgifter för planerad och uppföljande kontroll föreslås ett 
enklare och tydligare upplägg med samma timavgift oavsett typ av kontroll.  
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 Dnr: SRMH-2022-1604.1140 2(5) 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 
Regelverket för livsmedelskontrollen har de senaste åren förändrats för att 
anpassa svensk livsmedelslagstiftning till EU:s kontrollförordning (EU) 
2017/625. Utöver begreppsförändringar och förtydliganden gällande 
kontrollområden innehåller EU:s kontrollförordning direktiv om finansieringen 
av livsmedelskontrollen. 

Regeringen har därför i förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter förändrat finansieringsmodellen för 
livsmedelskontrollen i Sverige. Med den nya förordningen är det inte möjligt att 
debitera livsmedelsföretag i förskott. I stället ska kontrollavgifterna faktureras 
efter genomförd kontroll. 

Avgiftsuttag kan ske antingen som en fast schablon eller genom debitering av 
faktisk nedlagd tid. Enligt förordningen ska det nya avgiftssystemet tillämpas 
senast vid utgången av 2023. 

Den nya avgiftsförordningen 
Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter trädde i kraft den 1 april 2021. Den reglerar hur statliga och 
kommunala kontrollmyndigheters kostnader för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet med enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) 
om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel samt  
lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska finansieras. 
Ikraftträdandet innebar även att förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter upphävdes. 

I övergångsbestämmelserna anges att bestämmelserna i den upphävda 
förordningen får tillämpas till utgången av 2023. 

Förordningen anger även att offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen (livsmedelskontroll) ska finansieras genom 
avgifter.  
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Avgifter för livsmedelskontroll 
I EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625 definieras vad livsmedelskontrollen 
består av och vilka kostnader som ska betalas av livsmedelsföretagare. 

Offentlig kontroll är den verksamhet som Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd utför för att kontrollera att aktörer i livsmedelskedjan följer 
bestämmelserna i lagstiftningen och de varor som säljs eller på annat sätt 
tillhandahålls uppfyller lagkraven. Inom begreppet ryms förutom inspektions- 
eller granskningsmomentet även för- och efterarbetet som hör till en 
tillsynsaktivitet.  

I lagstiftningen finns även begreppet annan offentlig verksamhet. Med det menas 
andra uppgifter som en kontrollmyndighet utför, till exempel när Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd registrerar en anläggning, fattar beslut, 
eller utfärdar intyg.  

I ett tillsynsärende ska förberedelser, tillsynsbesök och dokumentation av 
tillsynen ses som offentlig kontroll, medan beslut om åtgärdskrav och 
uppföljande kontroller av brister är en del av annan offentlig verksamhet.  

Avgift för annan offentlig verksamhet som härrör ur kontrollen ska beräknas på 
samma sätt som avgiften för offentlig kontroll vid anläggningen. 

Timavgiftens storlek 
Timavgiften ska täcka nämndens kostnader för att genomföra livsmedelskontroll. 
EU:s kontrollförordning (2017/625) reglerar hur avgifter för 
livsmedelskontrollen ska beräknas. Utöver kontrollförordningen gäller även 
självkostnadsprincipen i kommunallagen (2017:725). Den skyldighet att ge råd 
och service som som följer av förvaltningslagen (2017:900) kan inte 
avgiftsfinansieras. 

Nuvarande taxa är differentierad, Det innebär att nämnden debiterar 
livsmedelsföretagare med en timavgift på 1 250 kronor för offentlig kontroll och 
en lägre timavgift, 1 100 kronor, för det som definieras som annan offentlig 
verksamhet. Differentieringen beror på att det med de tidigare reglerna inte var 
tillåtet för kontrollmyndigheter att ta betalt för restid vid genomförandet av 
planerad livsmedelskontroll.  

Timavgiften föreslås i den nya taxan vara 1 250 kr för både offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet och att kostnader för resor ingår i avgiften. Att endast 
ha en enhetlig timavgift gör kontrollavgifterna mer förutsägbara och transparenta 
för företagarna.  
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Vid beräkning av timavgiftens storlek har kontoret utgått ifrån att inga 
förändringar sker i fråga om de kommuner som ingår i den gemensamma 
nämnden. Beräkningen bygger även på att den pågående samverkan inom 
livsmedelsområdet som Täby ingått med Norrtälje kommuns bygg- och 
miljönämnd fortsätter i nuvarande form med likalydande taxor. Kontoret har i 
kontakter med Bygg- och miljönämnden i Norrtälje förordat att föreslagen taxa 
även ska gälla i Norrtälje kommun. 

Förändringar i företagens kostnader med den nya taxan 
Med nuvarande taxa beslutar nämnden om en fast årlig avgift för varje 
livsmedelsföretagare. Som underlag används Livsmedelsverkets modell för 
riskklassning. Nämnden beslutar även om en kontrollfrekvens (antal 
tillsynsbesök per år) för varje företagare. 

De fasta årliga avgifterna som debiteras med nuvarande taxa är schabloner. 
Brytpunkterna i nuvarande modell innebär ett visst mått av orättvisa då avgiften 
ett företag betalar kan avvika från nämndens nedlagda kontrolltid. Kortfattat 
gäller att livsmedelsföretag med låg risk och låg kontrollfrekvens inte betalar för 
all tid nämnden lägger ner vid tillsyn, medan det motsatta gäller för företag med 
hög risk och hög frekvens. 

Med föreslagen taxa ersätts den fasta årliga avgiften med debitering av faktisk 
nedlagd tid efter genomförd tillsynsinsats. Kontrollfrekvensen kommer dock inte 
att ändras. Eftersom tillsynsavgifterna alltid debiteras för nedlagd tid blir följden 
att avgiftsuttaget blir mer rättvist sett till hela företagarkollektivet. 

I tabell 1 redovisas några exempel på hur taxeförslaget förändrar 
tillsynsavgifterna för olika typer av livsmedelsföretag. För att göra jämförelsen 
enklare visas i tabellen vilken företagens årliga kostnad förväntas bli med 
föreslagen taxa. Ett tillsynsbesök tar i snitt fyra timmar vilket med taxeförslaget 
kommer innebära en kostnad på 5 000 kronor per besök. Av tabellen framgår 
kostnaden per år med nuvarande taxa samt är per år vilket är det samma som den 
årliga tillsynsavgiften. För föreslagen taxa har kostnaden för ett tillsynsbesök 
delats med livsmedelsanläggningens kontrollfrekvens.  

Tabell 1. Exempel på kontrollavgifter med nuvarande taxa och föreslagen taxa 

Typ av 
anläggning Kontrollfrekvens Kostnad/år 

nuvarande taxa 
Kostnad/år 
föreslagen taxa 

Kostnad efter 
tillsynsbesök 

Tobakskiosk 1 gång per 3 år 1 250 kronor 1 667 kronor  5 000 kronor 
Pizzeria 1 gång per 1 år 5 000 kronor 5 000 kronor 5 000 kronor 
Stormarknad 4 gånger per 1 år 25 000 kronor 20 000 kronor 5 000 kronor 
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Nämnden kommer under 2022 att utföra den livsmedelskontroll som företagen 
betalat för. Kontoret bedömer därför att införandet av en ny taxa inte kommer 
medföra att en kontrollskuld gentemot livsmedelsföretag. 

Ekonomiska konsekvenser 

Övergången till efterhandsdebitering kommer medföra att en osäkerhetsfaktor 
tillkommer när det gäller planering av budget och resurser för 
livsmedelskontrollen. Effekterna är dock marginella så länge nuvarande 
riskklassningsmodell för att fastställa kontrollfrekvens ska användas. 

Livsmedelskontrollens självfinansieringsgrad bedöms inte förändras om 
föreslagen taxa antas.  

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

Simon Bergroth 
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 

Bilagor 
 Förslag på taxa enligt livsmedelslagstiftningen 

Expedieras 
 Kommunstyrelserna i Täby och Vaxholm 
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Taxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt 
livsmedelslagstiftningen i  
Täby och Vaxholm 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 
 

 

 

 

 

 

 

Taxan gäller från och med den 2023-01-01 

Beslut i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd: § 22/XX, 2022-10-17, Dnr: SRMH 
2022- 

Beslut i kommunstyrelsen: 2022-1X-XX, § XX  

Beslut i kommunfullmäktige 2022-1X-XX, § XX  

Timtaxan från år 2023 1 250 kr. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2022. 
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Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Täby kommuns/Vaxholms stads kostnader för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen 
(2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och 
lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som 
lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st.  livsmedelslagen jämställs med 
livsmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift 

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för Södra 
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa.  

Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom 
ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt 
livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Södra Roslagens miljö- 
och hälsoskyddsnämnd efter handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser 
som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §. 

I 8–15 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter  
2. uppföljande kontroll  
3. utredning av klagomål 
4. kostnader för korrigerande åtgärder 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 
6. importkontroll samt 
7. avgift för inköp under dold identitet 
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Timavgift 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 250 kronor per timme kontrolltid. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som handläggare vid nämnden har använt för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen så 
som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

Avgift ska enligt denna taxa tas ut för varje påbörjad kvart (15 minuter) nedlagd kontrolltid 
om inte annat anges. 

För uppföljande kontroll samt annan offentlig kontroll som hänger samman med uppföljande 
kontroll, och som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton samt helgdagar, tas avgift 
ut med 2 gånger ordinarie timavgift. 

7 § Avgiftsuttag enligt denna taxa sker i förhållande till faktisk nedlagd kontrolltid i varje 
ärende, eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna 
taxa. 

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 

8 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala en avgift 
motsvarande 2 timmars kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en 
anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med 
livsmedel.  

Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som 
livsmedel omfattas av taxan.  

Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med 
anledning av att den övergått till en ny aktör. 
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Avgift för uppföljande kontroll 

9 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda 
kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande 
efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och 
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits. 

Avgift för utredning av klagomål 

10 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § 
betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

11 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt 
artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 
2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter 
det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att 
spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, 
framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder 

12 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har 
konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska 
en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med 
åtgärden. 
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Avgift för exportkontroll 

13 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för 
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och 
andra intyg. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 

Avgift för importkontroll 

14 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas 
av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens 
nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett 
belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska 
utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för 
livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 

15 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel 
uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska 
utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 10-11 §§ tas 
avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 

16 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 9 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de 
förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 
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17 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma 
kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det 
kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda 
fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

Avgiftens erläggande 

18 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Täby kommun genom Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddskontor. Betalning ska ske inom tid som anges på fakturan. 

Överklaganden 

§ 19 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds beslut om avgift överklagas till 
länsstyrelsen. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

§ 20 Denna taxa träder i kraft den 2023-01-01 och tillämpas på ärenden som kommer in från 
och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas 
tidigare gällande taxa.
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Revidering av taxor inom alkohol-, tobaks- och receptfria 
läkemedelsområdet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Taxa inom alkohol-, tobaks- och receptfria läkemedelsområdet daterad den 4 oktober 2022, antas.  
2. Taxa inom alkohol-, tobaks- och receptfria läkemedelsområdet ska gälla från 1 januari 2023.  
3. Taxa inom alkohol-, tobaks- och receptfria läkemedelsområdet ska ersätta tidigare Taxa för prövning 
och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen, beslutad av kommunfullmäktige 2017-11-13 § 56, 
Taxa för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, beslutad av kommunfullmäktige 2019-06-
17 § 35, Taxa för servering av folköl, beslutad av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 47 samt Taxa för 
kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel, beslutad av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 47. 

Sammanfattning 
Riksdagen har beslutat om en ny lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Kommunerna 
ansvarar för tillsyn på försäljningsställen enligt den nya lagen. Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd (SRMH) ansvarar i Täby för de uppgifter som ålagts kommunerna. För tillsynen har 
kommunen rätt att ta ut en tillsynsavgift. 

För att göra det enklare och tydligare för företagen föreslås att nuvarande taxor meddelade med stöd av 
alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 
samt taxan för den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter slås ihop till en och samma taxa. 

Föreslagen taxa innebär att SRMH fortsättningsvis finansierar all handläggning inom de aktuella 
lagstiftningsområdena med avgifter. Förslaget förändrar inte avgiftsuttaget av de företagare som 
omfattas av nämndens tillsyn. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 17 
oktober 2022. 

För mer information i ärendet hänvisas till tjänsteutlåtande SRMH, 2022-10-13 

Kommunledningskontoret 
Kristoffer Staaf 
Administrativ chef 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-11-08 
Protokollsutdrag SRMH 2022-10-17 § 68 
Tjänsteutlåtande SRMH, 2022-10-13 
Taxa inom alkohol-, tobaks- och receptfria läkemedelsområdet, 2022-10-04 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  SRMH 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3) 

 

Postadress Besöksadress Telefon Org. nummer E-post  
SRMH, Täby Kommun 
18380 Täby 

Kemistvägen 8 2 tr 08-578 663 00 212000-0118 miljokontoret@srmh.se 

 

Simon Bergroth 
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 
miljokontoret@srmh.se 
08-578 663 00 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 
2022-10-17 

Dnr: SRMH 2022-1875.1140 2022-10-10 

Revidering av taxor inom tillståndsgruppens 
område 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige i Täby och Vaxholm att anta föreslagen taxa för prövning 

och tillsyn enligt 

 Alkohollagen (2010:1622) 

 Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

 Lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 

 Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 

Sammanfattning  

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter. Kommunerna ansvarar för tillsyn på försäljningsställen enligt 

den nya lagen. För tillsynen har kommunen rätt att ta ut en tillsynsavgift. 

För att göra det enklare och tydligare för företagen föreslås att nuvarande taxor 

med stöd av alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel samt taxan för den nya lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter slås ihop till en och samma taxa. 

Taxeförslaget innebär inga förändringar i debiteringsmodell eller belopp jämfört 

med de taxor som förslaget föreslås ersätta. 
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Dnr: SRMH 2022-1875.1140 2(3) 

 

 

Beskrivning av ärendet 

Riksdagen har beslutat om en ny lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om produktanmälan, 

produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. 

Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av 

tobaksfria nikotinprodukter. Kommunerna ansvarar för tillsyn på 

försäljningsställen enligt den nya lagen. För tillsynen har kommunen rätt att ta ut 

en tillsynsavgift. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd tillämpar idag fyra separata taxor 

inom alkohol- och tobaksområdet samt receptfria läkemedel. Detta upplägg kan 

motiveras med att varje lagstiftningsområde har en egen taxa. För de företag som 

debiteras prövnings- och tillsynsavgifter innebär upplägget dock en otydlighet. 

Flera av företagarna tillhandahåller produkter som omfattas av två eller fler 

lagstiftningsområden och därmed lika många taxor.  

Handel med tobaksfria nikotinprodukter är anmälningspliktigt enligt den nya 

lagen. Majoriteten av de som efter att lagen trädde i kraft anmält försäljning 

säljer även tobak och receptfria läkemedel. Det innebär att verksamheterna som 

anmält försäljning, utöver ett nytt regelverk, kommer behöva inhämta kunskap 

om ytterligare en ny taxa. För att göra det enklare och tydligare för företagen 

föreslås därför en taxa som gäller för alkohollagen, lagen om tobak och liknande 

produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och för den nya lagen 

om tobaksfria nikotinprodukter. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor föreslår inga förändringar i 

debiteringsmodell eller avgifter jämfört med de gällande taxorna. Kontoret 

bedömer att kostnadstäckning fortsättningsvis erhålls med gällande modell och 

timavgift. 

Eftersom det uppdrag som ålagts kommuner i den nya lagen om tobaksfria 

nikotinprodukter är i princip likvärdigt uppdraget gällande anmälningspliktig 

försäljning av elektroniska cigaretter föreslås att avgiftsnivåerna sätts enligt 

samma upplägg som i nuvarande taxa enligt lagen om tobak och liknande 

produkter. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Nämnden har fått ansvaret som åligger kommunerna i den nya lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter i Täby kommun och Vaxholms stad. Kontoret 

bedömer att uppdraget kommer finansieras med de taxeintäkter som följer av 

taxeförslaget. 

Föreslagen taxa innebär inga förändringar avseende debiteringsmodell eller 

belopp jämfört med gällande taxor som enligt förslaget upphävs.  

De företagare som anmält försäljning enligt den nya lagen kommer att belastas 

med en tillsynsavgift för försäljningen som täcker nämndens kostnader för 

tillsynen. 

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ-OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR 

Simon Bergroth 
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 

Bilagor 

 Förslag på taxa inom alkohol-, tobaks- och receptfria läkemedelsområdet 

Expedieras 

 Kommunstyrelsen i Täby och Vaxholm 
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Taxa inom alkohol-, tobaks- och 
receptfria läkemedelsområdet  

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 
 

 

 

 

Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd 
Meddelad med stöd av 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622) 

Taxa för tillsyn av försäljning och servering av folköl 
Meddelad med stöd av 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622) 

Taxa för prövning och tillsyn av tobak och liknande produkter 
Meddelad med stöd av 8 kap 2 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Taxa för tillsyn av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter 
Meddelad med stöd av 40 § Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

Taxa för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel 
Meddelad med stöd av 23 § Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

Beslut i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd: § 22/XX, 2022-XX-XX, Dnr: SRMH 
2xxx-dnr.dpl 

Beslut i kommunstyrelsen: 

Beslut i fullmäktige: 
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Inledande bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Täby kommuns/Vaxholms stads kostnader för 
prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter, lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter och lagen (2009:730) 
om handel med vissa receptfria läkemedel. 

2 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslut om avgift eller i 
räkning. 

3 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd kontrolltid eller andra omständigheter får Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnds besluta att avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

4 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds beslut om avgift enligt denna taxa får 
överklagas till förvaltningsdomstol 

Allmänna bestämmelser om avgift 

5 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för: 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökan och anmälan enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 

2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och 
liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter sam lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

6 § Beslut om extra tillsynsavgift fattas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

Avgift för ansökan om tillstånd 

7 § Avgift för ansökan om tillstånd tas ut enligt Bilaga 1.  

Ansökningsavgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser. 

8 § Avgift för ansökan om tillstånd ska betalas även om ansökan avslås.  

I det fall ansökan återtas innan ansökningsärendet är komplett kan efter begäran från 
sökanden avgiften sättas ned till hälften. 
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Avgift för anmälan 

9 § Avgift för anmälan ska betalas enligt Bilaga 1. 

Anmälningsavgift ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.  

10 § I det fall anmälan återtas innan ärendet är komplett kan avgiften efter begäran från 
sökanden sättas ned till hälften. 

Avgift för kunskapsprov 

11 § Avgift för att avlägga kunskapsprov debiteras med 1 500 kronor per person som utför 
provet. Erlagd avgift berättigar till tre (3) provtillfällen. 

Avgift för återkommande tillsyn 

12 § Avgift för återkommande tillsyn debiteras enligt Bilaga 2.  

Avgift för återkommande tillsyn omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

13 § Verksamhet som innehar stadigvarande tillstånd att servera alkohol eller bedriva detalj- 
eller partihandel med tobaksvaror debiteras tillsynsavgift med ett helt avgiftsbelopp från och 
med året efter det ursprungliga tillståndet beviljades.  

14 § Verksamhet som bedriver anmälningspliktig servering eller försäljning av folköl, 
anmälningspliktig handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare eller 
tobaksfria nikotinprodukter debiteras tillsynsavgift från och med det år verksamheten 
anmäldes. 

15 § Verksamhet som bedriver anmälningspliktig handel med vissa receptfria läkemedel 
debiteras tillsynsavgift från och med det år Läkemedelsverket informerat Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd om verksamheten. 

Avgift för extra tillsyn 

16 § En avgift för extra tillsyn på 10 000 kronor debiteras i de fall Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd i samband med ett tillsynsärende beslutar att meddela innehavare av 
tillstånd att servera alkohol en varning eller en erinran enligt 9 kap 17 § alkohollagen 
(2010:1622). 

17 § En avgift för extra tillsyn på 10 000 kronor debiteras i de fall Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd i samband med ett tillsynsärende beslutar att meddela innehavare av 
tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med tobaksvaror en varning enligt 7 kap 11 § 
lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 
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18 § Avgift för extra tillsyn enligt 16-17 §§ debiteras då beslut om att meddela varning eller 
erinran vunnit laga kraft.  

Påminnelseavgifter och tillsynsavgift vid utebliven 
restaurangrapport 

19 § Vid påminnelse om att anmäla förändringar enligt 9 kap 11 § alkohollagen (2010:1622) 
debiteras en påminnelseavgift om 1 000 kronor per påminnelse. 

20 § Vid påminnelse om att anmäla förändringar enligt 5 kap 7 § lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter debiteras en påminnelseavgift om 1 000 kronor per 
påminnelse. 

21 § Vid påminnelse om att lämna in restaurangrapport debiteras 1 000 kronor per 
påminnelse. 

22 § Om innehavare av stadigvarande serveringstillstånd av alkoholdrycker inte lämnat in 
restaurangrapport den 30 april året efter rapporteringsperioden debiteras 
tillståndsinnehavaren en årlig tillsynsavgift enligt Bilaga 2 med fast del samt högsta 
omsättningsbaserade del. 

Ikraftträdande   

§ 23 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som kommer in 
från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande 
tillämpas tidigare gällande taxa. 
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 1(1)

Bilaga 1 – Prövningsavgifter 

Avgifter för ansökan om tillstånd 

Serveringstillstånd 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för 
allmänheten, slutet sällskap samt för catering

13 000 kr 

Ansökan om stadigvarande utökning av sortiment  2 000 kr 

Ansökan om stadigvarande utökning av serveringstid  5 000 kr 

Ansökan om stadigvarande utökning av serveringsyta  5 000 kr 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta 5 000 kr 

Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning 10 000 kr 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för pausservering  2 000 kr 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten 
(sökande utan gällande serveringstillstånd)

6 000 kr 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten 
(sökande med gällande serveringstillstånd)

3 000 kr 

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid om 
ansökan avser tid inom normaltiden kl. 11.00-01.00

2 000 kr 

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid om 
ansökan avser tid utanför normaltiden kl. 11.00-01.00

4 000 kr 

Ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta  2 000 kr 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för gemensam serveringsyta 2 000 kr 

Ansökan om tillfällig utökning av sortiment  1 000 kr 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning  2 000 kr 

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap 1 000 kr 

Anmälan om förändrad bolagssammansättning  11 000 kr 

Anmälan om mindre ändring av bolagssammansättning 
(ingen ändring av ägarmajoritet)

5 000 kr 
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 2(2)

Tobakstillstånd 

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobak (detaljhandel) 8 750 kr 

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobak (partihandel) 10 000 kr 

Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobak  7 500 kr 

Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden  6 250 kr 

Anmälan om förändrat tillstånd   2 500 kr
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 1(1)

Bilaga 2 - Tillsynsavgifter 

Serveringstillstånd 

Fast del 

Servering till slutet sällskap 
1.1. Serveringstid till och med klockan 22.00  3 000 kr 
1.2. Serveringstid senare än klockan 22.00  4 000 kr 

Servering till allmänheten 
2.1. Serveringstid till och med klockan 22.00  3 000 kr 
2.2. Serveringstid efter klockan 22.00   5 000 kr 
2.3. Serveringstid efter klockan 22.00 med vaktvillkor 9 000 kr 

Omsättningsbaserad del 

Omsättning av alkoholförsäljning (kronor)  Belopp 
50 001-250 000    1 000 kr 
250 001-500 000    2 000 kr 
500 001-1 000 000    3 000 kr 
1 000 001-2 000 000    4 000 kr 
2 000 001-3 000 000    5 000 kr 
3 000 001-4 000 000    6 000 kr 
4 000 001-5 000 000    7 000 kr 
5 000 001-6 000 000    8 000 kr 
6 000 001-7 000 000    10 000 kr 
7 000 001-8 000 000    11 000 kr 
8 000 0001-9 000 000    12 000 kr 
9 000 001-10 000 000    13 000 kr 
10 000 001-     14 000 kr 

Handel med tobak och liknande produkter, tobaksfria 
nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel 

Tillsynsavgiften beror på vilken typ av handel som bedrivs. 

Tillsynsavgift för tillståndspliktig handel med tobak 
3.1 Detalj- eller partihandel tobak   6 250 kr 
3.2 Detalj- eller partihandel tobak inkl. serveringstillstånd 2 500 kr 
3.2. Detalj- eller partihandel tobak inkl. punkt 4.2 nedan 8 750 kr 
3.3. Detalj- eller partihandel tobak inkl. punkt 4.3 nedan 10 250 kr 
3.4. Detalj- eller partihandel tobak inkl. punkt 4.4 nedan 12 750 kr 

Handel med folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria läkemedel 
4.1. Handel med en (1) produkttyp   3 125 kr 
4.2 Handel med två (2) produkttyper   5 000 kr 
4.3. Handel med tre (3) produkttyper   7 500 kr 
4.4. Handel med fyra (4) produkttyper   10 000 kr
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-09 

Änr KS 2022/194.009 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 66 Trygghetspunkter som beredskapshöjande åtgärd i Vaxholms 
stad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Campus Vaxholm fastställs som trygghetspunkt. Förvaltningen får i uppdrag att utrusta och 

planera trygghetspunkten. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en mobil trygghetspunkt.  
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inköp av mobil reservkraft.  

Ärendebeskrivning 
Under de senaste åren har Vaxholms stad tillsammans med resten av Sverige aktualiserat och 
uppmärksammat frågan om vilken beredskapsförmåga som finns för samhället i vardagen och under 
extraordinära händelser såsom stormar, pandemi och krig. 

Kommunledningskontoret har med anledning av detta identifierat behovet av att särskilt peka ut och 
utrusta Campus Vaxholm som en trygghetspunkt. Det har också identifierats ett behov av att kunna 
upprätta en mobil trygghetspunkt i kommunen. 

Kommunledningskontoret har i samband med utredningen gjort bedömningen att kommunen i större 
utsträckning bör överväga att säkerställa drift av sin samhällsviktiga verksamhet och att särskilda 
riskgrupper får det skydd som behövs under olika extraordinära händelser. Utfallet av bedömningen 
utöver ovan förslag är att kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten till införande 
av mobil reservkraft i kommunen för att höja beredskapsförmågan, höja ambitionsnivån för 
trygghetspunkter och bättre stå emot framtida samhällskriser.  

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C), Jan Reuterdahl (L), Peter Lindqvist (-), Bengt Sandell (S), Lars Lindgren (M), Annicka 
Hörnsten Blommé (M) och Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.  

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Johan Modigh, 2022-10-26 
Utredning trygghetspunkter, Johan Modigh 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Alexander Delis, klk                                                                                                                

Johan Modigh, klk 

För kännedom: Kristoffer Staaf, klk 
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

 

Trygghetspunkter som beredskapshöjande åtgärd i Vaxholms stad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Campus Vaxholm fastställs som trygghetspunkt. Förvaltningen får i uppdrag att utrusta och 
planera trygghetspunkten. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att upprätta en mobil trygghetspunkt.  
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda inköp av mobil reservkraft.  

Sammanfattning 
Under de senaste åren har Vaxholms stad tillsammans med resten av Sverige aktualiserat och 
uppmärksammat frågan om vilken beredskapsförmåga som finns för samhället i vardagen och under 
extraordinära händelser såsom stormar, pandemi och krig. 

Kommunledningskontoret har med anledning av detta identifierat behovet av att särskilt peka ut och 
utrusta Campus Vaxholm som en trygghetspunkt. Det har också identifierats ett behov av att kunna 
upprätta en mobil trygghetspunkt i kommunen. 

Kommunledningskontoret har i samband med utredningen gjort bedömningen att kommunen i större 
utsträckning bör överväga att säkerställa drift av sin samhällsviktiga verksamhet och att särskilda 
riskgrupper får det skydd som behövs under olika extraordinära händelser. Utfallet av bedömningen 
utöver ovan förslag är att kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten till införande 
av mobil reservkraft i kommunen för att höja beredskapsförmågan, höja ambitionsnivån för 
trygghetspunkter och bättre stå emot framtida samhällskriser.  

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

En trygghetspunkt definieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som en mötesplats dit 
människor kan vända sig vid större kriser i samhället. Det kan handla om andra kriser såsom extrema 
väderhändelser, olyckor, bränder, problem i den tekniska infrastrukturen eller liknande. 

En trygghetspunkt behöver vara en förberedd och bemannad lokal eller plats på en i förväg känd 
geografisk adress där stöd kan ges till invånare. Syftet med trygghetspunkten kan skifta beroende på 

Kommunledningskontoret 
Johan Modigh 
Beredskapssamordnare 
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aktuell händelse men gemensamt är att den snabbt kan öppnas upp och ge stöd till kommunens 
invånare under extraordinära händelser.  

Kommunens ansvar enligt lag 

Den reglering som utgör grunden för kommunernas förberedelser inför och hantering av en krissituation 
är lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). Lagen syftar till att kommuner och regioner genom analys, planering, utbildning och 
övning ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i 
fredstid. 

Bedömning 
Det saknas idag utpekade trygghetspunkter i Vaxholms stad. För Vaxholms stad är det skäligt att 
fastställa en initial ambitionsnivå för trygghetspunkter, som efterhand kan utvecklas i omfattning.  

Effekt 

Trygghetspunkter medför bättre förutsättningar för kommunen att under en extraordinär händelse ge 
invånare det stöd de behöver. Beslutet kommer öka invånarnas trygghet inför och under extraordinära 
händelser. 

Ambitionsnivå för Campus Vaxholm 

Kommunen ska på Campus Vaxholm kunna ge aktuell information om vad som händer, ge hjälp för 
kontakt med närstående och 112, ge första hjälpen och krisstöd samt kunna erbjuda förläggning. Om 
elektricitet fungerar på Vaxön ska det även ges möjlighet att ladda elektronik för kommunikation och 
hantering av livsmedel, både varmhållning och kallhållning.  

Ambitionsnivå för mobil trygghetspunkt 

Kommunen ska kunna upprätta en mobil trygghetspunkt som kan ge aktuell information om vad som 
händer, ge hjälp för kontakt med närstående och 112, ge första hjälpen och krisstöd samt erbjuda varm 
och kall dryck. 

Reservkraft 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att införande av mobil reservkraft skulle höja kommunens 
beredskapsförmåga, på sikt kunna möjliggöra höjd ambitionsnivå för trygghetspunkter och därmed ge 
bättre förutsättningar att stå emot framtida samhällskriser.  

Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Föreslagna beslut bedöms inte få några konsekvenser/effekter ur ett barnrättsperspektiv. 

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

Finansiering 
Inrättandet av trygghetspunkter utifrån föreslagen ambitionsnivå finansieras inom befintlig budget och 
med MSB 2:4-medel för krisberedskap och civilt försvar. 
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Utredning för införande av mobil reservkraft finansieras inom befintlig budget för säkerhet 2023. 

Handlingar i ärendet 
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Utredning av trygghetspunkter i Vaxholms stad 

 

Sammanfattning 
Denna utredning beskriver dels vad en trygghetspunkt är utifrån utredningens valda teoretiska 
utgångspunkt samt dels olika koncept trygghetspunkter kan inneha samt förutsättningar i Vaxholms 
stad.  

Bakgrund 
Många erfarenheter från inträffade samhällsstörningar pekar på behovet av trygghetspunkter. En 
trygghetspunkt är en bemannad lokal på en i förväg känd geografisk plats där stöd kan fås utifrån 
aktuellt behov. Syftet med trygghetspunkten kan skifta beroende på samhällsstörning men gemensamt 
är att den snabbt behöver öppnas upp och att de som har behov av stöd vet vart det kan vända sig och 
vad de kan få stöd med. Det är inom ramen för kommunens geografiska områdesansvar enligt 2 kap 7 § 
och 3 kap 4 § lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap (LEH) som upprättande och drift av trygghetspunkter sker. 
Trygghetspunkterna ska vara dimensionerade för att kunna användas vid olika samhällsstörningar i 
situationer från kris till krig som en del i att hantera extraordinära händelser. Stöd kan exemplifieras till 
aktuell information, enklare sjukvård, krisstöd, vila eller enklare förtäring.1 

Vid en händelse av säkerhetspolitisk kris, extraordinär händelse eller krig kommer många aktörer vara 
inblandade. För att förbättra och effektivisera hanteringen av händelsen och kommunens 
trygghetspunkter behövs en samordning av frivilliga resurser, spontanfrivilliga, stöd från det lokala 
näringslivet och andra samhällsaktörer som räddningstjänst, polis, trafik, sjukvård m. fl. Detta arbete kan 
genomföras genom att Vaxholms stad sammankallar en inriktnings- och samordningsfunktion inför 
upprättandet av kommunens trygghetspunkter. Trygghetspunkter ser olika ut kommuner emellan 
baserat på lokala förutsättningar och trygghetspunkternas placering kan även bero på demografiska, 
geografiska, hydrologiska och meteorologiska förhållanden.  

 
1 Länsstyrelsen Stockholms län, (2021), Trygghetspunkter, Rapport 2021:24, sid. 3.   

Kommunledningskontoret 
Johan Modigh 
Beredskapssamordnare 
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Effekt 

Trygghetspunkter medför bättre förutsättningar för kommunen att under en extraordinär händelse eller 
höjd beredskap hålla samhällsstörningarna på en tolerabel nivå samt att de dessutom är en värdemätare 
för länsstyrelsen att bedöma hur Vaxholms stads totala krisberedskap förhåller sig till 
överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) eller jämfört med andra kommuner inom länet.  

 

Ärendebeskrivning 
Teoretisk utgångspunkt 

Kommunledningskontoret har valt att utgå från länsstyrelsens i Stockholms läns rapport om 
trygghetspunkter (trygghetspunktsrapporten) vilken är framtagen i ett samarbete mellan länsstyrelsen i 
Stockholm och länets kommuner för att skapa de bästa förutsättningarna att nå ändamålet för 
trygghetspunkter i Stockholms län. Trygghetspunktsrapporten utgör dels ett stöd i arbetet med 
trygghetspunkter inom Stockholms län, dels ett stöd till att även trygghetspunkterna ensas inom länet 
för att skapa trygghet för invånarna i vad de kan förvänta sig av en trygghetspunkt vid en 
samhällsstörning. 2 

En utgångspunkt från länsstyrelsen i Stockholms län är att merparten av allmänheten tar ansvar för sig 
själva och att trygghetspunkterna är till för ett mindre antal. På flera myndigheters hemsidor, 
vägledningar och broschyrer finns information om hur den enskilde ska se till att vara förberedd på allt 
från allvarliga olyckor, extremt väder och it-attacker till militära konflikter och klara sig själva i minst sju 
dygn. Råden och uppmaningarna utgår aldrig från att hemberedskapen ska utgöras av 
trygghetspunkterna. Denna utgångspunkt är viktig även för Vaxholms stad att ta med i planeringen av 
kommunens trygghetspunkter, som därmed inte tar höjd för att samtliga boende eller vistande i 
kommunen anländer till trygghetspunkten när den upprättas.3   

Trygghetspunktsrapporten beskriver några typhändelser när en trygghetspunkt kan komma att behövas 
vilket exemplifieras genom värmeavbrott, elavbrott, avbrott i telekommunikation (då blir 
trygghetspunkten i huvudsak en informationspunkt), omfattande bränder, attentat, olyckor, utsläpp av 
farliga ämnen, händelser som leder till storskalig utrymning i eller utanför kommunen. Vid beslut om 
storskalig utrymning kan trygghetspunkten användas som uppsamlingsplats eller utrymningsplats för 
kommunens invånare inför utrymning eller mottagningsplats för utrymmande av andra kommuners 
invånare. Trygghetspunkterna ska vidare fungera som kommunikationsnoder för att säkerställa 
kommunens förmåga att nå invånarna även om ordinarie kommunikationsverktyg är ur funktion.4  

Utgående från trygghetspunktsrapporten framkommer tre huvudsakliga förmågeinriktningar för 
trygghetspunkterna i Stockholms län; (1) informationspunkt, (2) utrymningsplats med möjlighet till 

 
2 Länsstyrelsen Stockholms län, (2021), Trygghetspunkter, Rapport 2021:24, 
3 El-, gas- eller fjärrvärmeavbrott (energimyndigheten.se), Hemberedskap - Krisinformation.se, Hemberedskap 
(msb.se), hämtade 221031 samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2018), Om krisen eller kriget 
kommer, Stibo Graphic A/S, sid. 11. 
4 Länsstyrelsen Stockholms län, (2021), Trygghetspunkter, Rapport 2021:24, sid. 6.   
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förläggning samt (3) kommunikationsnod. Informationspunkt avses här som en plats för att framställa 
kommunens budskap och kommunikationsnod avser en plats vilken är bemannad med kommunens 
personal där kommunens budskap dialogiseras med allmänheten.  

Lämpliga lokaler för en trygghetspunkt differentierar beroende på lokala förutsättningar där 
Energimyndigheten föreslår på sin hemsida skolor, förskolor, idrottshallar och simhallar, 
gemensamhetsutrymmen för bostadsföreningar, distriktssköterskemottagningar, vårdcentraler och 
sjukhus, hotell, kursgårdar och pensionat, hembygdsgårdar och kyrkliga samlingslokaler, kommunala 
bibliotek och i nödfall även industri- eller lagerlokaler.5 Energimyndighetens lokalförslag är 
överensstämmande med trygghetspunktsrapporten vilken i sin tur föreslår lokaler för 
fritidshemsverksamhet och gymnasium, idrottshallar, brandstationer, församlingslokaler och 
hembygdsgårdar men rygghetspunktsrapporten avråder samtidigt trygghetspunkter i kommunhus 
eftersom det är sannolikt att de vid en kris/krig inrymmer funktioner som inte kan flyttas och heller inte 
integreras med en öppen plats för allmänheten.6   

 

Metodval för trygghetspunkter 

Kommunledningskontoret har gjort en jämförelse över hur flera kommuner i Stockholms län valt att lösa 
organiseringen av sina trygghetspunkter. Tre alternativ kan konstateras vilka är fasta trygghetspunkter, 
flexibla trygghetspunkter eller en mix av de båda. Nedan redovisas alternativen med respektive för- och 
nackdelar. 

Fasta trygghetspunkter 

En fast trygghetspunkt ska förstås som en bemannad lokal på en i förväg känd geografisk plats där stöd 
kan fås utifrån aktuellt behov. Platsen är tydligt kommunicerad till allmänheten via exempelvis sociala 
medier, tidningar och kommunens hemsida.  

Det finns flera fördelar med fasta trygghetspunkter vilka kan erbjuda en fast planläggning vilken är lätt 
att utveckla genom exempelvis utökning av kapacitet eller anskaffning av system eller förnödenheter. En 
fast trygghetspunkt kan även aktiveras genom enkel larmkedja och arbetet kan utgå från en tidigare 
fastställd linjeorganisation genom krisledningsplan. Andra fördelar med en fast trygghetspunkt är att 
förberedande åtgärder inför aktivering går att förhandslagra på trygghetspunkten vilken kan 
kompletteras med rutinbeskrivningar hur trygghetspunkten upprättas. Fast trygghetspunkt möjliggör 
även att nyttjaren av lokalen och ordinarie verksamhet är medveten i förtid om att verksamheten 
påverkas vid aktivering av en trygghetspunkt. 

Fasta trygghetspunkter har däremot nackdelen att de skulle kunna vara oflexibla mot 
händelseutveckling ifall behoven ändras utifrån trygghetspunktens inbyggda förmågor eller placering.  

Konceptuella trygghetspunkter  

Ett alternativ till fasta trygghetspunkter är att ha trygghetspunkter som ett koncept. Konceptet utgår 
från att ett flertal byggnader inom kommunen som är lämpliga kan ianspråktas som trygghetspunkt 

 
5 Val av byggnader (energimyndigheten.se), hämtad 220823. 
6 Länsstyrelsen Stockholms län, (2021), Trygghetspunkter, Rapport 2021:24, 
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beroende på var behoven finns. En lämplig lokal fastställs som trygghetspunkt i och med att ett behov 
uppstår.  

Fördelar med trygghetspunkter som koncept är att lokalen kan bestämmas utifrån var behoven finns i 
kommunen där händelsen påverkar samhället och kommer då närmre invånarna i behov av stöd. Detta 
kräver en mer flexibel planläggning och mer mobila synergilösningar som passar flera olika lokaltyper.  

Ett koncept kräver dock god lägesbild över händelsen för att kunna aktivera rätt lokaler som men kort 
förvarning kommer påverka nyttjare och ordinarie verksamhet som vid dessa tillfällen måste flytta sin 
verksamhet. Koncept kräver följsamhet och initiativ med mer generella rutinbeskrivningar i hur 
trygghetspunkterna sätts upp.   

Mix av båda alternativen 

En tredje möjlighet är att göra en mix av fasta och konceptuella trygghetspunkter. De fasta 
trygghetspunkterna skulle här kunna möta fördelarna redovisade ovan med en möjlighet att med 
konceptuella kunna växa eller ändra trygghetspunkter beroende på var behoven finns.  

Vaxholms stads förutsättningar 

Vaxholms stad har möjligheter att ha fasta och konceptuella trygghetspunkter eller en mix av dem båda.  

Fast trygghetspunkt skulle kunna utgöras av en i kommunen centralt placerad lokal alternativt en fast 
per större bebodd ö. Oavsett placering eller antal skulle de innebära att trygghetspunkterna kan 
kommuniceras ut till allmänheten och vara kända delar och funktioner i kommunens krisberedskap. 
Fasta punkter skulle även kunna medföra ett större lokalt samhällsengagemang när de upprättas. Fasta 
platser gör även av de nuvarande nyttjarna av lokalen i förväg vet att deras verksamhet kommer 
påverkas vilket skapar förutsägbarhet och kontinuitet.  

Vaxholms stad har flera platser utifrån Energimyndighetens och trygghetspunktsrapportens förslag på 
lämpliga lokaler som skulle kunna vara konceptuella trygghetspunkter. Kommunen har flera skolor, 
idrottshallar, äldreboenden och bibliotek vilka efter en analys av den extraordinära händelsen skulle 
kunna ianspråktas när det behövs.  

Förutom lämpliga lokaler utifrån en teoretisk utgångspunkt behöver även andra variabler belysas för att 
kunna konkretisera ett förslag. Även om alla eller några äldreboenden har reservkraft är de ändå inget 
alternativ till trygghetspunkt utifrån restriktionerna Sverige haft under Covid-19. Ifall inte ens anhöriga 
får besöka äldreboenden kan kommunen inte planera för att öppna upp dessa lokaler för allmänheten 
eller flytta äldreomsorgens verksamhet med kort varsel. Samma sak gäller för kommunens skolor och 
förskolor där covid-19-restrktionernan visar en sårbarhet i allmänna lokalers nyttjande. Avseende 
idrottshallar i skolorna skulle dessa kunna utgöra trygghetspunkter där ordinarie verksamheten i 
hallarna förläggs utomhus eller på andra platser.  

En annan variabel är regelbundenheten i upprättandet av trygghetspunkter på grund av stora 
samhällsstörningar och utbildad personal. Fasta trygghetspunkter medför enkelhet i planering, rutiner, 
lagring av materiel, kriskommunikativa budskap, larmkedja och överlämning till tillförd personal. Fasta 
trygghetspunkter kan övas och roller och ansvar över funktion kan överlämnas till efterträdare på ett 
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organiserat sätt. Konceptuella trygghetspunkter riskerar att bli bortglömda ifall de inte kontinuerliga 
övas via teoretiskt möjliga scenarier.  

Diskussion 

Behovet av stöd vid en trygghetspunkt är i förväg svårt att förutse och är en svårberäknad variabel viken 
endast kan uppskattas utifrån en diskussion av ett antal exempel. Med en planerad trygghetspunkt på 
centrala Vaxön skulle kommunen kunna aktivera en förutbestämd plats vilken är lämpad för alla 
förmågeinriktningar enligt trygghetpunktsrapporten när en extraordinär händelse inträffar. Ifall en 
extraordinär händelse inträffar på Tynningö och kommunens trygghetspunkt är placerad på Resarö 
bedöms däremot sannolikheten som låg att boende i eller tillresta till Tynningö tar sig till Resarö för att 
få hjälp. Härvid är alternativet att enbart ha en trygghetspunkt i kommunen inte lämpligt. 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att kommunen använder konceptuella trygghetspunkter med 
hänsyn till omfattningen av bebodda öar men här uppstår en kriskommunikativ utmaning att få ut 
meddelanden om vilken ö en konceptuell trygghetspunkt etableras på vilket i sin tur inte medför en 
trygghetsskapande känsla. Detta kan snarare skapa oro. En fast kommunicerad trygghetspunkt möter 
denna komplicerade utmaning även om avstånden kan spela avgörande roll. 

Oavsett antalet trygghetspunkter behövs lokaler som möter ett bedömt behov som påverkar ordinarie 
verksamhet så lite som möjligt och som är så tillgängliga som möjligt för boende i eller tillresta till 
kommunen. Lokaler som har övervägts inom ramen för detta tjänsteutlåtande är idrottshallar, bibliotek, 
grundskolor, Rådhuset och förskolor. Utifrån bedömningen och uppfattningen kring ordinarie 
verksamhets påverkan med kort förvarning är ordinarie utrymmen i kommunens skolor och förskolor 
mindre lämpliga alternativ. Andra lämpligare lokaler är Campus, kommunens bibliotek och turistbyrå 
vilka är placerade i närheten av övriga samhällsfunktioner i kommunen och dessutom bemannade med 
kommuns personal.  

Campus bedöms som lämpligaste alternativet för att uppnå en samlingpunkt för förmågeinriktning 1-3 
utifrån trygghetspunktsrapportens huvudsakliga förmågeinriktningar för trygghetspunkterna i 
Stockholms län: (1) informationspunkt, (2) utrymningsplats med möjlighet till förläggning samt (3) 
kommunikationsnod.  

Som ett komplement till en fast trygghetspunkt är en mobil trygghetspunkt ett alternativ vilken skulle 
kunna motsvara en konceptuell trygghetspunkt. En mobil förmåga till trygghetspunkt utvecklad 
tillsammans med frivilligorganisationer i Vaxholms stad skulle kunna bidra till trygghetsskapande på 
bebodd ö under en extraordinär händelse där hemberedskapen inte räcker till. Den mobila 
trygghetspunkten kan därmed komplettera den geografiska utmaningen kring att avstånden kan spela  

Ambitionsnivå utifrån lokala förutsättningar i Vaxholms stad 

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) svar till regeringen förtydligar MSB att lokala 
service- och trygghetspunkter (SOT-punkter) ger robustare kommuner och möjliggör att befolkningen 
förses med information, trygghet och service vid samhällsstörningar. Trygghetspunkter kan utgöra delar 
vid utrymning, inkvartering, försörjning samt varning och information, menar MSB. MSB svarar även 
regeringen att med viss ökad finansiering skulle kommuner tillsammans med lokala Frivilliga 
Resursgruppen (FRG) kunna skapa ytterligare SOT-punkter. Med stöd av MSB ges kommunerna 
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möjlighet att inrätta trygghetspunkter vilka ska ge invånare och de som vistas i kommunen rätt stöd 
under samhällskriser.7 

För Vaxholms stad är det viktigt att fastställa en initial ambitionsnivå för trygghetspunkter, som 
efterhand kan utvecklas i omfattning, efter tillförd ekonomi eller ökade möjligheter till att ge 
allmänheten stöd. Med hänsyn till att Sveriges nationella krisberedskap och civila försvar är under 
utveckling anser kommunledningskontoret att det är viktigare att skapa trygghetspunkter med anpassad 
ambition med funktioner och förmågor vi har idag för att i nästa steg avsätta egen eller av MSB tillförd 
ekonomi för att utveckla dem till antal eller förmågor.  

Följande förmågor föreslås som initial ambitionsnivå vid trygghetspunkterna:  

• På Campus Vaxholm ska kommunen kunna ge aktuell information om vad som händer, ge hjälp 
för kontakt med närstående och 112, ge första hjälpen och krisstöd samt kunna erbjuda 
förläggning. Om elektricitet fungerar på Vaxön ska det även ges möjlighet att ladda elektronik 
för kommunikation och hantering av livsmedel, både varmhållning och kallhållning.  

• Kommunen ska kunna upprätta en mobil trygghetspunkt som kan ge aktuell information om vad 
som händer, ge hjälp för kontakt med närstående och 112, ge första hjälpen och krisstöd samt 
erbjuda varm och kall dryck. 

En återkommande punkt gällande krisberedskap inom kommunen är behovet av reservkraftverk. Även 
vid trygghetspunkterna skulle reservkraft förlänga dess möjligheter att ge stöd till samhället. 
Avsaknaden av reservkraft vid Vaxholms stads samhällsviktiga verksamhet påverkar därför 
kommunledningskontorets uppfattning att samhällsviktig verksamhet behöver prioriteras med 
reservkraft innan det tillförs till trygghetspunkter. Trygghetspunkterna kommer därför inledningsvis att 
upprättas utan reservkraft och vila på befintligt elnät.  

 

Finansiering 
Inrättandet av trygghetspunkter utifrån föreslagen ambitionsnivå finansieras inom befintlig budget och 
med MSB 2:4-medel för krisberedskap och civilt försvar.  

 

 

 
 

 

 
7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2022), Svar på uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap att bedöma vilka åtgärder som bör vidtas för att stärka det civila försvaret, Ju2022/00865 
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§ 67 Krigsplacering av tillsvidareanställda medarbetare i Vaxholms 
stad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Vaxholms stads tillsvidareanställda medarbetare, som kan omfattas av allmän tjänsteplikt, 

krigsplaceras. 
2. Krigsplacering sker i Vaxholms stads organisation som helhet.  
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en process för krigsplacering.  

Ärendebeskrivning 
Vid höjd beredskap får Sveriges kommuner ytterligare uppgifter som är föreskrivna i lagstiftning rörande 
totalförsvaret. Vaxholms stad kommer vid höjd beredskap gå över i krigsorganisation för att säkerställa 
att målen för det civila försvaret upprätthålls. Vaxholms stad ska identifiera vilka av kommunens 
medarbetare som är tillgängliga för kommunen vid händelse av höjd beredskap för tjänstgöring i 
kommunens krigsorganisation.1  

Beslut om krigsplacering har ingen omedelbar rättsverkan och medför i sig inga skyldigheter för den 
enskilda. Plikt att tjänstgöra enligt krigsplaceringen inträder först när det råder höjd beredskap och 
regeringen har föreskrivit om allmän tjänsteplikt eller vid beredskapslarm.2 Krigsplacering är primärt ett 
planeringsverktyg för att säkerställa att personer tjänstgör där de gör störst nytta för totalförsvaret i 
händelse av höjd beredskap och enbart är krigsplacerad hos en aktör.  

Vaxholms stad är en mindre kommun sett till medarbetarantal men har samma kommunala uppdrag 
som landets övriga kommuner. Det är motiverat för Vaxholms stad att krigsplacera samtliga 
tillsvidareanställda medarbetare som kan omfattas av allmän tjänsteplikt. 

Yrkanden 
Malin Forsbrand (C), Jan Reuterdahl (L), Bengt Sandell (S), Peter Lindqvist (-), Lars Lindgren (M), Annicka 
Hörnsten Blommé (M) och Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till förvaltningens beslutsförslag.   

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Alexander Delis, 2022-10-26 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Alexander Delis, klk                                                                                                                

Annette Illes, klk 

För kännedom: Marie Wiklund, klk 

 
1 4 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. 
2 Rätt person på rätt plats – offentliga aktörer: vägledning för krigsorganisation och krigsplacering 
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Krigsplacering av tillsvidareanställda medarbetare i Vaxholms stad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Vaxholms stads tillsvidareanställda medarbetare, som kan omfattas av allmän tjänsteplikt, 
krigsplaceras. 

2. Krigsplacering sker i Vaxholms stads organisation som helhet.  
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en process för krigsplacering.  

Sammanfattning 
Vid höjd beredskap får Sveriges kommuner ytterligare uppgifter som är föreskrivna i lagstiftning rörande 
totalförsvaret. Vaxholms stad kommer vid höjd beredskap gå över i krigsorganisation för att säkerställa 
att målen för det civila försvaret upprätthålls. Vaxholms stad ska identifiera vilka av kommunens 
medarbetare som är tillgängliga för kommunen vid händelse av höjd beredskap för tjänstgöring i 
kommunens krigsorganisation.1  

Beslut om krigsplacering har ingen omedelbar rättsverkan och medför i sig inga skyldigheter för den 
enskilda. Plikt att tjänstgöra enligt krigsplaceringen inträder först när det råder höjd beredskap och 
regeringen har föreskrivit om allmän tjänsteplikt eller vid beredskapslarm.2 Krigsplacering är primärt ett 
planeringsverktyg för att säkerställa att personer tjänstgör där de gör störst nytta för totalförsvaret i 
händelse av höjd beredskap och enbart är krigsplacerad hos en aktör.  

Vaxholms stad är en mindre kommun sett till medarbetarantal men har samma kommunala uppdrag 
som landets övriga kommuner. Det är motiverat för Vaxholms stad att krigsplacera samtliga 
tillsvidareanställda medarbetare som kan omfattas av allmän tjänsteplikt. 

Bakgrund 
Ärendet är ett delresultat av det arbete som beskrivs i KS 2022/99.163 ”Uppföljning enligt lag 
(2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH)”. 

 
1 4 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap. 
2 Rätt person på rätt plats – offentliga aktörer: vägledning för krigsorganisation och krigsplacering 

Kommunledningskontoret 
Alexander Delis 
Säkerhetschef 
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Ärendebeskrivning 
I händelse av höjd beredskap aktiveras Sveriges krigslagar3 och Sverige ställer om sin verksamhet för att 
hantera en krigssituation eller förbereda landet för en kommande krigssituation. Beslutet om höjd 
beredskap åligger regeringen och konsekvensen av detta skiljer olika aktörer emellan. 

Totalförsvarsplikt och allmän tjänsteplikt 

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år kan 
kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. 

Det finns tre olika typer av totalförsvarsplikt, värnplikt i Försvarsmakten, civilplikt inom verksamheter 
som regeringen beslutar om och allmän tjänsteplikt som innebär att man tjänstgör inom verksamheter 
som måste fungera även vid krigsfara och krig.  

När regeringen har beslutat om höjd beredskap kan regeringen besluta om allmän tjänsteplikt om det 
behövs för att verksamhet som är av särskild vikt för totalförsvaret ska kunna upprätthållas. Om 
regeringen fattar beslut om allmän tjänsteplikt medför det att arbetstagaren under höjd beredskap ska 
kvarstå i sin anställning och inte kan säga upp sig när höjd beredskap råder. 

Det är skillnad mellan regeringens valfria möjlighet att föreskriva om allmän tjänsteplikt och kraven på 
kommunen under höjd beredskap. Kommunen kan inte räkna med att regeringen fattar beslut om 
allmän tjänsteplikt.  

Vid höjd beredskap för Vaxholms stad 

Vid höjd beredskap ska kommunen vidta de åtgärder som är nödvändiga för att kommunen ska kunna 
fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.  

Uppgifterna regleras i flertalet lagrum men utgångspunkten för kommunen är lag (2006:544) om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
samt lag (1992:103) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Under höjd beredskap råder sannolikt omständigheter som på olika sätt försvårar för kommunen att 
bedriva samhällsviktig verksamhet och upprätthålla målen för det civila försvaret. Det medför att 
kommunen kommer kontinuerligt prioritera medarbetare under höjd beredskap varpå en central 
krigsplacering är av vikt. Scenarion som leder till höjd beredskap är svårbedömt och kommunens 
krigsorganisation kommer i så lång utsträckning det är möjligt vara likt den organisation som kommunen 
har i vardagen.   

Det är mot ovan motiverat att ta ställning till krigsplacering av kommunens tillsvidareanställda 
medarbetare, som omfattas av allmän tjänsteplikt, för att kommunen ska veta vilken personal som är 
tillgänglig för att fullgöra kommunens uppgifter inom totalförsvaret under höjd beredskap. 

Krigsplaceringen innebär också ett tydliggörande för medarbetare vart de ska infinna sig i händelse av 
höjd beredskap. 

 
3 Samlingsbegrepp för lagstiftning som träder ikraft vid höjd beredskap 
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Barnrättsperspektivet/Prövning av barnets bästa 
Krigsplacering av tillsvidareanställda medarbetare i Vaxholms stad är en viktig förutsättning för att 
säkerställa kommunens samhällsviktiga verksamhet även i händelse av höjd beredskap. Det innefattar 
även de verksamheter som riktar sig till barn. Föreslaget beslut bedöms därför vara i enlighet med 
barnets bästa. 

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

Finansiering 
Finansiering för krigsorganisation och dess process bedöms rymma inom befintlig budget och med 
medel från 2:4 anslaget för krisberedskap och civilt försvar. 

Bedömning 
Kommunledningskontoret bedömer att Vaxholms stad ska krigsplacera tillsvidareanställda medarbetare 
som kan omfattas av allmän tjänsteplikt. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Alexander Delis, 2022-10-26 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Alexander Delis, klk                                                                                                                

Annette Illes, klk 

För kännedom: Marie Wiklund, klk 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-11-09 

Änr KS 2022/212.104 
1 av 1 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

§ 68 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2023 ska utbetalas till partierna representerade i 
kommunfullmäktige.  
2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2024. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistöd. Fullmäktige har beslutat om kompletterande bestämmelser i ett 
reglemente för partistöd 2014-06-23, § 27. 

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd för 
perioden 1 januari – 31 december 2021. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-10-17 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk                                                                                                     
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Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 
1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2023 ska utbetalas till partierna representerade i 
kommunfullmäktige.  
2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2024. 

Sammanfattning 
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistöd. Fullmäktige har beslutat om kompletterande bestämmelser i ett 
reglemente för partistöd 2014-06-23, § 27. 

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd för 
perioden 1 januari – 31 december 2021. 

Bakgrund 
År 2014 infördes nya regler i kommunallagen för kommunalt partistöd. Förändringarna innebär bland 
annat att partierna årligen ska redovisa att det kommunala partistödet använts för det ändamål som 
föreskrivs i kommunallagen, att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, samt att 
redovisningen ska granskas av en person som partierna själva utser. Granskningen ska dokumenteras i 
ett granskningsintyg. Förändringarna innebär också att kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om 
utbetalning av partistödet. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd 
för nästkommande år, § 5 i reglementet för partistöd.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2022-10-17 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kristoffer staaf, klk                                                                                                    

Ekonomienheten 

 

Kommunledningskontoret 
Kristoffer Staaf 
Administrativ chef 
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Upphandling av ramavtal avseende IT-konsulter och licenser 

Förslag till beslut 
Delegation ges till IT- och Digitaliseringschef att godkänna upphandlingsdokumenten, fatta 
tilldelningsbeslut samt ges i uppdrag att teckna avtal med vinnande Ramavtalsleverantör/-er avseende 
rubricerad upphandling. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stads nuvarande avtal gällande IT-konsulter upphör 2023-02-14 varför denna upphandling 
initierats.  

Kommunledningskontorets bedömning är att ramavtalen fungerat väl under den period avtal funnits 
med dessa leverantörer varför ny upphandling med liknande förutsättningar som de befintliga avtalen är 
att rekommendera. 

Vaxholms stad har regelbundet anlitat ramavtalskonsulterna inom programvaru-/systemområdet. 
Kommunens behov av resurskonsulter, dvs. konsulter som är behjälpliga med de interna systemen har 
också regelbundet tillgodosetts genom avtalet. 

De befintliga avtalen är uppdelade på flera delområden. Tre delar inom programvaru-/systemområdet 
och den fjärde delen omfattas av resurskonsulter. 

Upphandlingen kommer att ske enligt det förfarande som på bästa sätt tillgodoser behovet. 
Upphandlingen kommer att, liksom tidigare, delas upp i delar/områden varav anbudsgivarna kan välja 
utifrån sina förutsättningar att lämna anbud på någon, några eller samtliga delar. Endast en leverantör 
per del kommer att väljas som avtalspartner.  

Finansiering 
Avtalsperioden löper över 2 + 1 + 1 år, dvs avtalstiden är maximerad till fyra (4) år. 

Under den befintliga avtalsperioden beräknas att avrop har gjorts från ramavtalen med ca 5,9 Mkr inkl. 
de nya områdena. Avtalen garanterar inga volymer eller avrop under avtalstiden. 

Finansiering sker Inom ram. 

Kommunledningskontoret 
Chris Chemnitz 
IT- & digitaliseringschef 
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Bedömning 
Genom att dela upp upphandlingen och teckna egna Ramavtal med en Ramavtalsleverantör per del 
enligt ovan får Vaxholms stad tillgång till konsulter för det specifika området på ett ur 
upphandlingssynpunkt säkert, effektivt och snabbt sätt då behov uppstår. Någon ytterligare 
upphandling genom s.k. förnyad konkurrensutsättning eller rangordning behöver inte göras. 

Tidplan 
Arbetet med framtagande av upphandlingsdokument har påbörjats. Kommunledningskontoret beräknar 
att annonsera upphandlingen i början av december och slutföra den innan befintliga avtal upphör. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Chris Chemnitz, 2022-11-11 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Chris Chemnitz, klk 

För kännedom: Daniel Ek, klk 
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K-20-6-0001
BYGGDETALJ 01


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 01


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 03


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 03


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 02


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 02


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 04


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 04


HSQ 
270x200/360x8x30/5


UPE 270


UPE 270 UPE 270


UPE 270


HSQ 
270x200/360x8x30/5


VKR 140x140x6,3 VKR 140x140x6,3 VKR 140x140x6,3 VKR 140x140x6,3


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 06


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 06


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 05
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BYGGDETALJ 05


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 07


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 07


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


BJÄLKLAG, BJ03


K-20-6-0003
BYGGDETALJ 09


K-20-6-0003
BYGGDETALJ 09


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
04


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
03


K-20-6-0001
JFR. BYGGDETALJ
03


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


HÄNVISNINGAR


FÖRESKRIFTER


FÖRKLARINGAR
BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
HÖJDSYSTEM RH2000
MÅTT I [mm]
+HÖJDER I [m]


             


ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
SE RITNING K-00-0-00001, -00002


SCHAKTPLAN SE RITN. K-11-1-0001
PÅLPLAN SE RITN. K-12-1-0001
GRUNDPLAN SE RITN. K-15-0001
PLAN 11 SE RTIN. K-20-1-0001
PLAN 12 SE RITN. K-20-1-0002
TAKPLAN SE RITN. K-25-1-0001


GRUNDETALJER SE RITN. K-15-6-0001
BYGGDETALJER SE RITN. K-20-6-0001,-0003


BJÄLKLAGSTYPER. SE RITN. K-20-5-0001
VÄGGTYPER SE RTIN. K-20-5-0002
TAKTYPER SE RITN. K-20-5-0003


: BÄRRIKTNING


             


UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE


DATUM ANSVARIG


SKALA NUMMER BET


A1
A31 2,5 5 m0


A Snidare Arkitekter AB tel. 08 - 644 10 60


K Bjerking AB tel. 010 - 211 80 00


SamkonsultV


E


B


AK


tel. 010 - 207 07 11


FSD tel. 010 - 207 04 00


Structor tel. 08 - 545 556 30


N20 tel. 0739503060
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TERRA NOVA 6


NYBYGGNAD


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG


VAXÖ SKOLA


GH 2022-10-24


K-20-1-0002


PLAN 12


22U1046 KZO


IBRAHIM  HASSAN


1:100
1:50


KZO


BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN





		Sheets

		K-20-1-0002 - PLAN 12








20 GOLVBELÄGGNING ENL. A 
200       ARMERAD BETONG
100       CELLPLAST EPS ALT. REPUR 60 MARKSKIVA
-      RADONMEMBRAN GB-600
200       CELLPLAST EPS ALT. REPUR 60 MARKSKIVA
150        DRÄNERANDE OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER
-          NÅLFILTAD GEOTEXTIL, KLASS N3
-          SCHAKTBOTTEN ENL. AMA


GP01
1:10


FG


U-VÄRDE: 0.110 W/m2K
(U-VÄRDE EXKL. MARKENS VÄRMEMOTSTÅND)


- GRUNDPLATTA, ENTRÉPLAN I ÖVRIGA UTRYMMEN


20 GOLVBELÄGGNING ENL. A 
50         CEMENTBASRAT AVJÄMNINGSMASSA
20         STEGLJUDSMATTA. APROBO dB3 ELEER LIKV.
200       ARMERAD BETONG
100       CELLPLAST EPS ALT. REPUR 60 MARKSKIVA
-         RADONMEMBRAN GB-600
200       CELLPLAST EPS ALT. REPUR 60 MARKSKIVA
150        DRÄNERANDE OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER
-          NÅLFILTAD GEOTEXTIL, KLASS N3
-          SCHAKTBOTTEN ENL. AMA


GP02
1:10


FG


U-VÄRDE: 0.110 W/m2K
(U-VÄRDE EXKL. MARKENS VÄRMEMOTSTÅND)


- GRUNDPLATTA, ENTRÉPLAN TRÄSLÖJD


20 GOLVBELÄGGNING ENL. A
70 PÅGJUTNING MED ARMERING .10s150-CENTRISKT
      (I BADRUM FALL MOT BRUNN)
265 HD/F 120/27, INKL. FOGGJUTNING


ENLIGT STOMLEVERANTÖR


FG


BJ01
1:10


- BJÄLKLAG I NORMALPLAN I ÖVRIGA UTRYMMEN


20 GOLVBELÄGGNING ENL. A
50 PÅGJUTNING 
20    STEGLJUDSMATTA. APROBO dB3 ELEER LIKV.
265 HD/F 120/27, INKL. FOGGJUTNING


ENLIGT STOMLEVERANTÖR
200 NEDPENDLAD GIPSTAK ENL. AKUSTIK


FG


BJ02
1:10


- BJÄLKLAG MUSIKSAL


20 GOLVBELÄGGNING ENL. A
50 PÅGJUTNING
265 HD/F 120/27, INKL. FOGGJUTNING


ENLIGT STOMLEVERANTÖR
150 NEDPENDLAD GIPSTAK ENL. AKUSTIK


FG


BJ03
1:10


- BJÄLKLAG FLÄKTRUM OVAN MUSIKSAL + TILLHÖRANDE GRUPPRUM


20 GOLVBELÄGGNING ENL. A
70 PÅGJUTNING MED ARMERING .10s150-CENTRISKT
      (I BADRUM FALL MOT BRUNN)
265 HD/F 120/27, INKL. FOGGJUTNING


ENLIGT STOMLEVERANTÖR
200 NEDPENDLAD GIPSTAK ENL. AKUSTIK


FG


BJ04
1:10


- BJÄLKLAG I NORMALPLAN OVAN TRÄSLÖJD


HÄNVISNINGAR


FÖRESKRIFTER


FÖRKLARINGAR
BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
HÖJDSYSTEM RH2000
MÅTT I [mm]
+HÖJDER I [m]


             


ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
SE RITNING K-00-0-00001, -00002


VÄGGTYPER. SE RITN. K-20-5-0002
TAKTYPER SE RITN. K-20-5-0003


UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE


DATUM ANSVARIG


SKALA NUMMER BET


A1
A31 m0,50,20,10


A Snidare Arkitekter AB tel. 08 - 644 10 60


K Bjerking AB tel. 010 - 211 80 00


SamkonsultV


E


B


AK


tel. 010 - 207 07 11


FSD tel. 010 - 207 04 00


Structor tel. 08 - 545 556 30


N20 tel. 0739503060
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TERRA NOVA 6


NYBYGGNAD


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG


VAXÖ SKOLA


GH 2022-10-24


K-20-5-0001


BJÄLKLAGSTYPER


22U1046 KZO


IBRAHIM  HASSAN


1:20
1:10


KZO


BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN





		Sheets

		K-20-5-0001 - BJÄLKLAGSTYPER








22 LIGGANDE TRÄPANEL ENL. A
34x70 STÅENDE SPIKLÄKT FÖR LUFTSPALT, s450
50 STENULL (KLIMATSKIVA),
           TYP PAROC WAS 35tt
9,5 OORGANISK VINDSKYDDSSKIVA, 


TYP KNAUFDANDGIPS WEATHERBOARD 2,0.
220 MINERALULL
220 STÅENDE TRÄREGLAR 45x220, s450, C24
0.2 PE-FOLIE (ÅNGBROMS VID BADRUM/WC MOT YTTERVÄGG)
45  MINERALULL
45 LIGGANDE TRÄREGLAR 45x45, s450
13         PLYWOOD
12.5 GIPSSKIVA, TYP NORMAL


YV01
1:10 U-VÄRDE: 0,12 W/m2K


-YTTERVÄGG UTFACKNING


405


22 TRÄPANEL ENL. A
25x70 PERFORERAD STÅLPROFIL, TYP EUROPROFIL VFL 70/25 ZM-0,7/1,0, (LUFTSPALT) s450
9,5 OORGANISK VINDSKYDDSSKIVA, 


TYP KNAUFDANDGIPS WEATHERBOARD 2,0.
200 PIR ISOLERING
200 SLITSADE STÅENDE STÅLREGLAR
    s450, TJ 1,5
150 PREFAB BETONG


YV02
1:10 U-VÄRDE: 0,10 W/m2K


-YTTERVÄGG BETONG


PREFAB


UTFÖRS PÅ PLATS


406


IV01
1:10


-INNERVÄGG BETONG


150/200 PREFAB BETONG


22 STÅENDE TRÄPANEL ENL. A
34x70 LIGGANDE SPIKLÄKT, s450
28x70     STÅENDE SPIKTLÄKT FÖR LUFTSPALT, s450
50 STENULL (KLIMATSKIVA),
           TYP PAROC WAS 35tt
9,5 OORGANISK VINDSKYDDSSKIVA, 


TYP KNAUFDANDGIPS WEATHERBOARD 2,0.
220 MINERALULL
220 STÅENDE TRÄREGLAR 45x220, s450, C24
0.2 PE-FOLIE (ÅNGBROMS VID BADRUM/WC MOT YTTERVÄGG)
45  MINERALULL
45 LIGGANDE TRÄREGLAR 45x45, s450
13         PLYWOOD
12.5 GIPSSKIVA, TYP NORMAL


YV03
1:10 U-VÄRDE: 0,12 W/m2K


-YTTERVÄGG UTFACKNING


433


HÄNVISNINGAR


FÖRESKRIFTER


FÖRKLARINGAR
BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
HÖJDSYSTEM RH2000
MÅTT I [mm]
+HÖJDER I [m]


             


ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
SE RITNING K-00-0-00001, -00002


BJÄLKLAGSTYPER. SE RITN. K-20-5-0001
TAKTYPER SE RITN. K-20-5-0003


UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE


DATUM ANSVARIG


SKALA NUMMER BET


A1
A31 m0,50,20,10


A Snidare Arkitekter AB tel. 08 - 644 10 60


K Bjerking AB tel. 010 - 211 80 00


SamkonsultV


E


B


AK


tel. 010 - 207 07 11


FSD tel. 010 - 207 04 00


Structor tel. 08 - 545 556 30


N20 tel. 0739503060


C:
\U


se
rs


\K
ZO


\O
ne


Dr
iv
e 


- 
Bj
er


ki
ng


 A
B\


D o
ku


m
en


t\
V
ax


ö 
sk


ol
a_


20
22


.1_
K_


Zh
ao


.r
vt


20
22


-1
0 -


24
 1
3:
07


:12


TERRA NOVA 6


NYBYGGNAD


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG


VAXÖ SKOLA


GH 2022-10-24


K-20-5-0002


VÄGGTYPER


22U1046 KZO


IBRAHIM  HASSAN


1:20
1:10


KZO


BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN





		Sheets

		K-20-5-0002 - VÄGGTYPER








TK01
1:10


-BETONGPANNOR


U-VÄRDE: 0,107 W/m2K


-          BETONGPANNOR ENL.A
25x38 BÄRLÄKT, s-AVSTÅND ENL. TAKPANNOR
25x38     STRÖLÄKT FÖR LUFTSPALT, s600   
5       TÄTSKIKTSSYSTEM, 1 LAGS-TÄCKNING TYP ICOPAL MONO EL. LIKV.
2,5      UNDERLAGSPAPP, YAM 2200
14,5 PLYWOODSKIVA 
350 LÄTTBALK H350
350 ISOLERING, MINERALULL
0,5 LACKAD STÅLPLÅT
28x95 GLESPANEL c/c300 
15,4 PROTECT F 


8


364


43


416


UTFÖRS PÅ PLATS


LÄTTELEMENT, A354


UTFÖRS PÅ PLATS (FÖR TAKKONSTRUKTIONER R60)


HÄNVISNINGAR


FÖRESKRIFTER


FÖRKLARINGAR
BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
HÖJDSYSTEM RH2000
MÅTT I [mm]
+HÖJDER I [m]


             


ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
SE RITNING K-00-0-00001, -00002


BJÄLKLAGSTYPER. SE RITN. K-20-5-0001
VÄGGTYPER SE RITN. K-20-5-0002


UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE


DATUM ANSVARIG


SKALA NUMMER BET


A1
A31 m0,50,20,10


A Snidare Arkitekter AB tel. 08 - 644 10 60


K Bjerking AB tel. 010 - 211 80 00


SamkonsultV


E


B


AK


tel. 010 - 207 07 11


FSD tel. 010 - 207 04 00


Structor tel. 08 - 545 556 30


N20 tel. 0739503060
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TERRA NOVA 6


NYBYGGNAD


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG


VAXÖ SKOLA


GH 2022-10-24


K-20-5-0003


TAKTYPER


22U1046 KZO


IBRAHIM  HASSAN


1:20
1:10


KZO


BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN





		Sheets

		K-20-5-0003 - TAKTYPER








K-20-6-0001
BYGGDETALJ 01


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 01


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 03


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 03


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 02


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 02


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 04


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 04


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 06


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 06


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 05


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 05


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 07


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 07


HEA 280 VID NOCKEN


HEA 280 VID NOCKEN


30
.0
0°


30
.0
0°


20.00°20.00°


NOCKLINJE


NO
CK


LI
NJ


E


RL


RL


VENTHUV


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
04


K-20-6-0001
JFR. BYGGDETALJ
04


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
03


K-20-6-0001
JFR. BYGGDETALJ
03


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


TAK, TK01


HÄNVISNINGAR


FÖRESKRIFTER


FÖRKLARINGAR
BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
HÖJDSYSTEM RH2000
MÅTT I [mm]
+HÖJDER I [m]


ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
SE RITNING K-00-0-00001, -00002


:  RIKTNING TAKLUTNING OCH LUTNINGSVINKEL


TL: TAKLUCKA
BL: BRANDLUCKA
RL: RÖKGASLUCKA
UL: UPPSTIGNINGSLUCKA
VH: VENTILATIONSHUV
KL: KOMBINATIONSLUCKA RÖKGASLUCKA OCH 
UPPSTIGNINGSLUCKA.


BYGGDETALJER SE RITN. K-20-6-0001,-0003


BJÄLKLAGSTYPER. SE RITN. K-20-5-0001
VÄGGTYPER SE RTIN. K-20-5-0002
TAKTYPER SE RITN. K-20-5-0003


UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE


DATUM ANSVARIG


SKALA NUMMER BET


A1
A31 2,5 5 m0


A Snidare Arkitekter AB tel. 08 - 644 10 60


K Bjerking AB tel. 010 - 211 80 00


SamkonsultV


E


B


AK


tel. 010 - 207 07 11


FSD tel. 010 - 207 04 00


Structor tel. 08 - 545 556 30


N20 tel. 0739503060
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TERRA NOVA 6


NYBYGGNAD


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG


VAXÖ SKOLA


GH 2022-10-24


K-25-1-0001


TAKPLAN


22U1046 KZO


IBRAHIM  HASSAN


1:100
1:50


KZO


BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN





		Sheets

		K-25-1-0001 - TAKPLAN








RITNINGSFÖRTECKNING
ANTAL BLAD BLAD NR


SENASTE ÄNDRINGDATUM


SIGN


PROJEKTNUMMER


ÄNDRINGSDATUMRITNINGSDATUMSKALARITNINGENS INNEHÅLL BETRITNINGSNUMMER STATUS


2
0
2
2
-1


0
-2


4
 1


3
:2


1
:1


1
C


:\
U


se
rs


\K
Z


O
\O


n
eD


ri
ve


 -
 B


je
rk


in
g
 A


B
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ax
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 s
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_
2
02


2
.1


_
K


_
Z


h
a
o
.r


vt


VAXÖ SKOLA
22U1046


IBRAHIM  HASSAN


2022-10-24


NYBYGGNAD


GRANSKNINGSHANDLING, FU


(1) 1


00-0 INFORMATION 3D-VYER


K-00-0-0001 GH 3D-VYER - -


01-0 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER


K-01-0-0001 GH ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER - -


K-01-0-0002 GH ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER - -


K-01-0-0003 GH ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER - -


11-1 SCHAKTPLANER


K-11-1-0001 GH SCHAKTPLAN 1:50 -


12-1 PÅLPLANER


K-12-1-0001 GH PÅLPLAN 1:50 -


15-6 GRUNDDETALJER


K-15-6-0001 GH GRUNDDETALJER 1:20 -


K-15-1 GRUNDPLAN


K-15-1-0001 GH GRUNDPLAN 1:50 -


K-20-1 BJÄLKLAGSPLANER


K-20-1-0001 GH PLAN 11 1:50 -


K-20-1-0002 GH PLAN 12 1:50 -


K-20-5 BYGGDELAR


K-20-5-0001 GH BJÄLKLAGSTYPER 1:10 -


K-20-5-0002 GH VÄGGTYPER 1:10 -


K-20-5-0003 GH TAKTYPER 1:10 -


K-25-1 TAKPLANER


K-25-1-0001 GH TAKPLAN 1:50 -


Total: 14





		Sheets

		1 - RITNINGSFÖRTECKNING
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1   Objekt 


1.1   Blivande anläggning/konstruktion 
Vaxholm Stad avser riva en befintlig byggnad och bygga ny större byggnad, läget har 
ändrats från ursprungplanen därav har denna kompletterande geotekniska undersök-
ning utförts för byggnadens nya läge 


1.2   Områdesbeskrivning 
Inom fastigheten Vaxö skola finns en mindre skolbyggnad norr om huvudbyggnaden. I 
nordväst finns lekplats, med gungställningar. I sydost finns paviljongbyggnader som 
planeras att rivas i samband med att den mindre byggnaden rivs och ersätts med ny 
större 2-plans skolbyggnad. Lekplatsen flyttas till platsen för paviljongbyggnaderna. 
Berg i dagen finns vid den mindre skolbyggnaden. Undersökningsområdet är inom den 
röda rutan. 


Figur 1.1 Flygfoto Vaxö Skola (google maps) 
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Figur 1.2 Förslagskiss på skolbyggnad. 


 


 


1.3   Topografi och ytbeskaffenhet  
Undersökningsområdet angränsar i väster till bergvägg, i öster vid befintlig byggnad 
som rivs syns berg i dagen. I övrigt består undersökningsområdet till större del av be-
fintlig lekplats samt asfalterad skolgård med plushöjd mellan +16,8 till +17,7. 


1.4   Geologi 
Enligt SGU:s jordartskarta består marken i huvudsak av berg med mindre områden be-
stående av ytliga morän. I väster övergår marken till glacial lera. Till öster om huvud-
byggnaden, vid befintlig paviljong, består marken av postglacial lera och glacial lera. 
Figur 1.3 visar jordartskarta för undersökningsområdet. I Figur 1.4 visas jorddjupet 
inom undersökningsområdet, merparten av området tolkas som jorddjup 0-1 m, men 
längst i nordväst visar jorddjupskartan på 3-5 m djup. 
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Figur 1.3 Jordartskarta (SGU 2019) 


 


 


Figur 1.4 Jorddjupskarta (SGU 2019). 


  


2   Syfte och begränsningar 
På uppdrag av Vaxö stad har ÅF Infrastructure AB utfört en geoteknisk undersökning 
nordväst om huvudbyggnaden på Vaxö skola inför uppförandet av ny skolbyggnad. Syf-
tet är att fastställa djup till berg samt lämplig ledningsstråk till nya byggnaden. 


Begränsningar i form av befintlig byggnad, buskage och lekställningar finns.  
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3   Underlag 
Underlag som använts vid planering av fältundersökningen har erhållits från Vaxö Stad. 
SGU:s jordartskartor har även utnyttjats som underlag. 


4   Styrande dokument  
Denna rapport ansluter till SS: EN 1997–1 med tillhörande nationell bilaga. För mer 
information gällande styrande dokument, se tabell 4.1– 4.3 nedan.  


Tabell 4-1 Planering och redovisning 


 Undersökningsmetod  Standard eller annat styrande dokument  


 Fältplanering  SS-EN 1997–2:2013 


 Fältutförande  Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 
 


 Jordartsbenämning  SS-EN-ISO 22475–1:2006 


 Beteckningssystem  SS-EN 14677–1 


Övrigt 
TK Geo 13 Krav (Publikation TDOC 2013:0667) 
TK Geo 13 Råd (Publikation TDOC 2013:0668) 
Anläggnings AMA 17 


 


Tabell 4-2 Fältundersökningar 


Undersökningsmetod Beteckning Standard eller annat styrande dokument 


Viktsondering Vim Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 


Jord-bergsondering Jb Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 


Skruvprovtagning Skr Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 


 


Tabell 4-3 Laboratorieundersökningar 


 Undersökningsmetod  Standard eller annat styrande dokument  


Klassificering  SS-EN-ISO 22475–1:2006 


Materialtyp AMA Anläggning 17 


Tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 17 


Vattenkvot CEN/ISO-TS-17892-1:2014 


Konflytgräns SS 027120 


 


5   Geoteknisk kategori 
Projektering skall ske i geoteknisk kategori 2 och säkerhetsklass 2. 


6   Tidigare utförda undersökningar 


6.1   Tidigare utförda fältundersökningar 
Tabell 6.1 visar tidigare utförda fältundersökningar inom projektet.  
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Tabell 6-1 Utförda fältundersökningar, antal per metod. 


Antal  Metod  


10 st. Jord-bergsondering 
 


5 st. Viktsondering 


3 st. skruvprovtagning 


ÅF Infrastructure AB har genomfört undersökningar under perioden: 2018-04-03– 2018-
04-05. 


Fältpersonal var, Robert Åkerlund, ÅF Infrastructure AB, övrig fältpersonal: Ola Nordahl. 


ÅF Infrastructure AB har använt borrbandvagn: GM75 och JB2 är utförd med vattens-
polning. Kalibreringsprotokoll återfinns i bilaga 2. 


Fältundersökningarna har utförts enligt krav för geotekniskt fältarbete enligt Svenska 
Geotekniska Föreningens (SGF:s) rekommendationer.  


Inmätning har utförts av ÅF Infrastructure AB, Demirtzidis Dimitrios, med handhållen 
GPS samt totalstation. 


Samtliga borrpunkter är inmätta i plansystem SWEREF 99 18 00 och höjdsystem 
RH2000. Utsättning/inmätning motsvarar mätklass B enligt SGF Fälthandbok 1:96.  


6.2   Tidigare utförda laboratorieundersökningar 
Totalt utförda undersökningar: 


• 11 st. jordartsklassningar   
• 5 st. vattenkvot 
• 3 st. konflytsgräns 


Prover från borrpunkt 18AF001, 18AF002 samt 18AF008 har undersökts på MRM labo-
ratorium i Stockholm. 


Resultatet från undersökningarna redovisas i bilaga 1 till denna rapport samt är även 
inarbetat i bilagda ritningar över utförda sonderingar och provtagningar. 


Laboratorieundersökningarna har genomförts på MFM den 2018-04-10. 


Per Carlsson på MRM är ansvarig provtagare för laboratorieundersökningarna. 


7   Geotekniska fältundersökningar 


7.1   Utförda fältundersökningar 
Tabell 6.1 visar utförda fältundersökningar inom projektet.  


Tabell 6-2 Utförda fältundersökningar, antal per metod. 


Antal  Metod  


11 st. Jord-bergsondering 


1 st. Installation av grundvattenrör 
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2 st. skruvprovtagning 


 


7.2   Undersökningsperiod 
ÅF Infrastructure AB har genomfört undersökningar under perioden: 2019-04-15– 2019-
04-16. 


7.3   Fältingenjör 
ÅF Infrastructure AB, Johan Snecker, övrig fältpersonal: Anton Herke. 


7.4   Utrustning 
ÅF Infrastructure AB har använt borrbandvagn: GM75 och JB2 är utförd med luftspol-
ning. Kalibreringsprotokoll återfinns i bilaga 3. 


7.5   Provtagningskategori 
Fältundersökningarna har utförts enligt krav för geotekniskt fältarbete enligt Svenska 
Geotekniska Föreningens (SGF:s) rekommendationer.  


7.6   Inmätning och utsättning 
Inmätning har utförts av fältpersonal med handhållen GPS. 


Samtliga borrpunkter är inmätta i plansystem SWEREF 99 18 00 och höjdsystem 
RH2000. Utsättning/inmätning motsvarar mätklass B enligt SGF Fälthandbok 1:96. Se 
bilaga 3 för koordinatlista. 


8   Laboratorieundersökningar 


8.1   Utförda undersökningar 
Totalt utförda undersökningar: 


• 6 st. jordartsklassificeringar i fält 
• 3 st. jordartsklassificeringar lab. 
• 1 st. vattenkvot 
• 1 st. konflytsgräns 


 
Prover från borrpunkt 19AF013 undersökts på MRM laboratorium i Stockholm. 


Resultatet från undersökningarna redovisas i bilaga 1 till denna rapport samt är även 
inarbetat i bilagda ritningar över utförda sonderingar och provtagningar. 


8.2   Undersökningsperiod 
Laboratorieundersökningarna har genomförts på MFM den 2019-05-01. 


8.3   Laboratorieingenjörer 
Per Carlsson på MRM är ansvarig provtagare för laboratorieundersökningarna. 
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9   Miljötekniska laboratorieundersökningar 


9.1   Utförda undersökningar 
Totalt utförda undersökningar: 


• 2 st. asfaltsprover analyserade med avseende på PAH. 
 


Prover från borrpunkt 19AF019 samt 19AF020 har analyserats med avseende på PAH 
på ALS laboratorie i Stockholm. 


Resultatet från undersökningarna redovisas i bilaga 2 till denna rapport. Asfaltsproverna 
underskrider riktvärde för tjärasfalt.  


9.2   Undersökningsperiod 
Laboratorieundersökningarna har genomförts på ALS den 2019-04-26. 


9.3   Laboratorieingenjörer 
Sture Grägg på ALS är ansvarig provtagare för laboratorieundersökningarna. 


10   Redovisning av fält- och laboratorieundersökningar 
Redovisning av gjorda fält- och laboratorieundersökningar görs på plan-, profilritningar. 
Redovisade värden visar uppmätta värden enligt respektive metods standard eller SGF 
metodbeskrivning. 


11   Bilagor 
Tabell 11-1 Bilagor 


Bilaga nr. Benämning 


1 Geotekniska laboratorieundersökningar 


2 Miljötekniska laboratorieundersökningar 


3 Koordinatlista 


 


12   Ritningar 
Tabell 12-1 Ritningar 


Ritningsnr. Typ Skala Format 


G.10.1-001 Plan 1:200 A1 


G.10.2-001 Sektion A och B 1:100 A1 


G.10.2-002 Sektion C och D 1:100 A1 


G.10.2-003 Sektion E och F 1:100 A1 
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1   Uppdrag 
På uppdrag av Vaxö stad har ÅF Infrastructure AB utfört en kompletterande geoteknisk 
undersökning i västra delen av fastigheten. Under 2018 utfördes geoteknisk undersök-
ning nordväst om huvudbyggnaden. Planerat läge för ny skolbyggnad om två plan har 
ändrats varpå rådande geotekniska markförhållanden, framförallt jorddjup samt lämplig 
ledningsstråk till nya byggnaden behöver undersökas för det nya läget.  


2   Objektsbeskrivning 
Inom fastigheten Vaxö skola finns en mindre skolbyggnad norr om huvudbyggnaden. 
Till nordväst finns lekplats, sand, med gungställningar. I sydost finns paviljongbyggna-
der som planeras att rivas i samband med att den mindre byggnaden rivs och ersätts 
med ny större 2-plans skolbyggnad. Lekplatsen flyttas till platsen för paviljongbyggna-
derna. Berg i dagen finns vid den mindre skolbyggnaden.  


Figur 2-1 Flygyfoto Vaxö skola (google maps) 
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Figur 2-2 Ny placering utbyggnad skola 


 


3   Styrande dokument 
 


För uppdraget gäller:  


o TK Geo 
o SS-EN 1997–1 med tillhörande nationella bilagor 
o Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475–1 
o Beteckningssystem: SGF/BGS beteckningssystem SS-EN 14688–1, IEG daterad 


2010-02-23 
o Plattgrundläggning 
o Anläggnings AMA  


Jords hållfasthet och deformationsegenskaper, Arbetet dimensioneras i säkerhetsklass 
2 (SK2) enligt och geoteknisk kategori 2 (GK2). 


4   Underlag 
 


Underlag till denna tekniska beskrivning geoteknik (TB/geo) har varit:  


• Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR), Vaxö skola daterad  2018-05-04 


• Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR), Vaxö skola, kompletterande 
Geoteknik, daterad  2019-06-01 


• Grundkarta samt situationsplan läge för ny skolbyggnad  


• Uppdragsbeskrivning från Vaxö Stad 
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5   Geotekniska förhållanden 


5.1   Undersökning 2018 


5.1.1   Topografi och ytbeskaffenhet  


Undersökningsområdet består längst i öster av berg i dagen på en höjd av +18,0, mar-
ken övergår därefter till att vara rätt plan med plushöjd mellan +17,1 och +17, åt väster. 
Undersökningsområdet åt söder har höjden +17,4 till +17,1.  I nordväst ligger befintlig 
lekplats med sandfyllning. Övriga ytor består av grönområden och asfalt.  


5.1.2   Hydrologi 


Inga grundvattenrör har installerats. Lerjorden åt nordväst har observerats vara våt, 
dock har inget fritt vatten observerats i provgroparna. Detta indikerar att grundvatten-
ytan ligger under nivån +15,2, ca 2 – 3 m under markytan. 


5.1.3   Laboratorieresultat 


Materialtyp/tjälfarlighetsklass för respektive jordlager skrivs ut inom parantes i texten 
nedan.  


Laboratorieundersökning ger i 18AF001 jordlagerföljden 0,3 m fyllning av brun grusig 
sand (2/1) följt av 0,7 m fyllning med låg till relativ fasthet av brun humushaltig sandig 
siltig lera med växtdelar (5B/4). Därunder följer 0,3 m fyllning av brungrå lerig sand 
(4B/3) med låg relativ fasthet. Efterföljande lager består av 1,2 m gråbrun rostfläckig 
lera av torrskorpekaraktär (4B/3) med initialt mycket låg relativ fasthet. Därunder följer 
0,5 m brungrå grusig sandig lera (4B/3).  


I borrpunkt 18AF002 är jordlagerföljden 1 m fyllning av brungrå grusig siltig sand med 
tegelrester (3B/2) följt av 0,3 m fyllning av grå grusig siltig sand med växtdelar(4A/3). 
Därefter följer 0,7 m gråbrun rostfläckig torrskorpelera (4B/3) med mycket låg relativ 
fasthet. Följt av 1,0 m gråbrun rostfläckig varvig lera med tunna siltskikt (4B/3).  


I borrpunkt 18AF008 består jorden överst av 1,0 m fyllning av brun grusig siltig sand 
(3B/2) som överlagrar 1,0 m brungrå grusig sandig lera (4B/3). Borrstopp mot berg vid 
2,6 m djup. 


Den naturliga vattenkvoten i leran varierar i upptagna jordprover mellan 14,6–24,6 %. 
Konflytgränsen är 34,1–46,4 % i upptagna prover. 


5.1.4   Jordlagerföljd 


Den naturligt lagrade jorden är till större del måttligt tjällyftande, med förekomst av 
mycket tjällyftande jord i sydväst. Området är åt väster är uppfyllt med 1–1,3 m fyllning 
ovan 0,7–1,2 m torrskorpelera som överlagrar i huvudsak grusig sandig lera men bitvis 
förekommer varvig lera med siltskilt. Bergnivå vid jordbergsondering ligger på 5,8 m 
under markytan. Lermäktighet uppskattas till ca 2–3 m vid tolkning av utförda sonde-
ringar.   


Några meter åt öster återfinns bergnivån på 2,6 m djup, där jordmäktigheten minskat 
till totalt ca 2 meter.  


Längre åt öster består jordlagret ovan berg endast av friktionsjord med mäktighet på 
mellan 0,3–0,9 m, inom området för planerad skolbyggnad och mellan 0,5–1,4 m i de 
punkter som rör ledningssträckning.  
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Bergytan återfinns på nivåer mellan ca +11,7 - +17,6. 
 
Figur 5-1 Tolkad jordlagerföljd 


 


5.2   Undersökning 2019 


5.2.1   Topografi och ytbeskaffenhet  


Undersökningsområdet angränsar i väster till bergvägg, se figur, nedan för schematisk 
bild över topografin. I övrigt består undersökningsområdet till större del av befintlig 
lekplats samt asfalterad skolgård med plushöjd mellan +16,8 till +17,7. 


5.2.2   Hydrologi 


Ett grundvattenrör, 19AF015G installerades inom undersökningsområdet.  Korttidsob-
servation ger en grundvattennivå på +14,99 på ett djup av 3,85 m under markytan.  


5.3   Undersökningsresultat 


5.3.1   Laboratorieresultat 


Störd rutinundersökning samt jordartsklassificering med materialtyp och tjälfarlighets-
klass har utförts i provpunkt 19AF013.  


Tabell 5-1 Resultat laboratorieundersökning 


Djup 


[m] 


Okulär klassificering Vatten-


kvot 


[%] 


Konflyt-


gräns[%] 


Material-


typ 


Tjäl-


farlig-


hets-


klass 


0-


0,6 


Fyllning, brun grusig sand - - 2 1 


0,6-


1,0 


Fyllning, brun hummushaltig 
siltig sand, med enstaka ler-
klumpar 


- - 5B 4 


1,0-


2,0 


Brungrå rostfläckig varvig lera 
med tunna silt- och finsand-
skikt samt växtdelar av torr-
skorpekaraktär  


18,4 37 4A 3 


2,0-


5,8 


Brun grusig, lerig sand, trolig 
gräns till morän 


- - 4A 3 


5.3.2   Jordlagerföljd samt bergnivå 


Den naturligt lagrade jorden består inom denna del av fastigheten under fyllning av 0,7- 
2 m torrskorpelera som överlagrar grusig sandig lera alternativt varvig lera med siltskikt. 
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ovan friktionsjord som är bedömd som morän. Jorden är tjällyftande till mycket tjällyf-
tande. Lermäktighet uppskattas till ca 1,5–3 m vid tolkning av utförda sonderingar.   


Block förekommer i de översta tre metrarna i västra delen av undersökningsområdet 
med diameter på 0,2- 0,9 m. 


Figur 5-2 Tolkad jordlagerföljd 


 


Bergöverytan varierar mellan nivå  +9,8 och +17,6 inom samtliga undersökningspunkter 
inom fastigheten.  


Vid planerat läge för byggnaden varierar bergöverytan mellan +11,0- till +17,4, dvs en 
skillnad på 6,4 meter. Med djup mellan 0,6 och 7,7 m under markytan.  


Figur 5-3 Tolkad bergöveryta, åt nordöst från uppfart. 


 


6   Geotekniska rekommendationer 
6.1   Geoteknisk kategori och Säkerhetsklass  
Grundläggnings- och markarbeten skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolle-
ras i säkerhetsklass (SK2) och geoteknisk kategori 2 (GK2). 
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6.2   Allmänt om planerad grundläggning 
Allt förekommande fyllningsmaterial och organiskt material inom området för planerad 
skolbyggnad skall schaktas bort innan grundläggning. 


Vid all utschaktning inom området gäller vid återfyllning att bortschaktad jord skall er-
sättas med kontrollerad icke tjällyftande, ej sättningsbenägen och väl dränerande fyll-
ningsmaterial. Grundläggning skall utföras frostskyddat. 


Schaktning i lera kan ske med släntlutning 1:1 under torra förhållanden.  


6.3   Grundläggningsrekommendationer 
Den naturliga jorden består till huvudsak av lera av torrskorpekaraktär ovan friktionsjord 
sannolikt morän. Längst åt väster består dock jorden av lera med siltskikt. Det är fram-
förallt längst åt väster som är problemområde. Information om planerad grundlägg-
ningsnivå saknas.  


Vid planerat läge för byggnaden varierar bergöverytan mellan +11,0- till +17,4, dvs en 
skillnad på 6,4 meter. Med djup mellan 0,6 och 7,7 m under markytan.  


Det nya läget för planerad byggnad har bergöveryta mellan +11,0 till +17,4, på ett djup 
av 0,6- 7,7 m under befintlig markyta. Detta sammantaget med lerskiktet med varie-
rande mäktighet på mellan 0-3 m innebär att risken för ojämn sättning under grund-
läggningen är stor. Detta innebär att det finns risk för att plattan knäcks.  


Två olika alternativ för grundläggning föreslås,  ett är att grundlägga med kantförstyvad 
platta på pålar ner i berg. Erforderligt pållängd 3-8 m. Detta alternativet är att föredra. 


Alternativ två är att schakta ur ner till bergöverytan alternativt ner till  fast lagrad morän 
och därefter fylla upp till önskad grundläggningsnivå och packa väl. Grundläggningsnivå 
bör väljas utifrån att få så likartad grundläggning för konstruktionen som möjligt och 
höjden för den packade fyllningen minimeras. I detta fall schaktas samtligt lerjords-
material mot bergväggen bort, även utanför grundläggningen.  


Jordschaktbotten ska besiktigas för att säkerhetsställa att jordmaterialet består av na-
turligt lagrad morän, fri från organiskt material, fri från berg eller block samt att den är 
tjälfri.  All lera och fyllning innehållande organiskt material under grundläggningsnivån 
bör därmed schaktas bort.  


Berg bör schaktas/sprängas bort minst 0,3 m under önskad grundläggningsnivå vid 
stora nivåskillnader för den fasta botten, i enlighet med plattgrundläggningsboken 5.2. 
Därefter återfyllas schakten upp till grundläggningsnivå, med fyllning som packas väl, 
maximal fyllnadshöjd bör ej vara mer än 3–6 m.  


Moränens materialegenskaper har inte undersökts vidare, friktionsvinkel och elastici-
tetsmodul har utvärderats från genomförda viktsonderingar och empiri. Karakteristisk 
friktionsvinkel, Фk =35o och elasticitetsmodul Ek = 20 MPa.  


6.4   Övrigt 
Ingen radonmätning är utförd. Det rekommenderas att en markradonundersökning ut-
förs om kännedom om markradonhalt saknas, grundläggning utförs radonsäkert uti-
från nuvarande förutsättningar.  
 
Schaktbottenbesiktning utföras innan fyllningsarbeten påbörjas för att säkerställa att 
den naturliga jorden består av fast morän.  







 
 


Vaxö skola 
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Innan pålning eller sprängningsarbeten bör en riskanalys upprättas och besiktning av 
omkringliggande byggnader/fastigheter utföras. 
 
I samband med anläggningsarbetena bör vibrationsmätning utföras på de fastigheter 
som bedömts vara riskobjekt i riskanalysen.  
 








http://www.mrm.se/media/mark/matosakerhet.pdf
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Ankomstdatum 2019-04-17 ÅF Infrastructure 
Utfärdad 2019-04-26 Madelen Hjortsmarker 
    
  Storgatan 13 
  582 23 Linköping 
  Sweden 
 
Projekt   
Bestnr Vaxö Skola  
 
 
Analys av asfalt    
 
Er beteckning 19AF019 
  
 
Labnummer O11130062 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
kryomalning, semivolatila  ja   1 1 STGR 
naftalen  <0.10  mg/kg 1 1 STGR 
acenaftylen  <0.10  mg/kg 1 1 STGR 
acenaften  <0.020  mg/kg 1 1 STGR 
fluoren  <0.020  mg/kg 1 1 STGR 
fenantren  0.062 0.019 mg/kg 1 1 STGR 
antracen  0.045 0.014 mg/kg 1 1 STGR 
fluoranten  <0.050  mg/kg 1 1 STGR 
pyren  0.090 0.027 mg/kg 1 1 STGR 
bens(a)antracen  0.089 0.027 mg/kg 1 1 STGR 
krysen  <0.040  mg/kg 1 1 STGR 
bens(b)fluoranten  0.261 0.078 mg/kg 1 1 STGR 
bens(k)fluoranten  0.047 0.014 mg/kg 1 1 STGR 
bens(a)pyren  0.151 0.045 mg/kg 1 1 STGR 
dibens(ah)antracen  <0.010  mg/kg 1 1 STGR 
benso(ghi)perylen  0.136 0.041 mg/kg 1 1 STGR 
indeno(123cd)pyren  <0.030  mg/kg 1 1 STGR 
PAH, summa 16 * 0.88  mg/kg 1 1 STGR 
PAH, summa cancerogena * 0.55  mg/kg 1 1 STGR 
PAH, summa övriga * 0.33  mg/kg 1 1 STGR 
PAH, summa L * <0.11  mg/kg 1 1 STGR 
PAH, summa M * 0.20  mg/kg 1 1 STGR 
PAH, summa H * 0.68  mg/kg 1 1 STGR 
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Er beteckning 19AF020 
  
 
Labnummer O11130063 
Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
kryomalning, semivolatila  ja   1 1 STGR 
naftalen  <0.10  mg/kg 1 1 STGR 
acenaftylen  <0.10  mg/kg 1 1 STGR 
acenaften  <0.020  mg/kg 1 1 STGR 
fluoren  <0.020  mg/kg 1 1 STGR 
fenantren  0.111 0.033 mg/kg 1 1 STGR 
antracen  0.086 0.026 mg/kg 1 1 STGR 
fluoranten  0.065 0.019 mg/kg 1 1 STGR 
pyren  0.157 0.047 mg/kg 1 1 STGR 
bens(a)antracen  0.170 0.051 mg/kg 1 1 STGR 
krysen  <0.040  mg/kg 1 1 STGR 
bens(b)fluoranten  0.408 0.122 mg/kg 1 1 STGR 
bens(k)fluoranten  0.070 0.021 mg/kg 1 1 STGR 
bens(a)pyren  0.246 0.074 mg/kg 1 1 STGR 
dibens(ah)antracen  <0.010  mg/kg 1 1 STGR 
benso(ghi)perylen  0.206 0.062 mg/kg 1 1 STGR 
indeno(123cd)pyren  <0.030  mg/kg 1 1 STGR 
PAH, summa 16 * 1.5  mg/kg 1 1 STGR 
PAH, summa cancerogena * 0.89  mg/kg 1 1 STGR 
PAH, summa övriga * 0.63  mg/kg 1 1 STGR 
PAH, summa L * <0.11  mg/kg 1 1 STGR 
PAH, summa M * 0.42  mg/kg 1 1 STGR 
PAH, summa H * 1.1  mg/kg 1 1 STGR 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 
 Metod 
1 Paket OJ-1. 


Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA 
610, US EPA 3550 och ISO 13877. 
Provet kryomals innan analys. 
Mätning utförs med HPLC med fluorescens- & PDA-detektion. 
 
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 


Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 
 
Rev 2015-03-05 
. 
 


 
 
 Godkännare 
STGR Sture Grägg 


 
 
 
 Utf1 
1  


För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma 
MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 01 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Stockholm för ytterligare information. 
 
 


 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement data - Guide to the 
expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 
med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.  
Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar originalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 


                                                           
1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE


DATUM ANSVARIG


SKALA NUMMER BET


A1
A3


A Snidare Arkitekter AB tel. 08 - 644 10 60


K Bjerking AB tel. 010 - 211 80 00


SamkonsultV


E


B


AK


tel. 010 - 207 07 11


FSD tel. 010 - 207 04 00


Structor tel. 08 - 545 556 30


N20 tel. 0739503060
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TERRA NOVA 6


NYBYGGNAD


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG


VAXÖ SKOLA


GH 2022-10-24


K-00-0-0001


3D-VYER


22U1046 KZO


IBRAHIM  HASSAN


-
-


KZO


BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN


3D-VY, HELA HUSET 3D-VY, PLAN 10


3D-VY, PLAN 11 3D-VY, PLAN 12 + TAK


OBS! 3D VYER ÄR ENDAST FÖR VISUALISERING





		Sheets

		K-00-0-0001 - 3D-VYER








AutoCAD SHX Text

Vim



AutoCAD SHX Text

10



AutoCAD SHX Text

20



AutoCAD SHX Text

30



AutoCAD SHX Text

40



AutoCAD SHX Text

50



AutoCAD SHX Text

hv/0.20m



AutoCAD SHX Text

65



AutoCAD SHX Text

10/2   



AutoCAD SHX Text

133/8   



AutoCAD SHX Text

sl



AutoCAD SHX Text

sl



AutoCAD SHX Text

Jb2



AutoCAD SHX Text

50



AutoCAD SHX Text

100



AutoCAD SHX Text

s/0.20m



AutoCAD SHX Text

1



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

3



AutoCAD SHX Text

4



AutoCAD SHX Text

5



AutoCAD SHX Text

Matningskraft kN



AutoCAD SHX Text

Skr



AutoCAD SHX Text

Mg[grsiSa brick]



AutoCAD SHX Text

Mg[grsiSa pr]



AutoCAD SHX Text

Cldc



AutoCAD SHX Text

vCl (%%usi%%u)



AutoCAD SHX Text

20



AutoCAD SHX Text

40



AutoCAD SHX Text

60



AutoCAD SHX Text

80



AutoCAD SHX Text

Vattenkvot w %%%



AutoCAD SHX Text

Vim



AutoCAD SHX Text

+17.5



AutoCAD SHX Text

18AF004



AutoCAD SHX Text

10



AutoCAD SHX Text

20



AutoCAD SHX Text

30



AutoCAD SHX Text

40



AutoCAD SHX Text

50



AutoCAD SHX Text

hv/0.20m



AutoCAD SHX Text

36/5   



AutoCAD SHX Text

67/12  



AutoCAD SHX Text

sl



AutoCAD SHX Text

sl



AutoCAD SHX Text

Jb2



AutoCAD SHX Text

+18.0



AutoCAD SHX Text

18AF006



AutoCAD SHX Text

50



AutoCAD SHX Text

100



AutoCAD SHX Text

s/0.20m



AutoCAD SHX Text

1



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

3



AutoCAD SHX Text

4



AutoCAD SHX Text

5



AutoCAD SHX Text

Matningskraft kN



AutoCAD SHX Text

+5



AutoCAD SHX Text

+5



AutoCAD SHX Text

+10



AutoCAD SHX Text

+10



AutoCAD SHX Text

+15



AutoCAD SHX Text

+15



AutoCAD SHX Text

+20



AutoCAD SHX Text

+20



AutoCAD SHX Text

%%uSEKTION C-C



AutoCAD SHX Text

1: 100



AutoCAD SHX Text

Jb2



AutoCAD SHX Text

+17.4



AutoCAD SHX Text

18AF009



AutoCAD SHX Text

50



AutoCAD SHX Text

100



AutoCAD SHX Text

s/0.20m



AutoCAD SHX Text

1



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

3



AutoCAD SHX Text

4



AutoCAD SHX Text

5



AutoCAD SHX Text

Matningskraft kN



AutoCAD SHX Text

Jb2



AutoCAD SHX Text

+17.1



AutoCAD SHX Text

18AF011



AutoCAD SHX Text

0



AutoCAD SHX Text

50



AutoCAD SHX Text

100



AutoCAD SHX Text

s/0.20m



AutoCAD SHX Text

1



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

3



AutoCAD SHX Text

4



AutoCAD SHX Text

5



AutoCAD SHX Text

Matningskraft kN



AutoCAD SHX Text

Jb2



AutoCAD SHX Text

+17.0



AutoCAD SHX Text

18AF012



AutoCAD SHX Text

0



AutoCAD SHX Text

0



AutoCAD SHX Text

50



AutoCAD SHX Text

100



AutoCAD SHX Text

s/0.20m



AutoCAD SHX Text

1



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

3



AutoCAD SHX Text

4



AutoCAD SHX Text

5



AutoCAD SHX Text

Matningskraft kN



AutoCAD SHX Text

Rf



AutoCAD SHX Text

+17.5



AutoCAD SHX Text

19AF015G



AutoCAD SHX Text

+11.3



AutoCAD SHX Text

+18.8



AutoCAD SHX Text

2019-04-16



AutoCAD SHX Text

GW+15.0



AutoCAD SHX Text

2019-04-16



AutoCAD SHX Text

Jb2



AutoCAD SHX Text

+17.7



AutoCAD SHX Text

19AF021



AutoCAD SHX Text

SPOLPROBLEM



AutoCAD SHX Text

BEKRÄFTAT BERG



AutoCAD SHX Text

50



AutoCAD SHX Text

100



AutoCAD SHX Text

s/0.20m



AutoCAD SHX Text

1



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

3



AutoCAD SHX Text

4



AutoCAD SHX Text

5



AutoCAD SHX Text

Matningskraft kN



AutoCAD SHX Text

Jb2



AutoCAD SHX Text

+17.5



AutoCAD SHX Text

19AF015



AutoCAD SHX Text

+



AutoCAD SHX Text

50



AutoCAD SHX Text

100



AutoCAD SHX Text

s/0.20m



AutoCAD SHX Text

1



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

3



AutoCAD SHX Text

4



AutoCAD SHX Text

5



AutoCAD SHX Text

Matningskraft kN



AutoCAD SHX Text

Jb2



AutoCAD SHX Text

+17.5



AutoCAD SHX Text

19AF018



AutoCAD SHX Text

+



AutoCAD SHX Text

50



AutoCAD SHX Text

100



AutoCAD SHX Text

s/0.20m



AutoCAD SHX Text

1



AutoCAD SHX Text

2



AutoCAD SHX Text

3



AutoCAD SHX Text

4



AutoCAD SHX Text

5



AutoCAD SHX Text

Matningskraft kN



AutoCAD SHX Text

+5



AutoCAD SHX Text

+5



AutoCAD SHX Text

+10



AutoCAD SHX Text

+10



AutoCAD SHX Text

+15



AutoCAD SHX Text

+15



AutoCAD SHX Text

+20



AutoCAD SHX Text

+20



AutoCAD SHX Text

+25



AutoCAD SHX Text

+25



AutoCAD SHX Text

%%uSEKTION D-D



AutoCAD SHX Text

1: 100



AutoCAD SHX Text

+17.4



AutoCAD SHX Text

18AF002








NEDANSTÅENDE FÖRESKRIFTER UTGÖR ETT KOMPLEMENT TILL 
GÄLLANDE MARK- OCH BYGGNADSBESKRIVNING. ANGIVNA MÅTT 
GÄLLER FÖRE MÄTT MÅTT PÅ RITNING.


GÄLLANDE BESTÄMMELSER OCH NORMER
BOVERKETS BYGGREGLER, BBR 29, BFS 2011:6 MED ÄNDRINGAR T.O.M. 
BFS 2020:4.
EUROPEISKA KONSTRUKTIONSREGLER TILLSAMMANS MED NATIONELLA 
VAL, EKS 11, BFS 2011:10 MED ÄNDRINGAR T.O.M. BFS 2019:1.


- SS-EN 1990 EUROKOD 0 (DIMENSIONERINGSREGLER FÖR BÄRVERK)
- SS-EN 1991 EUROKOD 1 (LASTER)
- SS-EN 1992 EUROKOD 2 (BETONGKONSTRUKTIONER) 
- SS-EN 1993 EUROKOD 3 (STÅLKONSTRUKTIONER)
- SS-EN 1994 EUROKOD 4 SAMVERKANSLKONSTRUKTIONER)
- SS-EN 1995 EUROKOD 5 (TRÄKONSTRUKTIONER) 
- SS-EN 1996 EUROKOD 6 (MURVERKSKONSTRUKTIONER) 
- SS-EN 1997 EUROKOD 7 (GRUND o GEO)
- TUNNPLÅTSNORMEN StBK-N5
- KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION


FÖR ARBETETS UTFÖRANDE GÄLLER DESSUTOM:
AMA-HUS 21, RA-21, AMA-AF 12 OCH AMA-ANLÄGGNING 20 + RA 20


RIKTLINJER FÖR TAKTÄCKNINGAR ENLIGT AB TÄTSKIKTSGARANTIER I 
NORDEN. UPPLAGA 2022. EVENTUELLA AVSTEG SKA GODKÄNNAS AV
PROJEKTET.


ALLMÄNT
REGLER OCH REKOMMENDATIONER I NORMER, STANDARDER OCH 
BESTÄMMELSER FORMULERADE MED BÖR GÄLLER SOM KRAV. 
BESKRIVNINGARNA I AMA GÄLLER SOM LÄGSTA NIVÅ PÅ KRAV OCH 
UTFÖRANDE.
GÄLLANDE MONTAGE-, UTFÖRANDE ELLER SKÖTSELFÖRESKRIFT 
ENLIGT MATERIALFABRIKANT I TILLÄMPLIGA DELAR ÄR DESSA 
ÖVERORDNADE MOTSVARANDE AMA-FÖRESKRIFT OCH LEVERANTÖR 
TAR ÖVER ANSVARET FÖR LÖSNINGEN/PRODUKTEN OCH SKALL 
GARANTER DESS LIVSLÄNGD.


HANDLINGSSTATUS OCH GILTIGHET
RITNING SKALL VARA FÖRSEDD MED "BYGGHANDLING OCH 
DETAERAD" FÖR ATT FÅ ANVÄNDAS TILL UTFÖRANDE. 
HANDSKISSER, BERÄKNINGAR MM ÄR PRELIMINÄRA SPECIFIKATIONER 
OM DE INTE ÄR MÄRKTA MED ORDET "BYGGHANDLING" ELLER 
FÖRKORTNING "BH". 


KOORDINAT- OCH HÖJDSYSTEM
KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 18.00
HÖJD:RH 2000.
HÖJD ANGIVNA I METER


INMÄTNING, TILLVERKNING, UTSÄTTNING OCH MONTAGE
PÅ RITNINGAR REDOVISADE MÅTT ÄR TEORETISKA OCH SKALL 
KONTROLLERAS PÅ PLATS GENOM INMÄTNINGAR OCH AVVÄGNINGAR. 
ENTREPRENÖR UTFÖR UTSÄTTNING AV KONSTRUKTIONER I PLAN OCH 
HÖJD. 
ALL NY KONSTRUKTION ANPASSAS EFTER VERKLIGT UPPMÄTTA 
MÅTT. VIDARE SKA ENTREPRENÖREN TILLHANDAHÅLLA 
ERFORDERLIGA MÅTTUPPGIFTER TILL ÖVRIGA TILLVERKARE, 
LEVERANTÖRER, UNDERLEVERANTÖRER ETC.


MÅTT
ALLA MÅTT ÄR TEORETISKA OCH ANGIVNA I mm.


TOLERANSER
ARBETEN SKALL UPPFYLLA KRAV ENLIGT KOD 01.S OCH KOD FÖR 
AKTUELL BYGGDEL I AMA.
I ÖVRIGT GÄLLER TOLERANSER FÖR SPECIFIKA KONSTRUKTIONER 
ENLIGT SEPARATA STYCKEN I ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER.


SÄKERHETSKLASSER
SÄKERHETSKLASS 2:
- PÅLNING
- GRUNDLÄGGNING
- BALKAR (SEKUNDÄRA)
- FRIBÄRANDE BJÄLKLAG
- FRIBÄRANDE PLATTA PÅ MARK
- TRAPPOR
- EJ STABILISERANDE VÄGGAR / VÄGGBALKAR


SÄKERHETSKLASS 3:
- BALKAR (PRIMÄRA)
- PELARE OCH BÄRANDE SYSTEM
- STOMSTABILISERANDE SYSTEM
- BALKONGER
- UTRYMNINGSVÄGAR


LIVSLÄNGDSKLASSER
KATEGORI 4 (50 ÅR): BYGGNADSDELAR ÅTKOMLIGA FÖR INSPEKTION 
OCH UNDERHÅLL
KATEGORI 5 (100 ÅR): BYGGNADSDELAR EJ ÅTKOMLIGA FÖR 
INSPEKTION OCH UNDERHÅLL


ARBETSMILJÖ
ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING "AFS" GÄLLER, SE 
WWW.AV.SE
"BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETE" (AFS 2008:16)
"ARBETSPLATSENS UTFORMNING" (AFS 2009:2) SAMT 
"BELASTNINGSERGONOMI" (AFS 2012:2).


ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER


LASTER ENLIGT NORM (SS-EN 1991-) MED FÖRTYDLIGANDE NEDAN:


NYTTIG LAST
NYTTIGA LASTER ENLIGT SS-EN-1991-1-1.
KONCENTRERAD LAST SKA INTE KOMBINERAS MED DEN JÄMNT 
UTBREDDA NYTTIGA LASTEN ELLER VARIABLA LASTER.


C1 :SAMLINGSLAST
- TRAPPOR qk (kN/m²) = 3.0 Qk (kN) = 3.0
- BJÄLKLAG qk (kN/m²) = 2.5 Qk (kN) = 3.0
- FLÄKTRUM/TEKNIKUTRYMME


qk (kN/m²) = 4.0 Qk (kN) = 4.0
- MUSIKSAL qk (kN/m²) = 4.0 Qk (kN) = 4.0


ANGIVNA LASTERS TILLHÖRANDE Ψ-VÄRDEN ÄR ENLIGT GÄLLANDE EKS.
DIMENSIONERANDE LASTER KOMBINERAS ENLIGT SS-EN 1990


SNÖLAST
SNÖLAST ENLIGT SS-EN-1991-1-3.
SNÖFICKA SKALL BEAKTAS  NÄR FLERNIVÅTAK OCH TAK NÄRA HÖGRE 
BYGGNADSVERK DIMENSIONERAS.


SNÖZON/ORT: VAXHOLM
SNÖLASTENS GRUNDVÄRDE, sk=2,0 kN/m²
FORMFAKTORER ENLIGT SS-EN 1991-1-3


VINDLAST
VINDLAST ENLIGT SS-EN-1991-1-4.
VINDZON/ORT: VAXHOLM
TERRÄNGTYP: III
FORMFAKTORER ENLIGT SS-EN 1991-1-4


LASTFÖRUTSÄTTNINGAR


PLATSGJUTEN BETONG


SCHAKTNING OCH ÅTERFYLLNING
JORDSCHAKT UTFÖRS ENLIGT AMA ANLÄGGNING, KOD C OCH CB.
FÖR JORDSCHAKT SE AMA ANLÄGGNING, CBB, OCH CBB.2
FÖR SCHAKTNING, SE SCHAKTPLAN
ALL ÖVRIG DETALJSCHAKT UNDER BYGGNAD FÖR KANALISATION, RÖR, 
FJÄRRVÄRME M.M. SKER SAMORDNAS ENLIGT INSTALLATÖRENS HANDLINGAR.
DET ÅLIGGER MARKENTREPRENÖR ATT INNAN SCHAKTNING, SPONTNING,
UNDERGJUTNINGAR ETC. KONTAKTA BERÖRDA MYNDIGHETER FÖR
INMÄTNING AV EVENTUELLA RÖR, LEDNINGAR M.M. I MARK.
UPPGIFTER OM SCHAKTER FÖR HUS HÄMTAS FRÅN K-RITNINGAR OCH
FÖR LEDNINGAR FRÅN VS-,VA-,EL RESP MARKRITNING.
JORDSCHAKT UTFÖRS ENL. AMA ANL. 20.


JORDSCHAKT KAN UTFÖRAS MED LUTNING 1:1,5 NED TILL MAX 2m DJUP OM 
INTE ANNAT ANGES I PM GEOTEKNIK. JORDSCHAKT SKALL UTFÖRAS ENLIGT 
SKRIFTEN "SCHAKTA SÄKERT"


UNDERLAG FÖR FYLLNING FÅR INTE VARA FRUSET. SNÖ OCH IS SKALL
TAS BORT FÖRE GRUNDLÄGGNING PÅ NATURLIG JORD OCH FÖRE
FYLLNING OCH PACKNING. ORGANISKT MATERIAL I FYLLNINGSMATERIAL
FÅR EJ FÖREKOMMA.


FYLLNING KRING HUS UTFÖRS MED FRIKTIONSMATERIAL. ÅTERFYLLNING
MOT KÄLLARVÄGGAR FÅR EJ UTFÖRAS INNAN OVANLIGGANDE
BJÄLKLAG SAMT STOMME I ÖVRIGT TILL ÖK VÄGG ÄR BYGGT, VID
MOTSTÅENDE VÄGGAR UTFÖRS ÅTERFYLLNING SAMTIDIGT MED MAX 1
METERS NIVÅSKILLNAD MELLAN BÅDA SIDOR.


SLÄNTER, SPONT M.M.
VID SCHAKTNING ÅLIGGER DET ENTREPRENÖREN ATT SJÄLV BEDÖMA 
ERFORDELIGA SLÄNTLUTNINGAR DÄR EJ ANNAT ANGES PÅ RITNING.
EVENTUELLA SPONTER OCH MARKFÖRSTÄRKNINGAR UTFÖRS ENLIGT 
GEOTEKNISKA HANDLINGAR ALTERNATIVT DIMENSIONERAS AV MARK-
ENTREPRENÖR.


BEFINTLIGA RÖR OCH KONSTRUKTIONER I MARK
DET ÅLIGGER BYGGHERRE ATT KONTAKTA BERÖRDA MYNDIGHETER FÖR 
INMÄTNING AV EVENTUELLA BEFINTLIGA RÖR, LEDNINGAR, KULVERTAR O DYL. 
I MARK - DESSA SKALL VERIFIERAS, LOKALISERAS OCH SKYDDAS UNDER 
PRODUKTION. 


DRÄNERING AV BYGGNAD
MARKLUTNING 1:20, MINST 3m UT FRÅN BYGGNAD. DRÄNERINGSRÖR Ø110mm I 
FALL MIN. 1:200 RUNT OM BYGGNADEN OCH UTFÖRS MED TILLHÖRANDE 
RÖRDELAR FÖR SKARVNING OCH KOPPLING TILL SPOLBRUNNAR OCH 
DRÄNERINGSBRUNN. ENL. RITNING. 
DRÄNERINGSRÖRET AVSLUTAS I DRÄNERINGSBRUNN ENLIGT YTTRE-VA. 
(HÄRIFRÅN DRAS DRÄNERINGEN VIDARE ENLIGT YTTRE-VA)
DRÄNERINGSRÖRENS ANSLUTNING ENL. RITNING. 
KRINGFYLLNING AV DRÄNERINGSRÖR:
LEDNINGBÄDD FÖR DRÄNERINGSRÖRET ENLIGT AMA ANLÄGGNING KAP CEC.2112.
KRINGFYLLNING AV DRÄNERINGSRÖRET ENLIGT AMA ANLÄGGNING, KAP 
CEC.3112.
MELLAN MARK OCH KRINGFYLLNINGEN PLACERAS EN GEOTEXTIL ENLIGT AMA 
ANLÄGGNING, KAPITEL DBB, DBB.31224.


DRÄNERANDE OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER FÖR BYGGNAD
UTFÖRS ENLIGT AMA ANLÄGGNING, CEF 2. 
UTLÄGGNING UNDER BYGGNAD ENLIGT CEF.2111. LAGRETS MINSTA TJOCKLEK 
150mm.
MOT BYGGNAD ENLIGT CEF.2112. LAGRETS MINSTA TJOCKLEK 150mm.
UNDER DET DRÄNERANDE OCH KAPILLÄRBRYTANDE SKIKTET LÄGGS ETT 
LAGER GEOTEXTIL ÄVEN OM DET EJ SYNS PÅ RESPEKTIVE DETALJ.


GEOTEXTILDUK (MINST KLASS N3) SKALL PLACERAS UNDER MAKADAMSKIKTET.


KONTROLL
KONTROLL UTFÖRES ENLIGT SS-EN 1997-1 KAP 4


FYLLNING UNDER FRIBÄRANDE GOLV
FYLLNING UTFÖRS ENLIGT AMA ANLÄGGNING , CEB.22
FYLLNINGSMATERIAL MATERIALTYP 1, 2, 3, 4 ELLER 5A ENLIGT TABELL CE/1. 


ALLMÄNT


BYGGNADSDEL ÖVER-
GOLV
[kN/m2]


INSTALLA-
TIONER
[kN/m2]


MELLAN-
VÄGGAR
[kN/m2]


0,3


UNDER-
TAK
[kN/m2]


TOTALT


[kN/m2]


0,2 *- - 0,5YTTERTAK


0,1 0,1 **- 0,5 0,7LÄGENHETER


* EGENTYND YTTERTAK: 0,5 kN/m2 


** SE BJÄLKLAGSUPPBYGGNAD


SCHAKT OCH GRUNDLÄGGNING
FÖR UTFÖRANDE OCH KONTROLL AV GRUNDKONSTRUKTIONER GÄLLER 
AKTUELLA AVSNITT I ALLMÄNNA ANVISNINGAR ANGIVNA HANDBÖCKER, 
OM EJ ANNAT ANGES I NEDANSTÅENDE ANVISNINGAR ELLER PÅ RITNING


GEOTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR: 
- PM GEOTEKNIK VAXÖ SKOLA UTFÖRD AV "ÅF INFRASTRUCTURE" 
2019-05-28.
- MUR MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT UTFÖRD AV "ÅF 
INFRASTRUCTURE" 2019-05-28.


GEOTEKNISK KATEGORI 
BYGGNADEN GRUNDLÄGGS I GEOTEKNISK KATEGORI 2 (GK2) 


SÄKERHETSKLASSER
SÄKERHETSKLASS GEOKONSTRUKTIONER: SK2
SÄKERHETSKLASS PÅLAR: SK2


BRANDSKYDD
SE BRANDSKYDDSDOKUMENTATION  UTFÖRD AV "FSD STOCKHOLM AB" 
DATERAD 2019-08-15.
BRANDTEKNISK BÄRVERKSKLASS I:
BALKONGER: R30
BÄRVERKSDEL I SÄKERHETSKLASS 3: R90
BÄRVERKSDEL I SÄKERHETSKLASS 2: R60


SYNLIGT STÅL BRANDSKYDDSMÅLAS OCH I ÖVRIGT
BRANDSKYDDAS MED BRANDSKYDDANDE MATERIAL.


STOMSYSTEM
BOTTENPLATTA: PLATSGJUTEN BETONG.
VINDSBJÄLKLAG: HD/F-BJÄLKLAG.
ÖVRIGA BJÄLKLAG: HD/F-BJÄLKLAG
FASADVÄGGAR: HALV-SANDWICHVÄGG/UTFACKNINGSVÄGG
ÖVRIGA BÄRANDE VÄGGAR/PELARE: PREFABRICERADE ELEMENT.


EGENTYNGDER
ENLIGT SS-EN 1991-1-1. 
UTÖVER EGENTYNGDER FRÅN BÄRANDE KONSTRUKTIONER SOM 
BJÄLKLAG, VÄGGAR OCH PELARE FÖREKOMMER FÖLJANDE 
LASTER.


BESTÄMMELSER, KVALITET OCH UTFÖRANDE
SS-EN 206:2013   BETONG - FORDRINGAR, EGENSKAPER, TILLVERKNING OCH ÖVERENSSTÄMMELSE
SS 137003:2015    BETONG - ANVÄNDNING AV SS-EN 206 I SVERIGE
SS-EN 13670:2009 BETONGKONSTRUKTIONER - UTFÖRANDE
SS 137006:2015 BETONGKONSTRUKTIONER UTFÖRANDE - TILLÄMPNING AV SS-EN 13670:2009 I SVERIGE 
SS 137010 BETONGKONSTRUKTIONER - TÄCKANDE BETONGSKIKT


MATERIAL
ENDAST MATERIAL SOM ÄR CE-MÄRKTA SKALL ANVÄNDAS.
TILLVERKNING AV BETONG FÖRUTSES SKE HOS BBC- ALT. VUC-CERTIFIERAD TILLVERKARE.
TILLVERKNING AV ARMERING FÖRUTSÄTTS SKE HOS NORDCERT-CERTIFIERAD TILLVERKARE. 
KONSISTENSKLASS BESTÄMS AV ENTREPRENÖREN. 


KOMPETENS FÖR UTFÖRANDE
BETONGARBETEN SKALL LEDAS OCH ÖVERVAKAS AV PERSON
SOM UPPFYLLER KRAVEN FÖR KOMPETENSKLASS I AMA ENLIGT TABELL B1.
UTFÖRANDEKLASS ENLIGT J.1 I SS-EN 137006
UTFÖRANDEKLASS: 3 (VERTIKALT OCH STOMSTABILISERANDE BÄRVERK)
UTFÖRANDEKLASS: 2 (GRUNDLÄGGNING)


PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER
INNAN GJUTNING AV KONSTRUKTIONSDEL PÅBÖRJAS SKALL ALL TILLHÖRANDE ARMERING VARA UTLAGD OCH 
NAJAD. UNDERKANTSARMERING SKALL VARA UPPLAGD PÅ DISTANSKLOSSAR OCH ÖVERKANTSARMERINGEN PÅ 
SÄRSKILDA ÖVERKANTSSTÖD. EV. RÖRDRAGNINGAR LÄGGS OM MÖJLIGT IN MELLAN UNDERKANTS- OCH 
ÖVERKANTSARMERING, SAMT FÖRANKRAS FÖR ATT FÖRHINDRA UPPFLYTNING VID VIBRERING AV BETONGEN.


FORMRIVNING
HÄRDNINGSKLASS 4


KVALITETSPLAN
EN KVALITETSPLAN SKALL UPPRÄTTAS AV ENTREPRENÖREN.


TOLERANSER
FÖR BETONG GÄLLER TOLERANSER ENLIGT SS-EN 13670, TOLERANSKLASS 1 SAMT ENLIGT AMA, 
TOLERANSKLASS A. 
FÖR INGJUTNINGSGODS (FRÅN PREFAB) OCH SÅDAN BETONG TILL VILKET STÅLKONSTRUKTIONER SKALL 
ANSLUTAS GÄLLER TOLERANSER ENLIGT SS-EN 1090-2, KLASS 1, OM INGET ANNAT ANGES.
PLATSGJUTEN KONSTRUKTION FÖR UPPLAG AV PREFABELEMENT UTFÖRS MED EN TOLERANS FRÅN +0 
TILL -10mm.


KONTROLL
KONTROLL UTFÖRS GENERELLT ENLIGT SS-EN 13670:2009. KONTROLL ENLIGT FÖRESKRIVEN UTFÖRANDEKLASS.
KONTROLL AV SVETSNING AV ARMERING ENLIGT SS-ENISO 17660.


ENTREPRENÖREN UPPRÄTTAR UTTORKNINGSPLAN FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT GOLVLÄGGNING SAMT 
BESTÄLLAENS KRAV PÅ FUKTHALT I INOMHUSLUFT KAN SKE INOM RAMEN GIVEN I HUVUDTIDSPLANEN. 
BETONGENS Vct KAN BEHÖVAS ÄNDRAS I FÖRHÅLLANDE TILL KRAV FÖR ATT BETONGEN SKALL HINNA TORKAS 
UT. I SÅDANA FALL SKALL ANSVARIG KONSTRUKTÖR KONTAKTASM, DÅ ÖKNING AV MIN- OCH KRMPARMERING 
KAN ERFORDRAS. 


SPRICKBREDDER
OM EJ ANNAT ANGES SKALL MAX SPRICKBREDDER ÖVERENSSTÄMMA MED SS 137010 MED HÄNSYN TAGEN TILL 
KONSTRUKTIONENS LIVSLÄNGD OCH VALD EXPONERINGSKLASS.


DEFORMATIONSPÅVERKAN, OLYCKLASTER, FORTSKRIDANDE RAS
UTFORMNING FÖR KONSEKVENSER AV ETT LOKALT BROTT I BYGGNADER PÅ 
GRUND AV EN OSPECIFICERAD ORSAK ENLIGT SS-EN 1991-1-7, BILAGA A OCH EKS 
11, AVDELNING C, KAP 1.1.7, TILLÄMPNING AV SS-EN-1991-1-7-OLYCKSLASTER.


ENLIGT EUROKOD 1: SS-EN 1991-1-7
OLYCKSLASTER ORSAKADE AV VÄGFORDON PÅ BYGGNADSVERK ÖVER VÄG OCH 
INTILL VÄG KAN VÄRDEN ENLIGT TABELL 4.1, KAPITEL 4.3 ANVÄNDAS. 
ALTERNATIVT KAN LASTER BERÄKNAS ENLIGT BILAGA C.
- KONSEKVENSKLASS CC2b ENLIGT TABELL A.1
(Tr2-TRAPPHUS, BRAND mm)
SAMTLIGA BJÄLKLAG FÖRSES MED HORISONTELLA DRAGBAND SAMT SKA VÄGGAR 
OCH PELARE FÖRBINDAS MED VERTIKALA DRAGBAND.


PÅLGRUNDLÄGGNING
BORRADE STÅLRÖRSPÅLAR DIMENSIONERAS ENLIGT LEVERANTÖR EFTER FÖRESKRIVNA LASTER. INNAN ARBETET 
PÅBÖRJAS SKALL ENTREPRENÖREN MEDDELA KONSTRUKTÖR OM VILKA TYPER OCH DIMENSIONER AV PÅLAR SOM AVSES 
ANVÄNDAS.


PÅLE :      BORRAD RD-PÅLE
DIM. LASTKAPACITET: TRYCK: 1000kN, DRAG: - kN


RD-PÅLAR SKALL BORRAS NED MINST 1000mm I FRISKT BERG.


DIMENSIONERAS FÖR 2mm AVROSTNING.


TOLERANSER:
PLANLÄGE, ENSKILDA VERT. PÅLE: MAX ±25mm (RD-PÅLE)
HÖJDLÄGE EFTER KAPNING: MAX ±10mm
LUTNINGSAVVIKELSE: MAX 2%


OM TOLERANSER INTE UPPFYLLAS KONTAKTAS ANSVARIG KONSTRUKTÖR FÖR EVENTUELLA ÅTGÄRDER.


PROTOKOLL OCH INMÄTNING
VERIFIERING AV GEOTEKNISK BÄRFÖRMÅGA FÖR PÅLAR ENLIGT EUROKOD OCH ENL. PÅLKOMMISIONENS RAPPORT 106 OCH 
104


PROTOKOLL SKA FÖRAS ÖVER PÅLNING. UPPGIFTER OM STOPPSLAGNING OCH KONTROLLÅTGÄRDER SOM ÄR VÄSENTLIGA 
FÖR BEDÖMNINGEN AV PÅLENS BÄRFÖRMÅGA REDOVISAS. EFTER UTFÖRD PÅLNING SKA ENTREPRENÖREN GÖRA EN 
DOKUMENTERAD INMÄTNING AV PÅLARNAS VERKLIGA LÄGE, LUTNINGAR OCH PLUSHÖJDER I PÅLAVSKÄRNINGSPLANET. 
INMÄTNINGEN SKALL REDOVISAS I DWG-FORMAT TILL KONSTRUKTÖR I GOD TID INNAN GJUTNING AV GRUNDBALKAR OCH 
GRUNDPLATTA.


PROVPÅLNING
MINST 3 PÅLAR SKA INGÅ I PROVPÅLNINGEN. PROVPÅLARNAS BÄRFÖRMÅGA SKA MOTSVARA MINST OVANSTÅENDE 
LASTEFFEKTER. OM PROVPÅLE UPPVISAR OTILLRÄCKLIG BÄRFÖRMÅGA ERSÄTTS DEN MED EN NY EFTER 
ÖVERENSKOMMELSE MED KONSTRUKTÖR. 
PÅLARS BÄRFÖRMÅGA VERIFIERAS OCH KONTROLLERAS AV PÅLENTREPRENÖREN REDOVISAT KVALITETSSYSTEM.


RADON:
INGEN RADONMÄTNING ÄR UTFÖRD. DET REKOMMENDERAS ATT EN MARKRADONUNDERSÖKNING UTFÖRS
OM KÄNNEDOM OM MARKRADONHALT SAKNAS, GRUNDLÄGGNING UTFÖRS RADONSÄKERT UTIFRÅN
NUVARANDE FÖRUTSÄTTNINGAR. 
KONSTRUKTIONEN UTFÖRS RADONSÄKERT. RADONMEMBRAN ELLER LIKVÄRDIGT LÄGGS UNDER GRUNDPLATTAN. 
MEMBRANET ÄR RADONTÄT. SPRICKVIDDER BEGRÄNSAS TILL MAX 0.2mm FÖR GRUNDPLATTA. SE RESPEKTIVE 
KONSTRUKTIONSDEL I BETONGTABELLEN. ALLA GENOMFÖRINGAR GENOM BOTTENPLATTAN SKALL TÄTAS MOT RADON. 
RADONSÄKRA GENOMFÖRINGAR ENLIGT RESPEKTIVE INSTALATIONSKONSULT. 


GJUTFOGAR (ARBETSFOGAR)
ALLMÄNT:
GJUTFOGAR SKALL UTFÖRAS MED MYCKET GROV OCH OJÄMN YTA SAMT RENSAS FRÅN CEMENTSLAM OCH RENGÖRAS VÄL 
FÖRE FORTSATT GJUTNING. 
GENERELLT GÄLLER VID GJUTFOGAR ATT ALL ARMERING SKALL PASSERA OBRUTEN GENOM FOGEN. 


GJUTFOGAR I VATTENTÄTA KONSTRUKTIONER SKA UTFÖRAS MED INJEKTERINGSSLANG OCH FOGBAND. FOGBANDS TYP OCH 
UTFÖRANDE ENL. K-RTININGAR. VID AVVIKELSE KONTAKTAS KONSTRUKTÖREN, DOKUMENTERADE EGENSKAPER. FOGBAND 
MONTERAS ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR.


ENTREPRENÖR SKA UPPRÄTTA FÖRSLAG TILL EVENTUELL GJUTETAPPSINDELNING OCH DÄREFTER SAMRÅDA MED ANSVARIG 
KONSTRUKTÖR INNAN GJUTNING.


OM GRUNDPLATTA GJUTS I FLERA ETAPPER FÖR EN OCH SAMMA NIVÅ PÅ PLATTAN SKALL GRUNDPLATTA UTFÖRAS MED 
FÖRTAGNINGSLIST ALTERNATIVT AVSTÄNGARE AV STRECKMETALL.


GJUTFOG FÅR EJ SKE TVÄRS ÖVER FUNDAMENT ELLER GENOM HISSGROPAR.
GJUTFOG I KANTBALK FÖRLÄGGS MELLAN PÅLAR OCH ARMERINGEN SKALL PASSERA OBRUTEN GENOM FOGEN.


GJUTFORMAR OCH STÄMP
ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR ALLA FORMKONSTRUKTIONER.
FÖR FORMAR, SE BILAGA C I SS-EN 13670. VALFRI FORM.
FORMKONSTRUKTIONER DIMENSIONERAS FÖR FÖRVÄNTAT FORMTRYCK. 


UPPLAG FÖR PREFABELEMENT
PLATSGJUTEN KONSTRUKTION FÖR UPPLAG AV PREFABELEMENT (VÄGGAR, PELARE) UTFÖRS MED EN TOLERANS I z-LED 
(HÖJDLED) FRÅN +0 TILL -10 mm. I ÖVRIGT ENL. SS-EN 13670:2009.


SKYDD AV BETONGYTOR, YTBEHANDLING & EFTERBEHANDLING
VID ANVÄNDNING AV BYGGCEMENT:
NYGJUTNA BETONGPLATTOR SKALL FUKTHÄRDAS DE FÖRSTA 3-5 DAGARNA EFTER GJUTNING. FUKTHÄRDNING UTFÖRS 
ENLIGT ESE I AMA HUS. LÅNGVARIGT STÅENDE VATTEN SKA UNDVIKAS.


VID ANVÄNDNING AV BASCEMENT GÄLLER FÖLJANDE:
BETONGEN SKA INTE UTSÄTTAS FÖR FRITT VATTEN UNDER MINST SJU DAGAR EFTER GJUTNING. VID KALL VÄDERLEK 
BEHÖVER TIDEN JUSTERAS. BETONGEN SKALL SKYDDAS MOT NEDERBÖRD EXEMPELVIS MED EN PLASTFOLIE. BETONGEN SKALL 
INTE VATTENHÄRDAS. FÖR ATT FÖRHINDRA PLASTISKA KRYMPSPRICKOR KAN EN MEMBRANHÄRDARE 
(KEMISK PRODUKT) ANVÄNDAS SOM KOMPLEMENT TILL PLASTFOLIEN.


LASTER UNDER BYGGSKEDET
ENLIGT EUROKOD SS-EN-1991-1-6


FÖR LASTER SOM ÖVERSKRIDER DETTA KONTAKTAS ANSVARIG KONSTRUKTÖR.


RÄTT?


UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE


DATUM ANSVARIG


SKALA NUMMER BET


A1
A3


A Snidare Arkitekter AB tel. 08 - 644 10 60


K Bjerking AB tel. 010 - 211 80 00
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FSD tel. 010 - 207 04 00
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KONSTRUKTIONSDEL EXP.
KLASS


HÅLLF-
KLASS


TÄCKANDE
BTG.SKIKT


GROPAR XC2C30/37


PÅGJUTNINGAR I LÄGENHET XC1C32/401


NOTERINGAR


ÖK: 35mm
UK: 35/50mm***


SIDA: 35mm


BETONGEGENSKAPER & TÄCKANDE BETONGSKIKT:


XC1C30/37 20mm -VCT ≤ 0.55SANDWICHVÄGG INNERSKIVA


-VCT ≤ 0.40


-VATTENTÄT
SPRICKVIDD≤0,2
-VCT ≤ 0.60


XC1C30/37 20mm -VCT ≤ 0.55PREFAB. INNERVÄGG


PLATSGJUTEN BETONG


PREFABRICERAD BETONG


GRUNDPLATTA INKL. VOTER
UK PLATTA/UK VOT I ÖVRIGT


XC2C30/371 ÖK: 30mm
UK: 35/50mm***


SIDA: 30mm


SPRICKVIDD≤0,2
-VCT ≤ 0.40


INVÄNDIG KONSTRUKTION XC1MIN.C25/30


ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER


ARMERING
KVALITET:
OM INTE ANNAT ANGES:
NÄTARMERING NK500AB-W
BYGLAR K500C-T
ÖVRIG ARMERING K500C-T


SKARVLÄNGDER:


SKARVNING AV ARMERINGSNÄT UTFÖRS ENLIGT 
LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR.
SKARVNING AV LÖSJÄRN: SKARVLÄNGD 50Ø. I SAMMA 
TVÄRSNITT FÅR HÖGST VARANNAN STÅNG SKARVAS.


ARMERING SOM KLIPPS VID VID MINDRE HÅL, 
INGJUTNINGSGODS ETC. 
SKALL OM INTE ANNAT ANGES ERSÄTTAS MED MINST 
SAMMA ARMERINGSMÄNGD SOM FÖRDELAS LIKA
PÅ VAR SIDA OM HÅLET. 
ALL KOMPLETTERINGSARMERING FÖRANKRAS 
MED DUBBEL SKARVLÄNGD.


1   VCT KAN BEHÖVA JUSTERAS M.H.T. TILLGÄNGLIG UTTORKNINGSTID.
*** YTA MOT OISOLERAD: 50mm, YTA MOT ISOLERING: 30mm/35mm


SLUTLIGT VAL AV BETONGKVALITET BÖR, VID EVENTUELL 
FÖRÄNDRING, TAS I SAMRÅD MED ANSVARIG KONSTRUKTÖR. 
VID ANVÄNDNING AV SKB (SJÄLVKOMPAKTERANDE BETONG)
SKALL KONSTRUKTÖR KONTAKTAS FÖR SAMRÅD M.H.T. EV. 
KOMPLETTERANDE ARMERINGSINNEHÅLL.


PREFABRICERAD BETONG
DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
STOMLEVERANTÖR SKALL UTFORMA, LEVERERA OCH MONTERA 
SAMTLIGA PREFABRICERADE BETONGELEMENT. STOMLEVERANTÖREN 
ANSVARAR ÄVEN FÖR ERFORDERLIGA STATISKA BERÄKNINGAR OCH 
DIMENSIONERAR FÖR I LEVERANSEN INGÅENDE KOMPONENTER, 
INFÄSTNINGSDETALJER MM, LIKSOM ERFORDERLIGA RITNINGAR OCH 
REDOVISNINGAR GENTEMOT BESTÄLLARE OCH MYNDIGHETER.
STOMLEVERANTÖREN UTFORMAR LÖSNINGAR FÖR INFÄSTNING AV RESP. 
ELEMENT. BELASTNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DIMENSIONERING SAMT 
PRINCIPER FÖR KONSTRUKTIONERS VERKNINGSSÄTT ANGES PÅ KP-
HANDLINGAR.
TILLVERKAREN ANSVARAR FÖR ALLA HANDLINGAR SOM ERFORDRAS 
FÖR MONTAGE, INFÄSTNING, INDELNING, AVSLUTNING, AVVÄXLING OCH 
DYLIKT. PREFABRICERADE BJÄLKLAG AV HÅLDÄCKSELEMENT 
DIMENSIONERAS AV TILLVERKAREN.
URSPARINGAR, INGJUTNINGSGGODS OCH UPPSTICK I VÄGGAR OCH 
BJÄLKLAG FÖR UPPLAG AV PREFABRICERADE STOMDELAR OCH 
TRAPPLÖP UTFÖRES ENLIGT LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR OCH 
SAMORDNAS MED K-GRUNDLÄGGNINGSKONSTRUKTÖR.


STOMLEVERANTÖR SKALL INNAN FASTSTÄLLANDET AV 
STOMKONSTRUKTIONEN, LEVERERA FULLSTÄNDIGA LASTNEDRÄKNINGAR 
INKLUSIVE STABILISERANDE LASTER TILL
GRUNDLÄGGNINGSKONSTRUKTÖREN.


SS-EN 13369, RESPEKTIVE PRODUKTSTANDARD OCH SIS-CEN/TR 15728 
GÄLLER SOM FÖRESKRIFT. TILLVERKNING FÖRUTSES SKE HOS BBC-
CERTIFIERAD TILLVERKARE. ENDAST CE-PRODUKTER FÅR ANVÄNDAS.


MONTERING OCH INJUSTERING
MONTERINGSPLAN SKALL FINNAS TILLGÄNGLIG PÅ BYGGPLATSEN INNAN 
BETONGELEMENT LEVERERAS. SVETSPLAN SKALL INGÅ I 
MONTERINGSPLANEN. ENTREPRENÖREN OMBESÖRJER DE TILLFÄLLIGA 
STAGNINGAR OCH FÖRBAND SOM ERFORDRAS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA 
STABILITETEN I ANSLUTNING TILL MONTAGE AV PREFABRICERADE 
KONSTRUKTIONER.
TILLFÄLLIG STAGNING FÅR INTE DEMONTERAS INNAN ANSLUTANDE 
PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER ERHÅLLIT ERFORDERLIG HÅLLFASTHET.


GEOMETRISKA TOLERANSER
TOLERANSER FÖR BYGGELEMENTENS TILLVERKNING OCH MONTAGE FÅR 
EJ VARA SÄMRE ÄN TILLÄMPLIGA DELAR AV AMA-PUBLIKATIONER. FÖR 
ÖVRIGT GÄLLER BETONGINDUSTRINS PUBLIKATION "TOLERANSER FÖR 
BETONGELEMENT" UTGÅVA 2020:2. VÄGGAR I KLASS B OCH MÅTT OCH 
YTOR I KLASS B.


ENTREPRENÖREN SKALL KONTROLLMÄTA OCH TOLERANSUTJÄMNA 
PREFABRICERADE ELEMENT SÅ ATT DET EJ PÅVERKAR EVENTUELLA 
HÅLTAGNINGAR I VÄGG OCH HÅLDÄCKSELEMENT.


KONTROLL
KONTROLL OCH UTFÖRANDE ENLIGT SS-EN 13670 OCH SS-EN 13369. 
ANPASSAT TILL GIVEN UTFÖRANDEKLASS FÖR RESPEKTIVE 
BYGGNADSDEL.


HÅLTAGNING
PÅ STOMLEVERANTÖRENS HANDLINGAR REDOVSIAS HÅLTAGNINGAR FÖR 
SCHAKT. DE MINDRE HÅL SOM EJ RDOVISAS PÅ KP-HANDLING SKALL 
FINNAS PÅ RESPEKTIVE INSTALLATÖRS HANDLING. HÅL FÖR VÄRMERÖR 
BORRAS PÅ PLATS. TILLSES ATT HÅL EJ TAS I HD/F-LIV


TOTALSTABILITET
STOMMEN STABILISERAS GENOM SKIVVERKANDE BJÄLKLAG SOM 
FÖRANKRAS TILL VÄGGAR VIA KOPPLINGAR OCH HOPGJUTNING.
HORISONTALKRAFTERNA TAS VIA BETONGVÄGGARNA OCH FÖRS TILL 
PLATSGJUTEN GRUNDKONSTRUKTION.


PERMANENT STABILITET
PREFABLEVERANTÖREN ANSVARAR FÖR BYGGNADENS 
TOTALSTABILITET NED TILL GRUNDKONTRUKTIONEN.


VERTIKALT BÄRVERK
BÄRANDE INNERVÄGGAR AV PREFABRICIERAD BETONG. YTTERVÄGGAR 
ÄR HALV-SANDWICHVÄGGAR MED BÄRANDE INNERSKIVA AV BETONG 
MED MOTGJUTEN HUVUDISOLERING SAMT UTFACKNINGSVÄGG


LEVERANTÖREN DIMENSIONERAR ELEMENTEN OCH ANSVARAR FÖR 
VÄGGARNAS BÄRFÖRMÅGA OCH DEFORMATION.
DIMENSIONERING OMFATTAR ÄVEN SAMORDNING KRING BYGGNADENS 
TOTALSTABILITET OCH SÄKERHET MOT FORTSKRIDANDE RAS.
STOMLEVERANTÖREN ANSVARAR FÖR STAGNING UNDER
MONTAGESKEDET.
UPPGIFTER OM HÅLTAGNINGAR, INGJUTNA EL-KABELRÖR OCH ANNAT 
INGJUTNINGSGODS INHÄMTAS AV INSTALLATIONSKONSULTER.
LEVERANTÖREN TAR FRAM FULLSTÄNDIGA MONTAGEANVISNINGAR INKL. 
STAGNING OCH LEVERERAR DETTA TILL ARBETSPLATSEN.
ELEMENTVIKT ANPASSAS TILL KRANKAPACITET.


STOMLEVERANTÖREN LEVERERAR UNDERLAG FÖR PLACERING AV 
TEMPORÄRA KONSTRUKTIONER TILL SAMORDNANDE KONSTRUKTÖR.


HORISONTELLT BÄRVERK
BJÄLKLAG AV BETONG, HD/F MED PÅGJUTNING.


PELARE OCH BALKAR
LEVERANTÖREN DIMENSIONERAR PREFABRICERADE STÅL- OCH 
BETONGPELARE/BALKAR. LEVERANTÖREN TAR FRAM FULLSTÄNDIGA 
MONTAGEANVISNINGAR INKL. STAGNING OCH LEVERERAR TILL 
ARBETSPLATSEN.


BALKONGER, LOFTGÅNGSPLATTOR OCH HDF-BJÄLKLAG
LEVERANTÖREN DIMENSIONERAR ELEMENTETN OCH ANSVARAR FÖR 
DESS BÄRFÖRMÅGA OCH DEFORMATION/EGENSVÄNGNING. 
LEVERANTÖREN TAR FRAM FULLSTÄNDIGA MONTAGEANVISNINGAR INKL. 
STÄMPNING OCH LEVERERAR TILL ARBETSPLATSEN. UPPGIFTER OM 
BALKONGERNAS GEOMETRI/STORLEK HÅLKÄL OCH DROPPNÄSA 
INHÄMTAS FRÅN A-DETALJRITNINGAR.


TRAPPOR
LEVERANTÖREN DIMENSIONERAR OCH PROJEKTERAR TRAPPOR I 
TRAPPHUS, SAMORDNAR EXAKTA MÅTT MED PREFABLEVERANTÖRENS 
STOMME, VÄGG OCH BJÄLKLAG.
OMFATTNING ENL. RITNINGSUNDERLAG FRÅN A.
UPPLAG FÖRSES MED DÄMPANDE MELLANLÄGG FÖR ATT MINIMERA 
FORTPLANTNING AV LJUD TILL STOMME.


INGJUTNINGSGODS FÖR HISSAR
INGJUTNINGSGODS FÖR HISSAR OCH URSPARINGAR SAMT LYFTÖGLOR I 
HISSCHAKT ENL. HISSLEVERANTÖRENS ANVISNINGAR.


INGJUTNINGSGODS
BULTAR OCH DUBB FÖR PREFAB VÄGGAR/TRAPPOR REDOVISAS PÅ 
PREFABLEVERANTÖRENS RITNINGAR. KOPPLINGAR MELLAN 
PREFABELEMENT OCH PLATSGJUTNA KONSTRUKTIONER SAMORDNAS 
MELLAN K-GRUNDLÄGGNINGSKONSTRUKTÖR OCH STOMLEVERANTÖR.


INFÄSTNING AV STOMELEMENT
FOGGJUTNING, UNDERGJUTNING, LYFT OCH MONTAGE UTFÖRS AV 
PREFABLEVERANTÖREN.


INGJUTNINGSGODS OCH INJEKTERADE FÄSTELEMENT I PLATSGJUTEN 
GRUNDKONSTRUKTION SOM ERFORDRAS FÖR DEN PREFABRICERADE 
STOMMEN LEVERERAS AV STOMLEVERANTÖREN.


ERFORDERLIGA SÄKERHETSANORDNINGAR UTFÖRS I ENLIGHET MED 
GÄLLANDE FÖRESKRIFTER SAMT BESTÄLLARENS KRAV.


UPPGIFTER OM EL-KANALISATION OCH ANNAT INGJUTNINGGODS 
INHÄMTAS FRÅN INSTALLATIONSKONSULTER.


UPPGIFTER OM HÅLTAGNING INHÄMTAS FRÅN 
INSTALLATIONSKONSULTER.


ERFORDERLIGA URSPARINGAR OCH INGJUTNINGSGODS FÖR HISSAR 
ENLIGT HISSLEVERANTÖR.


INGÅENDE ELEMENT SKALL SKYDDAS MOT FUKT UNDER TILLVERKNING, 
LAGRING, TRANSPORT OCH I MONTAGESKEDET.


DEFORMATIONER
MAXIMALT TILLÅTNA DEFORMATIONER I ENLIGHET MED DE 
EVENTUELLA KRAV SOM STÄLLS UNDER AVSNITT FÖR RESPEKTIVE 
MATERIAL SAMT DE SOM ÄR GIVNA AV EKS OCH EUROKODER.


DEFORMATIONER PÅ BJÄLKLAG OCH BALKSYSTEM SKALL 
BEGRÄNSAS TILL L/300, DOCK MAX 20mm


DEFORMATIONER PÅ BALKONGER SKALL BEGRÄNSAS TILL L/300, 
DOCK MAX 15mm


Wc: EVENTUELL ÖVERHÖJNING HOS DEN OBELASTADE BÄRVERKSDELEN
W1: INITIELL DEL AV NEDBÖJNINGEN ORSAKAD AV PERMANENTA LAST
W2: LÅNGTIDSDELEN AV NEDBÖJNINGEN ORSAKAD AV PERMANENT LAST
W3: TILLKOMMANDE NEDBÖJNING ORSAKAD AV VARIABLA LASTER
Wtot: TOTAL NEDBÖJNING SOM ERHÅLLS SOM SUMMAN AV W1, W2 OCH W3


Wmax:TOTAL ÅTERSTÅENDE NEDBÖJNING MED BEAKTANDE AV BÄRVERKSDELENS 
     EVENTUELLA ÖVERHÖJNING


W3: TILLÅTEN TOTAL NEDBÖJNING EFTER BYGGSKEDET SKALL BEGRÄNSAS TILL W3  < L/500


EGENSVÄNGNINGAR: BJÄLKLAG SKALL DIMENSIONERAS SÅ ATT EGENFREKVENSEN ÄR STÖRRE 
ÄN ELLER LIKA MED 4 Hz.


STÅL
TOLERANSER
ANGIVNA MÅTT ÄR TEORETISKA. TILLVERKAREN SKALL SJÄLV GÖRA 
ERFORDERLIGA TILLÄGG OCH AVDRAG FÖR SPALTER, KRYMPNING, SVETSFOGAR 
ETC.


TILLVERKAREN ANSVARAR FÖR ATT DE TILLVERKADE ELEMENTEN KAN 
SAMMANFOGAS OCH MONTERAS PÅ PLATSEN.


FÖR DEN FÄRDIGA KONSTRUKTIONENS TOLERANSER GÄLLER:
SBI PUBLIKATION 182 UTGÅVA 4
SS-EN-1090-2 SENASTE UTGÅVAN
SS-EN 1993 KAPITEL 3.2.


KVALITET
OBSERVERA ATT NEDAN ANGIVNA KRAV ÄR MINIMIKRAV


HEA- / HEB- / IPE-PROFIL SS-EN 10025-2:2004 - S355J2
UPE-PROFIL SS-EN 10025-3:2004 - S355N
VKR- /KKR-PROFIL SS-EN 10210-1:2006, -2:2006 - S355J2H
FOTPLÅT SS-EN 10025-2:2004 - S355J2
GRUNDSKRUVAR, PINNSKRUVAR SS-EN 10025-2:2004 - S355J2
ÖVRIGT KONSTRUKTIONSSTÅL SS-EN 10025-2:2004 - S235JR
DURKPLÅT SS-EN 10025-2:2004 - S235JR, FZV
TUNNPLÅTSREGLAR Rel ≥ 350 MPa


FÄSTMATERIAL
SKRUV OCH MUTTER SKALL LEVERERAS MED KVALITETSINTYG TYP 3.1 ENLIGT 
SS-EN 10204:2005 SAMT VARA SAMPROVADE


- SKRUV DELGÄNGAD ISO 4014 M6S 8.8 FZV
- SKRUV HELGÄNGAD ISO 4017 M6S_H 8.8 FZV
- BRICKA ISO 7089 BRB HV200 FZV ALT.


ISO 7090 BRFB HV200 FZV
- MUTTER ISO 4032 M6M 8 FZV
- HELGÄNGAD STÅNG DIN 976-1


FUNKTIONSKRAV PÅ ROSTSKYDDETS HÅLLBARHET: HÖG (>15 ÅR)


FÄSTDON, BULT, SKRUV, MUTTER, BRICKOR OCH SPIK SKALL I 
UTOMHUSKONSTRUKTIONER OCH I KALLA FÖRRÅD VARA VARMFÖRZINKADE ELLER 
ROSTSKYDDSMÅLADE


SKRUVFÖRBAND
ENLIGT EUROKOD 3, SS-EN 1090-2 SENASTE UTGÅVAN


FÖRBEHANDLINGSGRAD SS-EN ISO 9013 OMRÅDE 4


KVALITETSNIVÅ SVETS SS-EN ISO 5817 NIVÅ C FÖR EXC2. FÖR ÖVERLAPPNING 
ÄNDKRATER OCH STRÄNGAR UTAN TANDMÄRKE FÅR 
NIVÅ D TILLÄMPAS. FÖR LITET A-MÅTT TILLÄMPAS 
KVALITETSNIVÅ B.


DÄR INTE ANNAT ANGES ANVÄNDS KÄLSVETS a4.


SVETSNING MOT STÅLBALKAR FÖR DUBB, ARMERING OCH KOPPLINGSPLÅTAR FÅR 
ENDAST SKE I BALKENS UNDER,-OCH ÖVERFLÄNS. DET ÄR EJ TILLÅTET ATT 
SVETSA MOT BALKENS LIV SOM HAR EN TJOCKLEK ≤10 MM.


KORROSIVITETSKLASS
SS-EN ISO 12944-2


FÖRBEHANDLINGSGRAD 
SS-EN ISO 8501-3


INOMHUS DÄR EJ 
ANNAT ANGES


C1 P1


INOMHUS INBYGGT 
YTTERVÄGG/TAK


C2 P2


UTOMHUS C3 P2


STÅL I MARK lm3 P3


UTFÖRANDE ROSTGRAD
SS-EN ISO 8501-1


D FÅR EJ ANVÄNDAS


D FÅR EJ ANVÄNDAS


C&D FÅR EJ ANVÄNDAS


D FÅR EJ ANVÄNDAS


KANTSTÅL 
UNDERKANT 
DÖRRÖPPNING 
ROSTFRITT


1.4404 ELLER 1.4436 -


DIM Ø (mm) ALLA STÄNGER
UTOM BYGLAR (mm)


10


12


16


20


100


125


160


200


BYGLAR (mm)


24


24


32


32


BOCKNINGSRADIER:


UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE


DATUM ANSVARIG


SKALA NUMMER BET


A1
A3


A Snidare Arkitekter AB tel. 08 - 644 10 60


K Bjerking AB tel. 010 - 211 80 00


SamkonsultV


E


B


AK


tel. 010 - 207 07 11


FSD tel. 010 - 207 04 00


Structor tel. 08 - 545 556 30


N20 tel. 0739503060
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		Sheets

		K-01-0-0002 - ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER













PLÅTBESLAG
UTFÖRS AV FABRIKSBEHANDLAD PLÅT, FÄRGSÄTTNING ENLIGT ARKITEKT. 
PLÅTARBETEN SKA UTFÖRAS ENLIGT HUS-AMA.


TÄTSKIKT
TYPGODKÄND SYLLISOLERING PAROC SYLLTÄTNING MED BREDD LIKA SYLLENS BREDD 
ELLER LIKV. GRUNDISOLERINGSPAPP ICOTHENE MELLAN INNERVÄGG OCH 
BETONG/MURVERK. ÅNGSPÄRR I PLATSBYGGDA VÄGGAR AV 0.2mm ÅLDERSBESTÄNDIG 
PE-FOLIE. KLÄMDA ELLER TEJPADE SKARVAR VID ÅNGSPÄRR. GENOMFÖRINGAR AV RÖR 
SKALL TÄTAS MED MANSCHETT, TEJP ELLER FOGMASSA.


ISOLERING
MINERALULLSISOLERING SKALL SKYDDAS FRÅN REGN OCH NEDERNÖRD. FUKTIG 
MINERALULL FÅR EJ BYGGAS IN.


ISOLERING MED FLER LAGER LÄGGS MED FÖRSKJUTNA SKARVAR. UNDER 
GRUNDVATTENYTAN ANVÄNDS XPS-ISOLERING OCH ISOLERING OVAN 
GRUNDVATTENYTAN DRÄNERANDE SKIVOR.


KRAV PÅ VÄRMEKONDUKTIVITET (LAMBDA-VÄRDE) MAX:
MINERALULL: 0,036 W/m*K°
CELLPLAST: 0,033 W/m*K°
PIR: 0,022 W/m*K°
KOOLTHERM: 0,021 W/m*K°


ÅNGSPÄRR
PE-FOLIE SKALL UPPFYLLA FORDRINGAR ENLIGT SVERIGES PLASTFÖRBUND 
VERKSNORM 2000. OMRÅDEN MED VÅTRUM VÄLJS ISTÄLLET ÅNGBROMS MED 
ÅNGGENOMMOTSTÅND: 2000000 s/m.
SKARVAR SKALL UTFÖRAS KLÄMDA MOT FAST UNDERLAG OCH MED ÖVERLAPP MIN. 
200mm. 
VID EVENTUELLA SKADOR ELLER STÖRRE HÅLTAGNINGAR KOMPLETTERAS MED NY 
FOLIE MED MÅTT SÅ ATT DEN FÅR ANLIGGNING MOT FAST UNDERLAG.


FABRIKAT
DÄR FABRIKAT ANGES GÄLLER LIKVÄRDIGT VID UTBYTE, DOCK SKALL UTBYTET 
GODKÄNNAS AV ANSVARIG KONSTRUKTÖR.


TAKKONSTRUKTION


TÄTSKIKT
PROVTRYCKNING AV TÄTSKIKT PÅ TAK OCH TERRASSER ENLIGT AMA HUS 21 
YSC.1132


UNDERLAG
PÅ MÅLADE RÅSPONTEN LÄGGS UNDERLAGSPAPP AV LÄGST KVALITET YAM 
2000 OM INGET ANNAT ANGES. DENNA SKALL FÖRVARAS, HANTERAS OCH 
MONTERAS ENLIGT TILLVERKARENS ANVISNINGAR.


TRÄVIRKE SKALL SKYDDAS FRÅN NEDERBÖRD OCH SKA HA EN 
FUKTKVOT SOM HÖGST MOTSVARAR MÅLFUKTKVOTEN 16%.


PÅ GRUND AV HÖG KÄNSLIGHET FÖR FUKT ÄR DET OLÄMPLIG MED MONTAGE I 
NEDERBÖRD ELLER UTAN VÄDERSKYDD. UPPFUKTAD STENULL KOMMER 
SANNOLIKT ATT BÖRJA LUKTA. LUKTEN KAN SÖKA SIG TILL INOMHUSMILJÖN 
OCH DÄRMED PÅVERKA LUFTKVALITETEN


1-LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM
TÄTSKIKTSMATTAN SKALL VARA ARMERAD OCH BASERAD PÅ 
POLYMERMODIFIERAD ASFALT TYP SBS, TYP ICOPAL MONO ELLER LIKVÄRDIG.
DENNA SKALL FÖRVARAS, HANTERAS OCH MONTERAS ENLIGT TILLVERKARENS 
ANVISNINGAR.


TAK AV LÄTTELEMENT
DET FÖRELIGGER EN DEL RISKER MED TAKKONSTRUKTIONEN SOM SKALL 
HANTERAS AV LEVERANTÖR OCH PRODUKTION.


EXEMPEL PÅ PUNKTER SOM SKALL BEAKTAS
• FUKTBELASTNING PÅ FABRIK
• FUKT/VATTENBELASTNING UNDER TRANSPORT
• LAGRING PÅ ARBETSPLATSEN
• VÄDERSKYDD UNDER MONTAGE
• BRISTER I TÄTSKIKT SOM MEDFÖR LÄCKAGE
• BEREDSKAP FÖR ATT HANTERA EVENTUELLT UPPFUKTADE TAKELEMENT MM.


TAKKONSTRUKTIONEN MONTERAS PÅ SÅ SÄTT ATT HORISONTALA LASTER 
FÖRS IN BETONGBJÄLKLAGET OCH SEDAN VIDARE TILL STABILISERANDE 
VÄGGAR.


TRÄKONSTRUKTIONER
KONSTRUKTIONSVIRKE
DÄR EJ ANNAT ANGES SKALL VIRKESKVALITETEN VARA C14. 
KONSTRUKTIONSVIRKE SKA VARA STÄMPLAT.


KLIMATKLASSER
KLIMATKLASS 1 - INVÄNDIGA REGLAR/BALKAR                                                                                                                  
KLIMATKLASS 2 - KALLVIND                                                                                          
KLIMATKLASS 3 - UTOMHUS


FUKTINNEHÅLL
VIRKE OCH LIMTRÄ SKA VID INBYGGNAD HA EN FUKTKVOT SOM HÖGST 
MOTSVARAR 16 %.
FÖR FUKTSÄKER HANTERING HÄNVISAS TILL ”HANTERA VIRKET RÄTT”
SAMT ”HANTERA LIMTRÄ RÄTT” (WWW.SVENSKTTRA.SE).
TRÄ SKA ALLTID AVSKILJAS MOT MATERIAL SOM INNEHÅLLER FUKT (EX 
BETONG, MURVERK) MED FÖR ÄNDAMÅLET AVSETT MATERIAL.
REGELVIRKE SKA LEVERERAS INPLASTAT.


GRUNDMÅLAD RÅSPONT I YTTERTAK
HANDELSSORTERING: G4-3 ELLER BÄTTRE.
TRÄSLAG: GRAN
FÄRGSYSTEM: TIKKURILA PINJA PROTECT EL. LIKV.


KONTROLLER
GRUNDKONTROLL AV TRÄKONSTRUKTIONER ENLIGT SS-EN 1995-1-1:2004, 
AVSNITT 10, MED TILLHÖRANDE OCH AKTUELLA TILLÄGG OCH 
KOMPLETTERINGAR.


VÄDERSKYDD
VÄDERSKYDD FÖR TAK SKALL BEAKTAS UNDER PRODUKTIONSSKEDET.


CE-MÄRKNING
ALL TRÄMATERIAL SKALL VARA CE-MÄRKT.


SKYDDSAVSTÅND
TRÄKONSTRUKTIONER SKA SKYDDAS ENLIGT 
BRANDSKYDDSDOKUMENTATIONEN


SPÅRBARHETSCERTIFIERING
ALLT VIRKE SKALL VARA PEFC ELLER FSC SPÅRBARHETSCERTIFIERAT.


KVALITETER DÄR EJ ANNAT ANGES
VIRKE C24
PLYWOOD P30
LIMTRÄ GL30c
KERTO KERTO-S


ÖVRIGT


MURVERKSKONSTRUKTIONER


KONTROLLER:
UTFÖRANDE AV STÅLKONSTRUKTIONER ENLIGT EUROKOD 3, SS-EN 1090-2 SENASTE UTGÅVAN


BRANDSKYDD
SAMTLIGA STÅLKONSTRUKTIONER BRANDSKYDDAS
- INBYGGT STÅL
a) STÅLPROFIL MED µ/A< 90
20 PROMATECT TYP H ALT 2x15,4 GYPROC PROTECT F EL LIKV.
b) STÅLPROFIL MED 91< µ/A< 180
25 PROMATECT TYP H ALT 2x15,4 GYPROC PROTECT F EL LIKV.
c) STÅLPROFIL MED 181< µ/A< 300
35 PROMATECT TYP H ALT 3x15,4 GYPROC PROTECT F EL LIKV.


- SYNLIGT STÅL
- FÖRBEHANDLING ENL KAPITEL ROSTSKYDDSSYSTEM
- GRUNDBELÄGGNING ENL KAP ROSTSKYDDSSYSTEM ELLER ANNAN AV
BRANDSKYDDSTILLVERKAREN REKOMMENDERAD FÄRG
- BRANDSKYDDSFÄRG
DIMENSIONERAS AV LEVERANTÖR FÖR GODKÄNNANDE AV BESTÄLLARE INNAN
APPLICERING
- TÄCKFÄRG SOM UPPFYLLER HÅLLBARHETSVÄRDET HÖG ENL
BYGGNADSBESKRIVNING.
SKRUVAR BRANDSKYDDSMÅLAS PÅ PLATSEN EFTER MONTAGE


MATERIAL HÅLLFASTHETSKLASS
TEGELSTEN 15
KALKSANDSTEN 25
BETONGSTEN 25
BETONGHÅLBLOCK 10
MASSIVA BETONGBLOCK 10
LÄTTBETONGBLOCK 2,5
LÄTTKLINKERBLOCK 2


UTFÖRANDEKLASS I.


MILJÖKLASS MX1.


MURBRUK
MURBRUKET SKA VARA VÄL ANPASSAT TILL STENEN. TÄTBRUKSTILLSATS 
SKA ANVÄNDAS VID FUKTKÄNSLIGA BAKOMKONSTRUKTIONER. 
FROSTTILLSATS SKA ANVÄNDAS VID RISK FÖR SNABB NEDFRYSNING 
DIREKT EFTER MURNING. MURBRUK SKA FÖRHINDRAS FRÅN ATT FALLA NER 
I LUFTSPALTEN.


MURBRUKSKLASS M2,5.


ARMERING
BI37R, ROSTFRI. OM INGET ANNAT ANGES LÄGGS ARMERING I VARANNAN LIGGFOG.
SKARVLÄNGD MINST 500 mm.


BALKAR
ÖVER ÖPPNINGAR LÄGGS EXEMPELVIS MURMA VALVBÅGSFORM ELLER PREFABRICERADE 
MURSTENSSKIFT. DESSA SKA STÄMPAS ENLIGT ANVISNING FRÅN LEVERANTÖR. 
UPPLAGSLÄNGDEN SKA OCKSÅ BEAKTAS ENLIGT ANVISNINGAR FRÅN LEVERANTÖR.


RÖRELSEFOGAR
RÖRELSEFOGAR UTFÖRS MED MELLANLÄGG AV 15 mm BOARD, BOTTNINGSLIST OCH 
ALKALIBESTÄNDIG FOGMASSA (INTE SILIKON).


ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
FÖRKLARINGAR


PLATSGJUTEN BETONG


VATTENTÄT BETONG


PREFABRICERAD BETONG


MINERALULL


CELLPLAST


PIR/KOOLTHERM


GRUS,SINGEL, MAKADAM


SCHAKT/HÅLTAGNING


HÅL I BETONGVÄGG


URSPARING


BETONG, SKYMD


BETONG, SYNLIG


FÖRKORTNINGAR


JFR=JÄMFÖR
BTG=BETONG
UK=UNDERKANT
ÖK=ÖVERKANT
FG=FÄRDIGT GOLV
FM=FÄRDIG MARKNIVÅ
ÖFG=ÖVER FÄRDIGT GOLV
GP=GRUNDPLATTA
BJLG=BJÄLKLAG
FH=FÖRHANDSKOPIA
GH=GRANSKNINGSHANDLING
SH=SYSTEMHANDLING
BH=BYGGHANDLING
FBH=FÖHANDSKOPIA BYGGHANDLING
B=BREDD
H=HÖJD
CL: CENTRUMLINJE


MARKKONTUR


TÄTNINGSMEMBRAN ENL.RITNING


OM INGET ANNAT ANGES PÅ RITNING:


FOAMGLAS


UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE


DATUM ANSVARIG


SKALA NUMMER BET


A1
A3


A Snidare Arkitekter AB tel. 08 - 644 10 60


K Bjerking AB tel. 010 - 211 80 00


SamkonsultV


E


B


AK


tel. 010 - 207 07 11


FSD tel. 010 - 207 04 00


Structor tel. 08 - 545 556 30


N20 tel. 0739503060
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SB +16,780


SB +16,710


SB +16,330


SB +16,330 SB +16,330


SB +16,330


SB +16,330SB +16,330


SB +16,830 SB +16,830 SB +16,760


SB +15,976


SB +15,976


SB +15,976 SB +15,976


SB +15,976


SB
 +


15
,9
76


SB
 +


15
,9
76


SB LIKA BEF. 
BERGNIVÅ


SB


PRINCIP SCHAKT FÖR INVÄNDIGA 
LOKAL SCHAKT(GRUNDBALK):


PRINCIP SCHAKT FÖR FASADLINJE
(KANTBALK):


FIGUR 1 FIGUR 2


B1000 B 1200 1000 1000


SB15
0


15
0


SB


M
IN
. 
50


m
m


600 600


15
0


15
0


SB


SB FÖR DRÄN.RÖR


HÄNVISNINGAR


FÖRESKRIFTER


FÖRKLARINGAR
BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
HÖJDSYSTEM RH2000
MÅTT I [mm]
+HÖJDER I [m]


ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
SE RITNING K-00-0-00001, -00002


PÅLPLAN SE RITN. K-12-1-0001
GRUNDPLAN SE RTIN. K-15-1-0001


SCHAKTSLÄNTER ÄR EJ REDOVISADE I PLAN.
SCHAKT FÖR LEDNINGAR UNDER PLATTA ÄR EJ ANGIVET
PÅ DENNA HANDLING.
SCHAKTUTBREDNING ÄR MÅTTSATTA ENL. 
PRINCIPDETALJER FÖR FIGUR 1 OCH 2


SB = SCHAKTBOTTEN LIKA UK DRÄN. LAGER
ENLIGT PRINCIPDETALJER PÅ RITN. K-11-1-0001


= SCHAKTNIVÅ, SB +xxx (DRÄNERINGSLEDNING)


UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE


DATUM ANSVARIG


SKALA NUMMER BET


A1
A31 2,5 5 m0


A Snidare Arkitekter AB tel. 08 - 644 10 60


K Bjerking AB tel. 010 - 211 80 00


SamkonsultV


E


B


AK


tel. 010 - 207 07 11


FSD tel. 010 - 207 04 00


Structor tel. 08 - 545 556 30


N20 tel. 0739503060
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HÄNVISNINGAR


FÖRESKRIFTER


FÖRKLARINGAR
BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
HÖJDSYSTEM RH2000
MÅTT I [mm]
+HÖJDER I [m]


ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
SE RITNING K-00-0-00001, -00002


PÅLPLAN SE RITN. K-12-1-0001
GRUNDPLAN SE RTIN. K-15-1-0001


            
              = RAK RD-PÅLE


  


TYPER OCH DIMENSIONER AV RD-PÅLAR
VÄLJS AV PÅLENTREPRENÖR ENLIGT FÖRESKRIVNA LASTER


UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE


DATUM ANSVARIG


SKALA NUMMER BET


A1
A31 2,5 5 m0


A Snidare Arkitekter AB tel. 08 - 644 10 60


K Bjerking AB tel. 010 - 211 80 00


SamkonsultV


E


B


AK


tel. 010 - 207 07 11


FSD tel. 010 - 207 04 00


Structor tel. 08 - 545 556 30


N20 tel. 0739503060
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TERRA NOVA 6


NYBYGGNAD


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG


VAXÖ SKOLA


GH 2022-10-24


K-12-1-0001


PÅLPLAN


22U1046 KZO


IBRAHIM  HASSAN


1:100
1:50


KZO


ANTAL RD-PÅLAR


PÅLTYP


RD170/10


Totalt: 53


BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN





		Sheets

		K-12-1-0001 - PÅLPLAN








K-15-6-0001
DET. 3


K-15-6-0001
DET. 3


K-15-6-0001
DET. 1


K-15-6-0001
DET. 1


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


K-15-6-0001
DET. 2


K-15-6-0001
DET. 4


K-15-6-0001
DET. 4


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 08


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 08


H=400 B=800
ÖK BTG +16.980
UK BTG +16.580


25
0


80
0


H=400 B=800


ÖK BTG +16.980
UK BTG +16.580


GRUNDPLATTA, GP01
h=200 


250


800


ÖK BTG +17.480
UK BTG +17.280


FG: +17,500


GRUNDPLATTA, GP02
h=50+20+200 
FG: +17,500
ÖK BTG +17.480
UK BTG +17.210


URSPARING 140
FÖR HISS


GRUNDFUNDAMENT 
800x800  


Y
V
01
/Y


V
03


Y
V
02


Y
V
01
/Y


V
03


YV02


Y
V
02


YV02
SPB
VG: +16,280


DRÄNERINGSLEDNING Ø110 
I FALL 1:200


SPB
VG: +16,238


SPB
VG: +16,225


SPB
VG: +16,174


60
0


600


SPB
VG: +16,161


SPB
VG: +16,119


SPB
VG: +16,213


SPB
VG: +16,078


INK VG+16.026


DRÄNBRUNN Ø400
ENLIGT YTTRE VA
ANSLUTNINGSPUNK
BEHÖVER 
KONTROLLERAS


INK VG+16.104


DRÄNERINGSLEDNING Ø110 
I FALL 1:200


DRÄNERINGSLEDNING Ø110 
I FALL 1:200


DRÄNERINGSLEDNING Ø110 
I FALL 1:200


DRÄNERINGSLEDNING Ø110 
I FALL 1:200


DRÄNERINGSLEDNING Ø110 
I FALL 1:200


DRÄNERINGSLEDNING Ø110 
I FALL 1:200


DRÄNERINGSLEDNING Ø110 
I FALL 1:200


K-20-6-0003
BYGGDETALJ 09


K-20-6-0003
BYGGDETALJ 09


VKR 140x140x6,3


80
0


17
30


1090 3070


HÄNVISNINGAR


FÖRESKRIFTER


FÖRKLARINGAR
BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
HÖJDSYSTEM RH2000
MÅTT I [mm]
+HÖJDER I [m]


ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
SE RITNING K-00-0-00001, -00002


BJÄLKLAGSTYPER. SE RITN. K-20-5-0001
VÄGGTYPER SE RTIN. K-20-5-0002
TAKTYPER SE RITN. K-20-5-0003


SPB = SPOLBRUNN
DB = DRÄNERINGBRUNN
VG = VATTENGÅNG


DRÄNERINGSRÖR


DRÄNERINGSRÖR ø110mm
DRÄNERINGSBRUNN ø400mm


+ VG Ø110 DRÄNINGSRÖR


UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE


DATUM ANSVARIG


SKALA NUMMER BET


A1
A31 2,5 5 m0


A Snidare Arkitekter AB tel. 08 - 644 10 60


K Bjerking AB tel. 010 - 211 80 00


SamkonsultV


E


B


AK


tel. 010 - 207 07 11


FSD tel. 010 - 207 04 00


Structor tel. 08 - 545 556 30


N20 tel. 0739503060
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TERRA NOVA 6


NYBYGGNAD


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG


VAXÖ SKOLA


GH 2022-10-24


K-15-1-0001


GRUNDPLAN


22U1046 KZO


IBRAHIM  HASSAN


1:100
1:50


KZO


BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN





		Sheets

		K-15-1-0001 - GRUNDPLAN








FG


YV01/YV03


+FM ENL.LA
FALL 1:20 FRÅN 
YTTERVÄGG OCH 
3m UTÅT


GP ENL.PLAN


FALLBETONG
LUTNING >1:100


100 ISODRÄN+GEOTEXTIL


MAKADAM MED FRAKTION
MELLAN MIN 8 OCH MAX 16mm


VG ENL.PLAN


ÅTERFYLLNAD MED ICKE TJÄLFARLIGT MATERIAL


VATTENUTLEDANDE PAPP YEP4000 
HELKLISTRAS MOT BETONG/VINDSKIVA, 


TÄTSKIKT DRAS UPP FÖRBI HORISONTELLA  
GJUTSKARV / FM 300mm


SOCKELSYSTEM WEBER
• 20 SOCKELBETONG 
• - WEBER 323 NÄT
• 70 CELLPLAST TYP WEBER THERM 399 EPS-SKIVA


OBS! ISOLERING ANPASSAS PÅ PLATS
ANGIVNA MÅTT ÄR NOMINELLT!


ca 20


ÖK SOCKEL ENL.A


M
IN
.3
00


TOPPFÖRSEGLING AV CELLPLAST MED SUPERFLEX 10
+ KORTLINGSPLÅT + DROPPBLECK


SB


800


40
0


10
0


250


GEOTEXTIL


70 TJÄLISOLERING
UTKRAGNINGSLÄNGD=1000mm
VID HÖRN ÖKAS UTKRAGNINGEN MED
600mm.


FG


SB


250


800


40
0


10
0


GP ENL.PLAN


FG


SB


M
IN
.3
00


TOPPFÖRSEGLING AV CELLPLAST MED SUPERFLEX 10
+ KORTLINGSPLÅT + DROPPBLECK


SOCKELSYSTEM WEBER
• 20 SOCKELBETONG 
• - WEBER 323 NÄT
• 70+150 CELLPLAST TYP WEBER THERM 399 EPS-SKIVA


OBS! ISOLERING ANPASSAS PÅ PLATS
ANGIVNA MÅTT ÄR NOMINELLT!


800


40
0


10
0


250


GP ENL.PLAN


YV02


DET. FÖR ÖVRIGT
SE GRUNDDETALJ 01


FG


40
0


400 4001730


10
0


SB


14
0


IV01 IV01


HÄNVISNINGAR


FÖRESKRIFTER


FÖRKLARINGAR
BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
HÖJDSYSTEM RH2000
MÅTT I [mm]
+HÖJDER I [m]


ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
SE RITNING K-00-0-00001, -00002


SCHAKTPLAN SE RITN. K-11-1-0001
PÅLPLAN SE RITN. K-12-1-0001
GRUNDPLAN SE RTIN. K-15-1-0001


BJÄLKLAGSTYPER. SE RITN. K-20-5-0001
VÄGGTYPER SE RTIN. K-20-5-0002
TAKTYPER SE RITN. K-20-5-0003


UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE


DATUM ANSVARIG


SKALA NUMMER BET


A1
A30,2 0,4 1 2 m0


A Snidare Arkitekter AB tel. 08 - 644 10 60


K Bjerking AB tel. 010 - 211 80 00


SamkonsultV


E


B


AK


tel. 010 - 207 07 11


FSD tel. 010 - 207 04 00


Structor tel. 08 - 545 556 30


N20 tel. 0739503060
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TERRA NOVA 6


NYBYGGNAD


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG


VAXÖ SKOLA


GH 2022-10-24


K-15-6-0001


GRUNDDETALJER


22U1046 KZO


IBRAHIM  HASSAN


1:40
1:20


KZO


1 : 20
GRUNDDETALJ 01


1 : 20
GRUNDDETALJ 03


1 : 20
GRUNDDETALJ 02


1 : 20
GRUNDDETALJ 04


BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN





		Sheets

		K-15-6-0001 - GRUNDDETALJER








K-20-6-0001
BYGGDETALJ 01


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 01


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 03


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 03


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 02


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 02


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 04


K-20-6-0001
BYGGDETALJ 04


HSQ 
270x200/360x8x30/5


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


UPE 270


UPE 270 UPE 270


UPE 270


HSQ 
270x200/360x8x30/5


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


VKR 140x140x6,3


HSQ 
270x200/360x8x30/5


UPE 270


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 05


UPE 270


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 08


K-20-6-0002
BYGGDETALJ 08


LT BALK 56x225 GL30c  
GÄLLER GENERELLT FÖR 
SKÄRMTAK 


LT BALK 140x115 GL30h  
GÄLLER GENERELLT FÖR 
SKÄRMTAK 


BJÄLKLAG, BJ02


BJÄLKLAG, BJ01


BJÄLKLAG, BJ04


YV02


YV01/YV03


Y
V
01
/Y


V
03


Y
V
01
/Y


V
03


Y
V
02


Y
V
01
/Y


V
03


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
04


K-20-6-0001
JFR. BYGGDETALJ
04


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
01


K-20-6-0001


JFR. BYGGDETALJ
03


K-20-6-0003
BYGGDETALJ 09


K-20-6-0003
BYGGDETALJ 09


VKR 140x140x6,3


SKÄRMTAK
4st VKR 100x60x6,3


VKR 100x100x6,3 
MELLAN PELARE FÖR 
SKÄRMTAK


BRANDSPRÅNG SE 
BYGGDET. 09


HÄNVISNINGAR


FÖRESKRIFTER


FÖRKLARINGAR
BETECKNINGAR ENL. BYGGHANDLINGAR 90
HÖJDSYSTEM RH2000
MÅTT I [mm]
+HÖJDER I [m]


             


ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER
SE RITNING K-00-0-00001, -00002


SCHAKTPLAN SE RITN. K-11-1-0001
PÅLPLAN SE RITN. K-12-1-0001
GRUNDPLAN SE RITN. K-15-0001
PLAN 11 SE RTIN. K-20-1-0001
PLAN 12 SE RITN. K-20-1-0002
TAKPLAN SE RITN. K-25-1-0001


GRUNDETALJER SE RITN. K-15-6-0001
BYGGDETALJER SE RITN. K-20-6-0001,-0003


BJÄLKLAGSTYPER. SE RITN. K-20-5-0001
VÄGGTYPER SE RTIN. K-20-5-0002
TAKTYPER SE RITN. K-20-5-0003


: BÄRRIKTNING


             


UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE


DATUM ANSVARIG


SKALA NUMMER BET


A1
A31 2,5 5 m0


A Snidare Arkitekter AB tel. 08 - 644 10 60


K Bjerking AB tel. 010 - 211 80 00


SamkonsultV


E


B


AK


tel. 010 - 207 07 11


FSD tel. 010 - 207 04 00


Structor tel. 08 - 545 556 30


N20 tel. 0739503060
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TERRA NOVA 6


NYBYGGNAD


FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG


VAXÖ SKOLA


GH 2022-10-24


K-20-1-0001


PLAN 11


22U1046 KZO


IBRAHIM  HASSAN


1:100
1:50


KZO


BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN





		Sheets

		K-20-1-0001 - PLAN 11







