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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-20
Plats och tid:
Kallade:
Underrättade:
Meddela närvaro:
Information:

Kronängsskolans aula, kl. 18:00
Ledamöter
Ersättare
Ledamöter och tjänstgörande ersättare meddelar närvaro till
johanna.frunck@vaxholm.se.
Med anledning av Covid-19 är det ingen allmänhetens frågestund vid detta
sammanträde. Allmänheten uppmanas att ta del av sammanträdet på
Vaxholms stads webbplats, https://www.vaxholm.se/externwebbstartsida/kommun-och-politik/webbsandning-kommunfullmaktige.html

Ärende Beskrivning

Föredragande

1

Sammanträdet öppnas, upprop och val av justerare samt
tid och plats för justeringen, fastställande av
föredragningslistan

2

Ekonomiskt utfall januari-juni 2021

Malin Forsbrand (C)

3

Projektets ekonomiska och geografiska ramar Vaxholms
kajer

Malin Forsbrand (C)

4

Statusrapport bygglov- och GIS-enheten

Jan Reuterdahl (L)

5

Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens
IT-styrning

Anders Haglund, ordf.
revisionen
Malin Forsbrand (C)

6

Återremitterat från kommunfullmäktige 2021-03-22Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Karin Enström (M)

7

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Malin Forsbrand (C)
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8

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
tobakslagen

Malin Forsbrand (C)

9

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) Revidering av taxa för prövning och tillsyn av
serveringstillstånd enligt alkohollagen

Malin Forsbrand (C)

10

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) Revidering av taxa inom miljöbalkens område

Malin Forsbrand (C)

11

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) Revidering av taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer

Malin Forsbrand (C)

12

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2
2021

Lena Hallberg (C)

13

Bordlagt 2021-06-14-Svar på motion från Lars Arb
Zackrisson (-) rörande permanenta skollokaler i Vaxholms
stad

Bengt Sandell (S)

14

Bordlagt 2021-06-14- Svar på motion från Vänsterpartiet
avseende flexibla parkeringstal

Malin Forsbrand (C)

15

Svar på motion från Rickard Gille (-) om riktlinjer för
motioner och motionssvar

Malin Forsbrand (C)

16

Bordlagt 2021-06-14- Svar på interpellation från Sara
Strandberg (V) om en arkitekturpolicy för Vaxholms stad

Malin Forsbrand (C)

17

Bordlagt 2021-06-14-Svar på interpellation från Rickard
Gille (-), Peter Lindqvist (-) och Sara Strandberg om
förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter

Malin Forsbrand (C)

18

Bordlagt 2021-06-14-Svar på interpellation från Klas
Beskow (SD) om upphandling färjor

Malin Forsbrand (C)

19

Svar på interpellation från Mats Olofsson (M) om
relationen mellan arvodesreglementet och allmänna
reglementet

Malin Forsbrand (C)

20

Val och entlediganden

Karin Enström (M)

Karin Enström (M)
Ordförande

Johanna Frunck
Sekreterare
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§ 136 Ekonomiskt utfall januari-juni 2021
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utfall
jan-jun 2021

Budget
jan-jun 2021

Budgetavv
jan-jun 2021

-35 008

-38 240

3 232

2 400

0

2 400

-92 772

-98 641

5 869

-178 138

-178 970

832

-3 521

-3 674

153

-29 395

-29 782

386

-338 834

-349 307

10 472

112 KS Finans

356 827

352 040

4 787

Total

17 992

2 733

15 260

Ansvar3
115 KS-Kommunledning
Varav exploateringsintäkter
217 Socialnämnd
315 Barn och utbildningsnämnd
411 Stadsbyggnad
514 Teknik, Fritid
Delsumma verksamheter

Utfallet fram till och med juni månad visar ett resultat på 18,0 mnkr vilket överstiger budgeten med 15,3
mnkr.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på
exploateringsintäkter på 2,6 mnkr för Skutvikshagen och Pålsundsstrand.
Socialnämnden
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 5,9 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre
volymer inom individ- och familjeomsorg till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av
försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar överskott till följd av lägre volymer
inom särskilt boende. De verksamheter som har underskott inom socialnämnden är LSS och
hemtjänsten.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Den positiva
budgetavvikelsen beror på lägre volymer inom förskolan samt det budgettillskott som barn och
utbildningsnämnden fick i december 2020. De kommunala skolorna och förskolorna redovisar ett
budgetunderskott fram till juni månad. Egen regins skolor och förskolor jobbar för en budget i balans på
helårsbasis.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på
vakanta tjänster fram till juni månad.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll
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2 av 2
Kommunstyrelsen
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Nämnden för teknik, fritid och kultur visa en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr som framförallt beror
på ej realiserade satsningar såsom ett nytt bibliotek.
Finansansvaret
Finansansvaret visar en positiv budgetavvikelse på 4,8 mnkr som till största del består av förbättrade
skatteprognoser.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-08-25/§ 49
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-juni 2021, 2021-08-20

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, klk

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-25
Änr KS 2021/47.042
1 av 2

§ 49 Ekonomiskt utfall januari-juni 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utfall
jan-jun 2021

Budget
jan-jun 2021

Budgetavv
jan-jun 2021

-35 008

-38 240

3 232

2 400

0

2 400

-92 772

-98 641

5 869

-178 138

-178 970

832

-3 521

-3 674

153

-29 395

-29 782

386

-338 834

-349 307

10 472

112 KS Finans

356 827

352 040

4 787

Total

17 992

2 733

15 260

Ansvar3
115 KS-Kommunledning
Varav exploateringsintäkter
217 Socialnämnd
315 Barn och utbildningsnämnd
411 Stadsbyggnad
514 Teknik, Fritid
Delsumma verksamheter

Utfallet fram till och med juni månad visar ett resultat på 18,0 mnkr vilket överstiger budgeten med 15,3
mnkr.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på
exploateringsintäkter på 2,6 mnkr för Skutvikshagen och Pålsundsstrand.
Socialnämnden
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 5,9 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre
volymer inom individ- och familjeomsorg till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av
försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar överskott till följd av lägre volymer
inom särskilt boende. De verksamheter som har underskott inom socialnämnden är LSS och
hemtjänsten.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Den positiva
budgetavvikelsen beror på lägre volymer inom förskolan samt det budgettillskott som barn och
utbildningsnämnden fick i december 2020. De kommunala skolorna och förskolorna redovisar ett
budgetunderskott fram till juni månad. Egen regins skolor och förskolor jobbar för en budget i balans på
helårsbasis.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på
vakanta tjänster fram till juni månad.
……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-08-25
2 av 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Nämnden för teknik, fritid och kultur visa en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr som framförallt beror
på ej realiserade satsningar såsom ett nytt bibliotek.
Finansansvaret
Finansansvaret visar en positiv budgetavvikelse på 4,8 mnkr som till största del består av förbättrade
skatteprognoser.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-juni 2021, 2021-08-20

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Koray Kahruman, klk

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-08-20
Änr KS 2021/47.042
1 av 2
Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef

Ekonomiskt utfall januari-juni 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utfall
jan-jun 2021

Budget
jan-jun 2021

Budgetavv
jan-jun 2021

-35 008

-38 240

3 232

2 400

0

2 400

-92 772

-98 641

5 869

-178 138

-178 970

832

-3 521

-3 674

153

-29 395

-29 782

386

-338 834

-349 307

10 472

112 KS Finans

356 827

352 040

4 787

Total

17 992

2 733

15 260

Ansvar3
115 KS-Kommunledning
Varav exploateringsintäkter
217 Socialnämnd
315 Barn och utbildningsnämnd
411 Stadsbyggnad
514 Teknik, Fritid
Delsumma verksamheter

Utfallet fram till och med juni månad visar ett resultat på 18,0 mnkr vilket överstiger budgeten med 15,3
mnkr.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 3,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på
exploateringsintäkter på 2,6 mnkr för Skutvikshagen och Pålsundsstrand.
Socialnämnden
Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 5,9 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre
volymer inom individ- och familjeomsorg till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av
försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar överskott till följd av lägre volymer

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57
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Webb: www.vaxholm.se
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Tjänsteutlåtande

2021-08-20
Änr KS 2021/47.042
2 av 2

inom särskilt boende. De verksamheter som har underskott inom socialnämnden är LSS och
hemtjänsten.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. Den positiva
budgetavvikelsen beror på lägre volymer inom förskolan samt det budgettillskott som barn och
utbildningsnämnden fick i december 2020. De kommunala skolorna och förskolorna redovisar ett
budgetunderskott fram till juni månad. Egen regins skolor och förskolor jobbar för en budget i balans på
helårsbasis.
Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 0,2 mnkr. Överskottet beror framförallt på
vakanta tjänster fram till juni månad.
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Nämnden för teknik, fritid och kultur visa en positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr som framförallt beror
på ej realiserade satsningar såsom ett nytt bibliotek.
Finansansvaret
Finansansvaret visar en positiv budgetavvikelse på 4,8 mnkr som till största del består av förbättrade
skatteprognoser.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-juni 2021, 2021-08-20

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-09-09
Änr KS 2020/93.556
1 av 2

§ 126 Projektets ekonomiska och geografiska ramar Vaxholms kajer
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kajprojektets ekonomiska budget fastställs till max 195 mkr, att addera till åtgärder för motprestationer
i mål och budget 2022 till 3 mkr och geografiska ramar i enlighet med planförslagets MAX-alternativ.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering från Trafikverket för att rusta kajen, förbättra dess
funktion som replipunkt, skapa en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på
land och vatten. I och med stödet är det möjligt att gå vidare med ett MAX-förslag.
Den statliga medfinansieringen uppgår till 185 750 tkr, vilket är 50 % av den totala byggkostnaden,
resterande kostnader ska kommunens finansiera. Stödet gäller endast byggkostnader, inte projektering
och planering som är beräknat kosta cirka 10 mkr. Därtill ska kommunen utföra de motprestationer som
ingår i överenskommelsen med Trafikverket. Kajåtgärder samt motprestationer ska vara färdigställda
senast 2026.
Vaxholms kostnader för MAX-förslaget
Byggkostnader, planering och projektering:

195 mkr

Därtill ej budgeterade motprestationer:

3 mkr

Övriga motprestationer återfinns redan i mål och budget.
MAX-förslagets geografiska avgränsning

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2021-08-25/§ 40
Tjänsteutlåtande 2021-07-20
210517 Ansökningsformulär stadsmiljöavtal Replipunkt Vaxholm kompletterad
Vaxholms stad med Region Stockholm beslut stadsmiljöavtal TRV 2021

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-09-09
2 av 2
Kommunstyrelsen

Kopia på beslutet till
För kännedom:

(Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande och
Programhandling för gestaltning Vaxholms kajer)
Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur
Näringslivsberedningen
Anna Rhedin, sbf
Robert Klingvall, sbf
Maria Poutamo sbf

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2021-08-25
Änr KS 2020/93.556
1 av 2

§ 40 Projektets ekonomiska och geografiska ramar Vaxholms kajer
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Kajprojektets ekonomiska budget fastställs till max 195 mkr, att addera till åtgärder för motprestationer
i mål och budget 2022 till 3 mkr och geografiska ramar i enlighet med planförslagets MAX-alternativ.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering från Trafikverket för att rusta kajen, förbättra dess
funktion som replipunkt, skapa en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på
land och vatten. I och med stödet är det möjligt att gå vidare med ett MAX-förslag.
Den statliga medfinansieringen uppgår till 185 750 tkr, vilket är 50 % av den totala byggkostnaden,
resterande kostnader ska kommunens finansiera. Stödet gäller endast byggkostnader, inte projektering
och planering som är beräknat kosta cirka 10 mkr. Därtill ska kommunen utföra de motprestationer som
ingår i överenskommelsen med Trafikverket. Kajåtgärder samt motprestationer ska vara färdigställda
senast 2026.
Vaxholms kostnader för MAX-förslaget
Byggkostnader, planering och projektering:

195 mkr

Därtill ej budgeterade motprestationer:

3 mkr

Övriga motprestationer återfinns redan i mål och budget.
MAX-förslagets geografiska avgränsning

Yrkanden
Michael Baumgarten (L) samt ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-08-25
2 av 2
Kommunstyrelsens planeringsutskott

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2021-07-20
210517 Ansökningsformulär stadsmiljöavtal Replipunkt Vaxholm kompletterad
Vaxholms stad med Region Stockholm beslut stadsmiljöavtal TRV 2021

Kopia på beslutet till
För kännedom:

(Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande och
Programhandling för gestaltning Vaxholms kajer)
Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur
Näringslivsberedningen
Anna Rhedin, sbf
Robert Klingvall, sbf
Maria Poutamo sbf

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-07-20
Änr KS 2020/93.556
1 av 5
Stadsbyggnadsförvaltningen
Robert Klingvall
Projektledare

Projektets ekonomiska och geografiska ramar Vaxholms kajer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta att;
Fastställa kajprojektets ekonomiska budget till max 195 mkr, att addera till åtgärder för motprestationer
i mål och budget 2022 till 3 mkr och geografiska ramar i enlighet med planförslagets MAX-alternativ.

Sammanfattning
Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering från Trafikverket för att rusta kajen, förbättra dess
funktion som replipunkt, skapa en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på
land och vatten. I och med stödet är det möjligt att gå vidare med ett MAX-förslag.
Den statliga medfinansieringen uppgår till 185 750 tkr, vilket är 50 % av den totala byggkostnaden,
resterande kostnader ska kommunens finansiera. Stödet gäller endast byggkostnader, inte projektering
och planering som är beräknat kosta cirka 10 mkr. Därtill ska kommunen utföra de motprestationer som
ingår i överenskommelsen med Trafikverket. Kajåtgärder samt motprestationer ska vara färdigställda
senast 2026.
Vaxholms kostnader för MAX-förslaget
Byggkostnader, planering och projektering:

195 mkr

Därtill ej budgeterade motprestationer:

3 mkr

Övriga motprestationer återfinns redan i mål och budget.

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 708 57
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Webb: www.vaxholm.se
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Tjänsteutlåtande

2021-07-20
Änr KS 2020/93.556
2 av 5

MAX-förslagets geografiska avgränsning

Bakgrund
Vaxholms kajer är i dåligt skick och måste renoveras. Kommunstyrelsen har beslutat om en förstudie för
Vaxholms kajer i två faser där Fas 1 är utredningar om nuläge och Fas 2 utgår ifrån att det blir ett
byggprojekt.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering från Trafikverket för att rusta kajen, förbättra dess
funktion som replipunkt, skapa en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på
land och vatten. I och med stödet är det möjligt att gå vidare med ett MAX-förslag.
Den statliga medfinansieringen uppgår till 185 750 tkr, vilket är 50 % av den totala byggkostnaden,
resterande kostnader ska kommunens finansiera. Stödet gäller endast byggkostnader, inte projektering
och planering som är beräknat kosta cirka 10 mkr. Därtill ska kommunen utföra de motprestationer som
ingår i överenskommelsen med Trafikverket. Kajåtgärder samt motprestationer ska vara färdigställda
och återrapporterade till Trafikverket senast 2026.
Vaxholms kostnader för MAX-förslaget
Byggkostnader, planering och projektering:

195 mkr

Därtill ej budgeterade motprestationer:

3 mkr

Övriga motprestationer återfinns redan i mål och budget.
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Tjänsteutlåtande
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Änr KS 2020/93.556
3 av 5

MAX-förslagets geografiska avgränsning

Vaxholms stads åtagande för att få medfinansiering
Åtgärder (inom kajprojektet)



















Befintlig spontkaj ersätts med ny – totalt ca 600 m kaj åtgärdas.
Nya förstärkningsstag etableras för att förankra sponten, på vissa platser under gata som sedan
återställs.
Kajplanet återställs med ny beläggning och förstärkt bärighet för att hantera godstrafik.
3 busshållplatser byggs om efter kajåtgärder.
2 uppställningsplatser för bussar byggs om efter kajåtgärder (intill busshållplatser vid
Söderhamnsplan).
Det möjliggörs 17 angöringsplatser för kollektiv sjötrafik.
4 st. trafiksäkra gc-passager byggs om
Ca 1200 kvadratmeter gångfartsområde tillskapas.
Avtal för privata hyresgäster som berörs av projektet har sagts upp
Nya cykelparkeringar anläggs.
Nytt väderskydd byggs.
Replipunkten förbereds för att underlätta och möjliggöra framtida eldrift.
Ny belysning installeras för en trygg miljö för resenärer under hela trafikdygnet året runt.
Gång- och cykelanslutningar/stråk byggs om.
Standardhöjning av resenärsmiljön
3 nya belysningsstolpar och förbättrad ljusbild för de 33 befintliga belysningsstolparna
Tillfälliga busshållplatser under byggtid
Insatser för kommunikation och dialog

Motprestationer (utanför kajområdet)
1. Detaljplan Domaren, 11 bostäder, för antagande
3. Fredriksbergs brygga
4. Deltagande i Trafikantveckan
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Tjänsteutlåtande

2021-07-20
Änr KS 2020/93.556
4 av 5

5.
6.
7.
8.
10.

Resvaneundersökning
Utredning om gång- och cykelbroar
Trafikstrategi, för antagande
Cykelparkering Lägret
Gång- och cykelväg Överby

11.
13.
14.
15.
16.

Cykelräknare
Trafiksäkerhetsåtgärd Söderfjärdsskolan
Trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärd Resarö
Hastighetsplan, för antagande
Förbättrad trafikinformation på kajen i Vaxholm

Bedömning
Det samlade underlaget motiverar en nybyggnad av kajanläggningen, vilket ligger i linje med
förvaltningens nuvarande arbete. Det beviljade statliga stödet motiverar en ombyggnad av hela
området, ett MAX-förslag. Beslutet innebär att arbetet upprustningen av kajen påbörjas och beräknas
pågå till och med 2026.

Finansiering
Kajprojektet samt åtgärderna inom kajområdet finansieras inom ramen för KS projekt Vaxholms kajer,
samt medfinansiering från Trafikverket som bidrar till KS ekonomi. Kajprojektet kommer också påverka
drift och underhåll i TFKs budget. Beslut och avvägningar om detta kommer tas parallellt med
projekteringen i samarbete med tekniska enheten.
Motprestationerna finansieras inom ramen för inom ramen för Mål och Budget under projekttidens
längd.

Förslagets konsekvenser
Beslutet innebär att kajerna renoveras och rustas i enlighet med åtagandet mot Trafikverket, samt att
motprestationerna utförs enligt given tidplan.

Uppföljning och utvärdering
Projektet Vaxholms kajer kommer under året ha återkommande ärenden till flera nämnder samt
projektrapportering till KS. Detta innebär en löpande uppföljning och utvärdering under 2021. Projektet
kommer också ha en löpande uppföljning mot Trafikverket.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-07-20
210517 Ansökningsformulär stadsmiljöavtal Replipunkt Vaxholm kompletterad
Vaxholms stad med Region Stockholm beslut stadsmiljöavtal TRV 2021
Kopia på beslutet till:
För kännedom:

(Tillsammans med beslutet expedieras även Tjänsteutlåtande och
Programhandling för gestaltning Vaxholms kajer)
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Tjänsteutlåtande

2021-07-20
Änr KS 2020/93.556
5 av 5

Nämnden för Teknik, Fritid och Kultur
Näringslivsberedningen
Anna Rhedin, sbf
Robert Klingvall, sbf
Maria Poutamo sbf
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6a. Planer för bostadsbebyggelse
Ange om byggnationen är belägen centralt, kollektivtrafiknära och/eller är funktionsblandad, samt hur
detaljplanerna förhåller sig till översiktsplanen. Hänvisa med länk om planarbetet är påbörjat.
Detaljplan Domaren 416

Beräknat antal
bostäder

Starttidpunkt
(år/mån)

Nummer på motprestation:
1
Namn på detaljplan:
Domaren(DP 416)

11

2016-10

Beräknad
tidpunkt för
antagande
(år/mån)
2022-10

Kort beskrivning av ovanstående detaljplan
Var är området lokaliserat och vad är det för
typ av område? Innebär planen en
förtätning av befintlig bebyggelse eller tas
ny mark i anspråk?
Ligger planen inom eller utom dagens
tätortsgränser?

Planområdet är lokaliserat i stadskärnan, och detaljplan
syftar till att möjliggöra förtätning. Mark som ska tas i anspråk
för att möjliggöra nya bostäder används idag som
bilparkering.

Vad är det för typ av bostadsbebyggelse
som planeras? Ange gärna
täthetsmått/exploateringstal.

Flerbostadshus i form av lamellhus.
Exploateringstal 1,7

Uppge fördelning mellan följande:
•
flerbostadshus såsom höghus,
lamellhus, punkthus, stjärnhus
•
en- och tvåbostadshus såsom radhus,
villa, parhus, kedjehus

☒
☐

Följer detaljplanen kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjning?
Finns det något i planen som särskilt ligger i
linje med hållbar stadsutveckling?
(T.ex. flexibla parkeringstal, mobility
management-åtgärder, särskilt hög
standard på cykelbanor, högt
exploateringstal, goda kopplingar mellan
bebyggelse och kollektivtrafik för fotgängare
och cyklister.)
Berörs Trafikverkets infrastruktur (är planen
inom Trafikverkets vägområde eller
spårområde)?
Om JA, finns avsiktsförklaringar/avtal som
reglerar detta?

Planområdet är lokaliserat i stadskärnan med god
tillgänglighet till kapacitetsstark kollektivtrafik på land och
vatten, gång- och cykelvägar, handel, skolor, samhällsservice
och livsmedelsbutik. Det innebär att förutsättningar är goda
att resor sker till fots, cykel eller med kollektivtrafik istället för
bil.

☐ JA

☒ NEJ

☐ JA

☐ NEJ

Om JA, bifoga aktuella avtal tillsammans med ansökan.

Kopplar detaljplanen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange
åtgärdsnummer och beskriv hur.

Detaljplaneområdet är lokaliserat ca 250 m från sökt
åtgärd(reellt avstånd).
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Hur påverkas resmöjligheterna (gång,
cykel, kollektivtrafik och bil) av
detaljplanen?

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar

Finns kapacitetsstark kollektivtrafik samt
tillgänglig och säker cykelinfrastruktur
kopplad till detaljplanen? Hur ansluter
detaljplanen till ovanstående?

Det är god tillgänglighet till kapacitetsstark kollektivtrafik på
vatten och land samt gång- och cykelstråk.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Detaljplanen har varit ute på samråd 2018. Detaljplanen planeras antas under 2022.

6a. Planer för bostadsbebyggelse
Ange om byggnationen är belägen centralt, kollektivtrafiknära och/eller är funktionsblandad, samt hur
detaljplanerna förhåller sig till översiktsplanen. Hänvisa med länk om planarbetet är påbörjat.

Detaljplan Rindö hamn etapp 4

Beräknat antal
bostäder

Starttidpunkt
(år/mån)

Nummer på motprestation:
2
Namn på detaljplan:
Dp 419 Rindö hamn etapp 4

75

2017

Beräknad
tidpunkt för
antagande
(år/mån)
2024

Kort beskrivning av ovanstående detaljplan
Var är området lokaliserat och vad är det för
typ av område? Innebär planen en

Planområdet är lokaliserat på Rindö, inom kommundelcentrat
Rindö hamn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 75
nya bostäder i flerbostadshus.
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förtätning av befintlig bebyggelse eller tas
ny mark i anspråk?
Ligger planen inom eller utom dagens
tätortsgränser?
Vad är det för typ av bostadsbebyggelse
som planeras? Ange gärna
täthetsmått/exploateringstal.

Avsikten är att bygga två husvolymer som ska ansluta till det
befintliga bostadsområdet. Planområdet är idag obebyggt.
Exploateringstal 0,6

Uppge fördelning mellan följande:
•
flerbostadshus såsom höghus,
lamellhus, punkthus, stjärnhus
•
en- och tvåbostadshus såsom radhus,
villa, parhus, kedjehus

☒

Flerbostadshus

.

Följer detaljplanen kommunens riktlinjer för
bostadsförsörjning?
Finns det något i planen som särskilt ligger i
linje med hållbar stadsutveckling?

Det finns goda tillgänglighet mellan planerad bebyggelse och
buss och pendelbåt. Ett cykelstråk utvecklas i anslutning till
planområdet.

(T.ex. flexibla parkeringstal, mobility
management-åtgärder, särskilt hög
standard på cykelbanor, högt
exploateringstal, goda kopplingar mellan
bebyggelse och kollektivtrafik för fotgängare
och cyklister.)
Berörs Trafikverkets infrastruktur (är planen
inom Trafikverkets vägområde eller
spårområde)?
Om JA, finns avsiktsförklaringar/avtal som
reglerar detta?

☐ JA

☒

☐ JA

☐ NEJ

NEJ

Om JA, bifoga aktuella avtal tillsammans med ansökan.

Kopplar detaljplanen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange
åtgärdsnummer och beskriv hur.

Nej.

Hur påverkas resmöjligheterna (gång,
cykel, kollektivtrafik och bil) av
detaljplanen?

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar

Finns kapacitetsstark kollektivtrafik samt
tillgänglig och säker cykelinfrastruktur
kopplad till detaljplanen? Hur ansluter
detaljplanen till ovanstående?

Det är god tillgänglighet till lokal busstrafik och pendelbåt.
Gång- och cyklarväg utvecklas i anslutning till planområdet.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ
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Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?

Planuppdrag gavs i maj 2017, och arbete med samrådsförslag pågår. Detaljplanen planeras
antas under 2024.

6c. Utbyggnad av kollektivtrafik (exempelvis turtäthet, kvalitet, hållplatsombyggnader) utöver det som
medfinansiering söks för
Motprestation (ange namn på gata/sträcka,
hållplats etc.)

Beräknat
antal km
(om
relevant)
.

Nummer på motprestation:
3
Namn på motprestation:
Fredriksbergs brygga

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)

Sluttidpunkt
(år/mån)

2021-08

2024-06

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Var ska kollektivtrafiken förändras? Beskriv vad
det är för typ av område och vad det finns för
målpunkter.

Fredriksberg brygga är lokaliserad på södra delen av
Vaxön med gångavstånd till grundskola och flera
bostadsområden med flerbostadshus, och 400 m
avstånd till campus Vaxholm och 250 m till
dagvaruhandel. Bryggan angörs av pendelbåts- och
skärgårdstrafik.

Hur ska kollektivtrafiken förbättras?

Två landanslutningsplatser(trefasanslutning) för båtar
bidrar till sjötrafiken kan uppnå miljömål om att minska
växthusgasutsläpp och buller. Väderskydd för resenärer
samt cykelställ (ca 10-15 cykelplatser) ska bidra till en
bättre resenärsmiljö.

(T.ex. ny sträckning/linje, ökad turtäthet, högre
standard, information, smidiga byten, trygghet
och säkerhet.)
Kopplar utbyggnaden av kollektivtrafiken direkt
till sökt/sökta åtgärd/åtgärder? Om JA, ange
åtgärdsnummer och beskriv hur.

Nej.

I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel av motprestationen? Ange för
gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Motivera de
förväntade effekterna.

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar
I och med att bryggan bara går att nå till fots eller med
cykel förväntas anslutningsresor öka för gång och cykel
till samma antal som antal på- och avstigande - ca 3-5
%. Därtill medför goda parkeringsmöjligheter för cyklar
och nytt väderskydd till den förväntade effekten. Då
bryggan inte går att nå med bil samt att fler väljer
kollektivtrafik för resan bidrar det till ett minskat
bilresande.
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På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Brygga kan endast nås till fots eller med cykel via en
gång- och cykelväg som går genom en park. En
väderskyddad kur skapar är bra för resenärer vid dåligt
väder, och ett cykelställ möjliggör att de kan parkera
och låsa fast cykeln.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Motprestationen möjliggörs genom att medel finns i befintlig budget. Risk finns att väderkur kräver bygglov och
elförsörjning ska godkännas av EoN och det kan ta tid.

6f. Aktivt arbete med mobility management för att stimulera förändrat resebeteende
Motprestation

Starttidpunkt
(år/mån)

Sluttidpunkt
(år/mån)

Nummer på motprestation: 4
Namn på motprestation: Trafikantveckan

2021-09

2026-09

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vad ska genomföras?

Europeiska trafikantveckan är en EU-gemensam
kampanj som i Sverige samordnas av Trafikverket. Det
är olika teman varje år men kampanjer rör sig inom
området hållbara resor och transporter. Kommunen
utformar egna aktiviteter men kan använda det
gemensamma kommunikationsmaterial som erbjuds.

Var ska det genomföras?

Den Europeiska Trafikantveckan äger rum den 16–22
september varje år och Vaxholms stad har deltagit
sedan 2013.

Hur ska det genomföras?

Det har varit aktiviteter som bilfri dag på Hamngatan
(som nu permanent är gågata under sommaren),
installation av parklet, sparsam körning, prova elbåt,
cykel och gångorientering, tipsrundor och utställningar.
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Det har även genomförts resvaneunderökning och
aktiviteter riktat till kommunens anställda. Kommunen
har för avsikt att fortsätta delta i kampanjen genom att
skapa intressanta aktiviteter inom hållbart resande för
boende i Vaxholm.
Vem är målgruppen och hur många involveras?

Vaxholms invånare.

Kopplar motprestationen till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Ja, genom att informera om nyttor med ett ökat kollektivt
resande bidrar det till att fler väljer att resa med den
kollektiva sjötrafiken.

I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar
Genom att genomföra beteendepåverkande åtgärder
riktat mot invånare och arbetstagare förväntas en
omfördelning av resor från bil till cykel, kollektivtrafik och
delvis gång till och från arbetet och skola. Kommunen är
den största arbetsgivare i Vaxholm med 600 tillsvidare
anställda och en stor målgrupp att fortsätta arbeta
vidare med.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Återkommande teman är trafiksäkerhet och genom att
sprida information om hur man reser och ska agera i
trafiken ökar trafiksäkerheten.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
En projektansvarig är utsedd att ansvara för att planera och arbeta med trafikantveckan var år i kommunen.
Kommunen har för avsikt att fortsätta delta i kampanjen genom att skapa intressanta aktiviteter inom hållbart
resande för boende i Vaxholm
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6g. Övrigt (exempelvis strategier, riktlinjer eller utredande analyser)
Motprestation

Starttidpunkt
(år/mån)

Tidpunkt för
antagande/
sluttidpunkt (år/mån)

Nummer på motprestation: 5
Namn på motprestation: Resvaneundersökning

2022-03

2023-12

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vad ska genomföras? Beskriv grundläggande
syfte/inriktning.

Var ska det genomföras?

Vaxholm planerar att genomföra en
kommunövergripande resvaneundersökning (RVU).
Resultatet utgör ett underlag som kommer att bidra med
kunskap om hur invånare reser och som sedan kan
analyseras.

Vaxholm.

Kopplar motprestationen till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej

I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: Påverkas positivt
Cykel: Påverkas positivt
Kollektivtrafik: Påverkas positivt
Bil: Påverkas negativt
RVU medför inte några direkta effekter på resandet.
Underlaget kommer dock på lång sikt ha en inverkan
genom att öka kunskapen om färdmedelsfördelningen i
kommunen som kan analyseras och bidra till framtida
planering. Vaxholm är en utpräglad pendlar- och
besökskommun och målet är att fler väljer mer hållbara
alternativ för arbetspendling och fritidsresor, till och från
kommunen.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Påverkas inte.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?
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Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Medel avsätts i befintlig budget.

6g. Övrigt (exempelvis strategier, riktlinjer eller utredande analyser)
Motprestation

Starttidpunkt
(år/mån)

Tidpunkt för
antagande/
sluttidpunkt (år/mån)

Nummer på motprestation: 6
Namn på motprestation: Gång- och cykelbroar

2022-03

2023-10

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vad ska genomföras? Beskriv grundläggande
syfte/inriktning.

Utreda behovet för gång-och cykelbroar i kommunen,
och sedan ta fram en investeringsplan.

Var ska det genomföras?

Vaxholm

Kopplar motprestationen till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej

I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Positiv påverkan
Bil: Minskar
Genom att utreda underhållsbehovet, i ett tidigt skede,
säkerställs förutsättningar för gång och cykel på lång
sikt. Därtill påverkas kollektivtrafiken positivt eftersom
många går och cyklar till hållplatsen. Säkerställs inte
förutsättningar för gång och cykel bidrar det till fler
bilresor.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Genom att utreda behovet för gång- och cykelbroar och
sedan ta fram en investeringsplan säkerställs funktionen
och även trafiksäkerheten för gång och cykel på lång
sikt.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
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Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Arbetet planeras att starta igång 2022.

6g. Övrigt (exempelvis strategier, riktlinjer eller utredande analyser)
Motprestation

Starttidpunkt
(år/mån)

Tidpunkt för
antagande/
sluttidpunkt (år/mån)

Nummer på motprestation: 7
Namn på motprestation: Trafikstrategi

2022-03

2024-03

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vad ska genomföras? Beskriv grundläggande
syfte/inriktning.

Syftet med att ta fram en kommunövergripande
trafikstrategi är att ta ett helhetsgrepp om trafiken och
ange riktlinjer för hur transportsystemen ska utvecklas.

Var ska det genomföras?

Vaxholm

Kopplar motprestationen till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.
I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar
Trafikstrategin syftar till att skapa riktlinjer för arbetet
med trafikfrågor och hur ett mer hållbart
transportsystem kan utvecklas. Strategin ska omfatta
mål, utmaningar, framtidsutblick, strategier och förslag
på åtgärdsområden. Ett helhetsgrepp om trafiken med
fokus mot gång, cykel och kollektivtrafik.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Trafiksäkerhet är ett trafikområde som ska ingå i
trafikstrategin.

Annan statlig medfinansiering
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Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Det finns ett politiskt beslutat uppdrag om att ta fram en trafikstrategi.

6b. Utbyggnad av gång- och/eller cykelvägar (utöver det som medfinansiering söks för)
Motprestation (ange namn på gata/sträcka etc.)

Beräknat antal km
(om relevant)

Nummer på motprestation:
8
Namn på motprestation:
Cykelparkering Lägret

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)
2022-02

Sluttidpunkt
(år/mån)
2023-05

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Var ska motprestationen anläggas?
Beskriv vad det är för typ av område.

Motprestationen är lokaliserad i stadsparken (Lägret)
och i nära anslutning till kapacitetsstark busstrafik samt
skola och huvudcykelstråk.

Beskriv motprestationens kvalitativa egenskaper.

Cykelparkering med 30 platser.

(T.ex. tydlighet, genhet, trygghet, längd, antal
hastighetssäkrade gcm-passager, om
cykelparkering beskriv om den är väderskyddad,
hur säkerhet- och trygghetsaspekten vägts in.)
Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej

Hur påverkas resandet med olika färdmedel av
motprestationen? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik och bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: Påverkas positivt.
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar
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Goda förutsättningar att kunna parkera och låsa fast
cykeln säkert, bidrar till fler fritidsresor med cykel till
parken. Cykelparkeringen är lokaliserade nära
kapacitetsstark busstrafik vilket också kommer bidra till
fler kombinationsresor (cykel och kollektivtrafik).
På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Fler cykelparkeringar bidrar till att öka antalet resor med
cykel och även kollektivtrafik då de är lokaliserade i
nära anslutning till stombusstrafik med hög turtäthet
samt lokalbusstrafik. Därtill är det positivt att fler cyklar
till skola eller besöka stadsparken.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Det är möjligt att anlägga nya cykelparkering inom befintlig detaljplan och medel avsätts i budget.

6b. Utbyggnad av gång- och/eller cykelvägar (utöver det som medfinansiering söks för)
Motprestation (ange namn på gata/sträcka etc.)

Beräknat antal km
(om relevant)

Nummer på motprestation:
9
Namn på motprestation:
Gång- och cykelväg Floravägen

65 m

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)
2021-09

Sluttidpunkt
(år/mån)
2022-03

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Var ska motprestationen anläggas?
Beskriv vad det är för typ av område.

I början utav huvudcykelstråket på Vaxön.

Beskriv motprestationens kvalitativa egenskaper.

Genom att åtgärda en viktig länk i huvudcykelstråket där
det idag saknas en separerat gång- och cykelväg,
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(T.ex. tydlighet, genhet, trygghet, längd, antal
hastighetssäkrade gcm-passager, om
cykelparkering beskriv om den är väderskyddad,
hur säkerhet- och trygghetsaspekten vägts in.)

förbättras förutsättningar för gående och cyklister.
Stråket är av stor betydelse för många och unga som
cyklar eller går till skolan. 3 m bred gång- och cykelväg
anläggs.

Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej

Hur påverkas resandet med olika färdmedel av
motprestationen? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik och bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Positiv påverkan
Bil: Minskar
En trygg och säker gång- och cykelväg som många
unga och barn använder för att nå skolor samt idrottoch fritidsaktiviteter, är viktigt för öka andelen resor till
fots och med cykel. Det är positivt för folkhälsan och
bidrar till bl.a. mindre hämtning- och lämningstrafik.
Därtill är det även positivt för att öka andelen cykel- och
gångresor inom andra målgrupper.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Trafiksäkerhet förbättras för gående och cyklister
genom att de oskyddade trafikanterna separeras från
motortrafiken.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Kommunen har utrett möjligheterna för ett genomförande, det ryms inom budgeten och nästa steg är att
projektera utformningen.
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6b. Utbyggnad av gång- och/eller cykelvägar (utöver det som medfinansiering söks för)
Motprestation (ange namn på gata/sträcka etc.)

Beräknat antal km
(om relevant)

Nummer på motprestation:
10
Namn på motprestation:
GC-väg Överby

~1km

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)
2023-02

Sluttidpunkt
(år/mån)
2023-12

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Var ska motprestationen anläggas?
Beskriv vad det är för typ av område.

Planerad gång- och cykelvägen ska byggas utmed
Överbyvägen med en bredd på 3 m, på Resarö. Det är
en utbyggnad av befintligt gång- och cykelstråk som
ämnar till att förbättra tillgängligheten till grundskola(F6), förskola och livsmedelsaffär för invånare i Överby.
En ny GC-passage byggs.

Beskriv motprestationens kvalitativa egenskaper.

Cirka 1 km separerad gång- och cykelväg med god
standard och belysning.

(T.ex. tydlighet, genhet, trygghet, längd, antal
hastighetssäkrade gcm-passager, om
cykelparkering beskriv om den är väderskyddad,
hur säkerhet- och trygghetsaspekten vägts in.)
Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej

Hur påverkas resandet med olika färdmedel av
motprestationen? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik och bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: Ökar
Cykel: Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar
En gång- och cykelväg skapar förutsättningar för att
kunna gå och cykla, tryggt och säkert, till viktiga
målpunkter som busshållplatser, skola, handel och
idrott. Därtill medför en ny gång- och cykelväg att resor
som görs med bil kan överföras till cykel och gång.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Utbyggnaden kommer att förbättra trafiksäkerheten för
gående och cyklister genom en separat gång- och
cykelväg. Framför allt viktig för barn som vill cykla och
gå till skolan. Därtill bidrar det kortare restiden dörr till
dörr för de som pendlar med kollektivtrafiken.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
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Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Gång- och cykelvägen ingår i detaljplan Resarö mitt(DP 382) och ska genomföras om detaljplanen vinner laga
kraft.

Utbyggnad av gång- och/eller cykelvägar (utöver det som medfinansiering söks för)
Motprestation (ange namn på gata/sträcka etc.)

Beräknat antal km
(om relevant)

Nummer på motprestation:
11
Namn på motprestation:
Cykelräknare

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)
2021-09

Sluttidpunkt
(år/mån)
2022-05

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Var ska motprestationen anläggas?
Beskriv vad det är för typ av område.

Vaxön, Vaxholm.

Beskriv motprestationens kvalitativa egenskaper.

Inköp och installation av en cykelräknare på
huvudcykelstråket.

(T.ex. tydlighet, genhet, trygghet, längd, antal
hastighetssäkrade gcm-passager, om
cykelparkering beskriv om den är väderskyddad,
hur säkerhet- och trygghetsaspekten vägts in.)
Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej

Hur påverkas resandet med olika färdmedel av
motprestationen? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik och bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: påverkas inte
Cykel: Positivt påverkan för att ökat cyklande
Kollektivtrafik: påverkas inte
Bil: Påverkas inte
En cykelräknare kommer öka kunskapen om antal
cykelresor till och från Vaxön. Det kan även få en positiv
inverkan för arbetet med cykelplanering i kommunen
och vara en motivator för personer att cykla.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

En cykelräknare ska bidra med underlag om cykelflödet
på huvudcykelstråket, till och från Vaxön.
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Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.

Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Medel avsätts inom befintlig budget.

6c. Utbyggnad av kollektivtrafik (exempelvis turtäthet, kvalitet, hållplatsombyggnader) utöver det som
medfinansiering söks för
Motprestation (ange namn på gata/sträcka,
hållplats etc.)

Beräknat
antal km
(om
relevant)

Nummer på motprestation:
12
Namn på motprestation:
Framkomlighetsåtgärd Västerhamnsplan

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)

Sluttidpunkt
(år/mån)

2022-04

2023-12

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Var ska kollektivtrafiken förändras? Beskriv vad
det är för typ av område och vad det finns för
målpunkter.

I korsningen väg 274/Söderhamnen, nära replipunkten,
planeras en framkomlighetsåtgärd för stombusstrafiken.

Hur ska kollektivtrafiken förbättras?

För att eliminera risken att stombussen fastnar i
korsningen i samband med att vägfärjan anländer ska
befintlig korsning byggas om. Det ska bidra till bättre
framkomlighet för stombusstrafiken.

(T.ex. ny sträckning/linje, ökad turtäthet, högre
standard, information, smidiga byten, trygghet
och säkerhet.)
Kopplar utbyggnaden av kollektivtrafiken direkt
till sökt/sökta åtgärd/åtgärder? Om JA, ange
åtgärdsnummer och beskriv hur.

Ja, åtgärden är intill replipunkten
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I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel av motprestationen? Ange för
gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Motivera de
förväntade effekterna.

Gång: Påverkas inte
Cykel: Påverkas inte
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar
Framkomlighetsåtgärder för stombusstrafiken bidrar till
kortare restider vilket ökar kollektivtrafikens
konkurrenskraft gentemot bilen och därmed dess
attraktivitet.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

En befintlig passage för att korsa körvägen ska kvarstå,
för att säkerställa trafiksäkerheten för de oskyddade
trafikanterna.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Åtgärden är utredd och beslutad inom projektet Stråk 10 Grönt ljus Stombuss tillsammans med
Trafikförvaltningen och Trafikverket. Tidplanen kan förändras då det är åtgärd kommunen ska genomföra
tillsammans med Trafikverket.

6d. Hastighetsanpassning och utformning av gator i staden anpassade för gående, cyklister och
kollektivtrafik
Motprestation

Starttidpunkt
(år/mån)

Sluttidpunkt
(år/mån)

Nummer på motprestation: 13
Namn på motprestation: Söderfjärdsskolan

2022-02

2024-02

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vad ska genomföras?

Trafiksäkerhetshöjandeåtgärder vid
Söderfjärdsskolan(F-6) ska bidra till en säkrare
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trafikmiljö för framför allt barn och unga. Väganslutning
för gods- och personaltrafik flyttas, personalparkering
flyttas och gånganslutning och passager förbättras.
Genom att flytta gods- och personaltrafik som tidigare
använt entrévägen till skolan och korsat delar av
skolområdet ökar trafiksäkerheten avsevärt.
Var ska det genomföras? Ange gatunamn och
sträcka.

Söderfjärdsskolan(F-6), Johannesbergsvägen 2,
Vaxholm.

Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej.

I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel av motprestationen? Ange för
gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Motivera de
förväntade effekterna.

Gång: Ökar
Cykel Ökar
Kollektivtrafik: Oförändrad
Bil: Minskar
Genom trafiksäkerhetshöjande åtgärder intill
skolområdet skapas en säkrare trafikmiljö som medför
att föräldrar känner sig trygga med att låta sina barn gå,
cykla och resa kollektivt till skolan. Det bidrar till mindre
hämtning- och lämningstrafik. Åtgärder på skolområdet
kommer även bidra till mer friyta för barnen och bättre
arbetsmiljö för avfall-, renhållning- och varutransporter.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Trafiksäkerheten förbättras avsevärt för skolbarnen
genom gods- och personaltrafik får en ny
anslutningsväg till baksidan av skolan. Idag måste
gods- och personaltrafik korsa gång- och cykelvägen
som ansluter till skolan samt delar av skolområdet.
Förutom att trafiksäkerhet förbättras skaps även större
lekyta för barnen genom åtgärderna.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
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Åtgärden är möjlig att genomföra inom befintlig detaljplan och medel är avsätts i budgeten.

6d. Hastighetsanpassning och utformning av gator i staden anpassade för gående, cyklister och
kollektivtrafik
Motprestation

Starttidpunkt
(år/mån)

Sluttidpunkt
(år/mån)

Nummer på motprestation: 14
Namn på motprestation: Resarö Mitt

2023-08

2025-08

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vad ska genomföras?

I kommundelcentrat på Resarö planeras det för att
befintlig T-korsning byggs om till cirkulationsplats (med
två GC-passager), gång- och cykelytor förbättras,
trafiksäkerhetshöjandeåtgärder för oskyddade
trafikanter, nytt hållplatsläge för kollektivtrafiken samt en
ny hämtning- och lämningslösning för grundskolan (F6).

Var ska det genomföras? Ange gatunamn och
sträcka.

Kommundelcentrat på Resarö, korsningen
Resarövägen/Överbyvägen samt angränsade område
som ingår i detaljplanen.

Kopplar motprestationen direkt till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om JA, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.
I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel av motprestationen? Ange för
gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Motivera de
förväntade effekterna.

Gång: Ökar
Cykel Ökar
Kollektivtrafik: Ökar
Bil: Minskar
Trafiksäkerhetshöjandeåtgärder för oskyddade
trafikanter, i kombination med att gång- och cykelytor
förbättras, förväntas en ökning av gång- och cykelresor
till och från handel, skola och kollektivtrafik på
bekostnad av bilresor.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Genom ombyggnad av korsningen sänks hastigheten,
nya passager och gång- och cykelytor bidrar till en mer
trafiksäker trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?
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Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Åtgärder möjliggörs av detaljplan Resarö Mitt(DP 382), och ska genomföras om detaljplanen vinner laga kraft.

6g. Övrigt (exempelvis strategier, riktlinjer eller utredande analyser)
Motprestation

Starttidpunkt
(år/mån)

Tidpunkt för
antagande/
sluttidpunkt (år/mån)

Nummer på motprestation: 15
Namn på motprestation: Hastighetsplan

2022-03

2023-10

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vad ska genomföras? Beskriv grundläggande
syfte/inriktning.

Kommunen ska ta fram en ny hastighetsplan, i det
arbetet ingår att inventera hastigheterna på kommunens
vägar och sedan anpassa de utifrån trafikmiljön för att
öka trafiksäkerheten.

Var ska det genomföras?

Vaxholm

Kopplar motprestationen till sökt/sökta
åtgärd/åtgärder? Om ja, ange åtgärdsnummer
och beskriv hur.

Nej

I vilken utsträckning påverkas resandet med
olika färdmedel? Ange för gång, cykel,
kollektivtrafik, bil. Motivera de förväntade
effekterna.

Gång: positiv påverkan
Cykel: positiv påverkan
Kollektivtrafik: positiv påverkan
Bil: positiv påverkan
En hastighetsplan kommer på lång sikt bidra till rätt
hastighet utifrån trafikmiljön för att öka trafiksäkerheten
och trygghet. Det kan i sin tur leda till att fler väljer att gå
och cykla istället för att resa med bil.

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer och
motorfordonstrafik? Motivera kort förväntade
effekter.

Trafiksäkerheten ökar när vägar anpassas och får rätt
hastighet.

Annan statlig medfinansiering
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Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen, andra
stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har någon av motprestationerna fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier genomförts,
finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har upphandling påbörjats och
har en projektorganisation etablerats?
Projektet ska genomföras inom befintlig budget.

60

1(2)

6c. Utbyggnad av kollektivtrafik (exempelvis turtäthet, kvalitet, hållplatsombyggnader)
utöver det som medfinansiering söks för
Motprestation Förbättrad
trafikinformation på kajen i Vaxholm
Nummer på motprestation:

Klicka här för att ange text.

Beräknat antal km
(om relevant)

Klicka här för att
ange text.

Starttidpunkt
byggande
(år/mån)

Sluttidpunkt
(år/mån)

2021-03

2023-12

Namn på motprestation:
Förbättrad trafikinformation på kajen i
Vaxholm

Kort beskrivning av ovanstående motprestation
Vaxholms replipunkt är lokaliserad på Vaxön.
Var ska kollektivtrafiken förändras?
Replipunkten är ett större kajområde med plats
Beskriv vad det är för typ av område och
för sjö- och busstrafik, gång- och
vad det finns för målpunkter.
cykelanslutningar, yta för kollektivtrafikresenärer
och cykelparkeringar. Befintlig kaj- och kajspont
har uppnått sin tekniska livslängd och ska därför
byggas om.
Hur ska kollektivtrafiken förbättras?
(T.ex. ny sträckning/linje, ökad turtäthet,
högre standard, information, smidiga
byten, trygghet och säkerhet.)

I samband med ombyggnationen avser Region
Stockholm att förbättra trafikinformationen för
resenärerna på kajen. Nya informationskvarter,
kajplatslägesskyltar, informationstavlor samt
digital trafikinformationsutrustning installeras på
kajen. Det bidrar till att förstärka ett ”hela-resan”perspektiv där smidiga resor kan ske med buss,
båt och cykel med tydlig informationshänvisning.

Kopplar utbyggnaden av kollektivtrafiken
direkt till sökt/sökta åtgärd/åtgärder? Om
JA, ange åtgärdsnummer och beskriv hur.

Ja, det kopplar till åtgärd 1.

I vilken utsträckning påverkas resandet
med olika färdmedel av motprestationen?
Ange för gång, cykel, kollektivtrafik och bil.
Motivera de förväntade effekterna.

Gång: Ingen påverkan.
Cykel: Ingen påverkan.
Kollektivtrafik: Med bättre trafikinformation
underlättas planeringen inför samt resandet med
kollektivtrafiken.
Bil: Ingen påverkan

På vilket sätt påverkas trafiksäkerheten för
gående, cyklister, kollektivtrafikresenärer
och motorfordonstrafik? Motivera kort
förväntade effekter.

Med bättre trafikinformation på plats ökar
trafiksäkerheten och resenärernas trygghet.
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Annan statlig medfinansiering
Ingår motprestationen i annat avtal, exempelvis Sverigeförhandlingen, storstadsförhandlingen,
andra stadsmiljöavtal?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilket/vilka avtal?

Klicka här för att ange text.
Har motprestationen fått annan statlig medfinansiering, exempelvis statlig medfinansiering till
vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (SFS 2009:237), Klimatklivet, EU-bidrag etc.?
☐ JA

☒ NEJ

Om JA, vilken form?

Klicka här för att ange text.
Motprestationens mognadsgrad
Beskriv mognadsgraden för motprestationen. Har t.ex. alla förberedande studier
genomförts, finns budgetmedel avsatta, har erforderliga tillstånd inhämtats, har
upphandling påbörjats och har en projektorganisation etablerats?
Budgetmedel finns avsatt. Tillstånd är klara (bygglov samt polistillstånd).
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Ärendenummer

Dokumentdatum

Beslutat av

TRV 2021/13718

2021-06-02

Lena Erixon

Till:
Vaxholms stad
plan@vaxholm.se

Kopia:
adam.hjort@vaxholm.se
ida.stjarnstrom@sll.se

Stöd för att främja hållbara stadsmiljöer – Vaxholms stad
och medsökande Region Stockholm
Beslut
Trafikverket beslutar om att Vaxholms stad och medsökande Region Stockholm tilldelas stöd enligt 2 § i
förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer om maximalt 185,75 miljoner kronor för
att genomföra åtgärden som framgår nedan. Stödet beviljas med villkoret att Vaxholms stad och medsökande
Region Stockholm genomför de motprestationer som framgår nedan.
Åtgärd som ingår i beviljat stadsmiljöavtal framgår nedan. För åtgärden framgår start- och sluttidpunkt,
totalkostnad exklusive moms, maximalt beviljat stöd exklusive moms samt stödnivå.
Nr

Åtgärd

Starttidpunkt

Sluttidpunkt

Total
kostnad
(tkr)

Beviljat
stöd
(tkr)

Stödnivå
(%)

1

Replipunkt Vaxholm

2021

2026

371 500

185 750

50

371 500

185 750

Summa

Stödet anges i fast nivå och kan inte höjas eller indexuppräknas. Om den totala kostnaden för åtgärden blir
lägre reduceras stödet i motsvarande grad. Stöd ges inte till kostnader för planering och projektering.

TMALL 0049 Beslut 2.0

Motprestationer som ingår i beviljat stadsmiljöavtal framgår nedan.
Nr

Motprestation

Starttidpunkt

Sluttidpunkt

1

Detaljplan Domaren, 11 bostäder, för antagande

2016

2022

3

Fredriksbergs brygga

2021

2024

4

Deltagande i Trafikantveckan

2021

2026

5

Resvaneundersökning

2022

2023

6

Utredning om gång- och cykelbroar

2022

2023

7

Trafikstrategi, för antagande

2022

2024

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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8

Cykelparkering Lägret

2022

2023

10

Gång- och cykelväg Överby

2023

2023

11

Cykelräknare

2021

2022

13

Trafiksäkerhetsåtgärd Söderfjärdsskolan

2022

2024

14

Trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärd Resarö

2023

2025

15

Hastighetsplan, för antagande

2022

2023

16

Förbättrad trafikinformation på kajen i Vaxholm

2021

2023

Motprestationer som ingår i detta stadsmiljöavtal får inte ha annan medfinansiering från Trafikverket eller
ingå i andra avtal såsom Sverigeförhandlingen, andra gällande stadsmiljöavtal etc.

Bakgrund
Kommuner och regioner kan hos Trafikverket söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat
stadsmiljöavtal, enligt förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer (hädanefter kallat
förordningen). Syftet med stödet är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att
öka andelen hållbara personresor (kollektivtrafik och cykeltrafik) eller för hållbara godstransportlösningar i
städer. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att
uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och
resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransporter.
Trafikverket har 2021-02-04 mottagit ansökan om stöd från Vaxholms stad och medsökande Region
Stockholm samt komplettering 2021-05-17.

Sökandens beskrivning av åtgärd som stöd söks för

TMALL 0049 Beslut 2.0

Åtgärd som stöd söks för är:
Nr

Åtgärd

Starttidpunkt

Sluttidpunkt

Total
kostnad
(tkr)

Sökt stöd
(tkr)

1

Replipunkt Vaxholm

2021/10

2026/01

371 500

185 750

371 500

185 750

Summa

Sökandens beskrivning av motprestationer
Ingående motprestationer i ansökan:
Nr

Motprestation

Starttidpunkt

Sluttidpunkt

1

Detaljplan Domaren, 11 bostäder, för antagande

2016/10

2022/10

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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2

Detaljplan Rindö hamn, 75 bostäder, för antagande

2017

2024

3

Fredriksbergs brygga

2021/08

2024/06

4

Deltagande i Trafikantveckan

2021/09

2026/09

5

Resvaneundersökning

2022/03

2023/12

6

Utredning om gång- och cykelbroar

2022/03

2023/10

7

Trafikstrategi, för antagande

2022/03

2024/03

8

Cykelparkering Lägret

2022/02

2023/05

9

Gång- och cykelväg Floravägen

2021/09

2022/03

10

Gång- och cykelväg Överby

2023/02

2023/12

11

Cykelräknare

2021/09

2022/05

12

Framkomlighetsåtgärd Västerhamnsplan

2022/04

2023/12

13

Trafiksäkerhetsåtgärd Söderfjärdsskolan

2022/02

2024/02

14

Trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärd Resarö

2023/08

2025/08

15

Hastighetsplan, för antagande

2022/03

2023/10

16

Förbättrad trafikinformation på kajen i Vaxholm

2021/03

2023/12

Närmare beskrivning av åtgärd och motprestationer finns i ansökan.

Bedömning
Följande bedömning har gjorts av Vaxholms stad och medsökande Region Stockholms ansökan.

TMALL 0049 Beslut 2.0

Ansökan uppfyller de krav som ställs i förordningen och åtgärden och motprestationerna som framgår under
rubriken Beslut bedöms uppfylla de syften som anges i förordningens 1 och 7 §§. Det finns därför grund för att
bevilja det stöd som sökts.
Motprestationerna 2 ”Detaljplan Rindö hamn, 75 bostäder, för antagande”, 9 ”Gång- och cykelväg Floravägen”
och 12 ”Framkomlighetsåtgärd Västerhamnsplan” ingår inte i avtalet eftersom de motprestationer som
framgår under rubriken Beslut bedöms vara tillräckliga för att uppfylla syftet med stadsmiljöavtalet.

Utbetalning
Utbetalning av stödet görs årsvis mot redovisning av nedlagda kostnader. Den sökande kan dock hos
Trafikverket ansöka om att få högst 50 procent av det beviljade stödet utbetalat i förskott. 20 procent av

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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beviljat stöd betalas ut först när samtliga åtgärder och motprestationer är genomförda och redovisade samt
slutrapporteringen av åtgärder och motprestationer är godkänd.
Trafikverket kan besluta att helt eller delvis inte betala ut stödet om stödet har beviljats felaktigt, med för högt
belopp eller om väsentliga villkor för stödet inte har följts (11 §).

Redovisning och uppföljning
Den sökande ska utan dröjsmål skriftligen underrätta Trafikverket i händelse av ändrade förutsättningar för
genomförande (tid, kostnad, innehåll) av de åtgärder för vilka stöd har beviljats eller för motprestationer.
Eventuella ändringar ska godkännas skriftligen av Trafikverket genom ändringsbeslut för att omfattas av
beslutat stöd.
I samband med årliga redovisningen av kostnaderna för att genomföra åtgärderna ska den sökande och ev.
medsökande rapportera hur genomförandet av de åtgärder som stödet avser och de motprestationer som ska
genomföras fortskrider. Trafikverket tillhandahåller en mall för årliga uppföljningen.
Den sökande och medsökande ska genomföra uppföljning i relevanta delar i enlighet med bilaga 1. Den
sökande och medsökande ska senast sex månader efter att stödet beviljats ha inkommit med en plan till
Trafikverket om hur uppföljningen kommer läggas upp. Den sökande och medsökande ska utöver detta även
vara behjälplig med uppgifter till den utvärdering som görs av stödet. Trafikverket tillhandahåller en mall för
uppföljningsplanen.
När de åtgärder som stödet avser har genomförts ska en slutrapport inklusive revisorsintyg ges in till
Trafikverket. Slutrapporten ska ges in inom 12 månader efter den planerade sluttidpunkten. Slutrapporten
ska innehålla de uppgifter som framgår av 14 § i förordningen. Trafikverket tillhandahåller mallar för
slutrapport och revisorsintyg.
Om motprestationerna enligt 9 § 2 inte har slutförts när slutrapporten ges in, ska en uppdaterad slutrapport
ges in till verket senast sex månader efter att motprestationerna slutförts.

Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör efter föredragning av nationell planerare
Anna-Karin Forseng. Samråd har skett med Boverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Vid
ärendets slutliga handläggning har även avdelningschef Lennart Kalander och enhetschef Rami Yones
medverkat.

Övriga upplysningar

TMALL 0049 Beslut 2.0

I enlighet med 18 § i förordningen kan detta beslut inte överklagas.
Trafikverket vill upplysa om att i de fall statlig anläggning kommer att beröras behövs sedvanliga samråd och
eventuella tillstånd från Trafikverket Region Stockholm. En sådan prövning har inte gjorts i detta beslut.
Stödet förutsätter att marken ska vara i sökandes ägo när åtgärderna har genomförts, det vill säga när
slutrapporten lämnas in.
Vid kommunikation av åtgärder ingående i detta avtal ser Trafikverket gärna att det anges att medfinansiering
erhållits från Trafikverkets stadsmiljöavtal och att Trafikverkets logotyp finns med vid skyltning etc. Logotyp
kan laddas ner från www.trafikverket.se/grafiskprofil.
Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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Mer information om nya ansökningsomgångar kommer att finnas på Trafikverkets hemsida
www.trafikverket.se/stadsmiljoavtal.
-----------------------------------------------Lena Erixon
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Generaldirektör

Trafikverket
781 89 Borlänge
Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50
Telefon: 0771 - 921 921
trafikverket@trafikverket.se
www.trafikverket.se

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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Bilaga 1 Krav på uppföljning av stöd för att främja hållbara stadsmiljöer,
så kallat stadsmiljöavtal
Vad ska följas upp enligt beslutet?


Åtgärdernas genomförande inkl. ekonomisk redovisning.





Motprestationernas genomförande.
Kopplingar till nationella och regionala planer.
Uppföljning av effekter på resande.



Redogörelse för kommunens arbete för hållbar stadsmiljö samt hur åtgärder och
motprestationer bidragit till detta. I detta ingår även att redovisa övriga effekter av åtgärder
och motprestationer.

Uppföljning av åtgärder
Årligen ska redovisning göras av



Nedlagda kostnader.
Hur genomförandet av åtgärderna fortskrider.

Slutredovisningen ska innehålla





Ekonomisk slutredovisning som inkluderar totala kostnader, kostnad per åtgärd samt
fördelning per finansiär.
Revisorsintyg.
Beskrivning av genomförda åtgärder och eventuell avvikelse från beslut.
Redovisning av vilka effekter som åtgärderna har gett (se under avsnittet Uppföljning av
effekter på resande).

Uppföljning av motprestationer
Årligen ska redovisning göras av


Hur genomförandet av motprestationerna fortskrider

Slutredovisningen ska innehålla




Beskrivning av genomförda motprestationer och eventuell avvikelse från beslut.
Redovisning av vilka effekter som motprestationerna har gett (se under avsnittet Uppföljning
av effekter på resande).
Beskrivning av eventuella kvarstående motprestationer samt tidplan för det fortsatta arbetet
med dessa.

Om motprestationerna inte har slutförts när slutrapporten ges in, ska en uppdaterad slutrapport
ges in till verket senast sex månader efter att motprestationerna slutförts.
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Kopplingar till nationella och regionala planer
Årligen samt vid slutredovisningen ska redovisas om andra åtgärder t.ex. i nationella, regionala
och/eller lokala planer påverkat effekterna av åtgärder och motprestationer som stadsmiljöavtalet
innehållit med avseende på trafik och resande. Det kan även avse konflikter mellan kommunens
målstyrda planering och Trafikverkets trafikprognoser.

Uppföljning av effekter på resande




Uppföljning av resande med bil, kollektivtrafik, cykel och gång ska ske före och efter
genomförande av åtgärder och motprestationer. Räkningarna görs i relevanta snitt inom det
område som bedöms påverkas av åtgärderna och motprestationerna.
Räkningar av resande ska göras minst under en representativ vecka1 och vid motsvarande
tidpunkt per tillfälle. Samtliga trafikslag bör mätas under samma vecka.

Redogörelse för kommunens arbete för hållbar stadsmiljö och hur åtgärder och
motprestationer bidragit till detta samt beskrivning av övriga effekter
Vid slutredovisningen ska en redogörelse göras för kommunens arbete för en hållbar stadsmiljö. I
denna ska särskilt redovisas hur åtgärder och motprestationer har bidragit till detta arbete.
Redogörelse ska för perioden omfatta


Större satsningar på 1) ökad tillgänglighet med cykel, gång och kollektivtrafik i
tätorten/kommunen och 2) på ökad tillgänglighet i gator och vägar för biltrafik. Samt en
bedömning om 1) eller 2) dominerar.



Större hastighetsöversyner, förändringar av parkeringstal och/eller parkeringsavgifter.



Antal tillkommande bostäder i anslutning till genomförd åtgärd samt nya eller befintliga
planer för bebyggelse som är relevanta för genomförandet av åtgärderna som antingen har
tillkommit som resultat av åtgärderna eller där åtgärderna är en viktig förutsättning för
genomförandet.



Beskrivning i hur uppfyllande av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö (se preciseringar) har
påverkats av genomförandet av åtgärder och motprestationer.

Trafikverket återkommer senast under hösten 2021 med tydligare instruktioner om hur bl.a.
uppföljning av effekter ska ske, inklusive mall för uppföljningsplanen.

Bilaga 1 reviderad maj 2021

1

Detta får anpassats efter tidplanen för åtgärdernas och motprestationernas genomförande men om det är
möjligt bör det ske under oktober eller april månad.
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§ 131 Statusrapport bygglov- och GIS-enheten
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Överdrag av budget på stadsbyggnadsnämnden beviljas, för att möjliggöra en tillfällig förstärkning av
verksamheten med två resurser på bygglov under hösten 2021. Vidare bevilja en extraresurs på bygglov
fortsatt under 2022.

Ärendebeskrivning
Återkoppling till nämnden och vidare för fortsatt hantering. Bygglov- och tillsynsverksamheter lider av
en backlogg. Det finns en plan för att hantera detta, men det finns behov av en förstärkning av enhetens
resurser för att kunna genomföra detta, därav en framställan vidare om detta till kommunfullmäktige.
Personalläget:
Bygglov- och GIS-enheten har totalt 16 medarbetare, varav 3 inom GIS (GIS, kartor och mättjänster) och
13 medarbetare inom bygglov (bygglov och bygganmälan, byggkontroll, strandskydd, service och
rådgivning samt tillsyn) och en chef. Av bygglovs 13 medarbetare är 6 nya. Inom GIS kommer 1 tjänst
också att tillsättas med vikarie under kommande vinterhalvår.
På byggsidan är tre tjänster bygglovshandläggare/-arkitekt. Av dessa är två nytillsatta med en erfaren
bygglovsarkitekt som börjat i augusti och en nyutexaminerad bygglovshandläggare som börjat i maj.
Sedan tidigare finns en bygglovsarkitekt, som arbetat i Vaxholm i drygt 1,5 år. Enheten har tre
bygglovskoordinatorer, varav en arbetar 25% och två är nyanställda varav en vikare ett drygt år
framöver.
Inom tillsyn finns tre tjänster, förutom kontorets förvaltningsjurist som arbetar 50% på enheten. Två av
dessa är tidsbegränsade tjänster tillsatta med tillsynsjurister som började i maj och den tredje tjänsten
är sedan tidigare tillsatt med en arkitekt.
Slutligen har bygglovssidan en strandskyddshandläggare och två byggnadsinspektörer.
Ärendebalansen för ej hanterade bygglov- och anmälansärenden inom bygglov
Ärendebalansen inom lov och bygganmälan har sedan i våras ökat succesivt och enheten har nu ca 70
ärenden där handläggningen ännu inte påbörjats. Detta är nu med något enstaka undantag ärenden
som inkommit från slutet av april och fram till idag. Ärenden handläggs allt eftersom de kommer in och
väntetiden är per dags dato är därmed omkring tre och en halv månad, innan handläggningen påbörjas.
Ärendebalansen tillsyn
Ärendebalansen inom tillsyn har ännu påverkats relativt lite (16 beslut om ingripande eller avskrivning)
efter förstärkningen med ytterligare två tillsynsjurister som började i maj, men detta är helt enligt
planen. Tillsynsärenden tar tid och det är först möjligt att förvänta sig lite mer resultat under hösten.
(Ännu så länge kommer det in fler nya ärenden än vad som avslutas, men balansen ökar just nu lite
långsammare än tidigare.) Totalt är ärendebalansen 286 tillsynsärenden per dags dato.

Bedömning
För tillsynen är målbilden att ärendebalansen inte ska öka under 2021, utan hålla sig oförändrad eller
kanske minska något. Först under 2022 är det rimligt att ärendemängden ska kunna minska.

……………………….
Ordförande
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För bygglov och bygganmälan tas de äldsta ärenden fortlöpande upp för handläggning, medans ny läggs
på ärendebalansen som just nu växer. Orsak till denna situation är delvis den personalomsättning som
varit under vår och sommar, men även en ökning av mängden inkommande ärenden det senaste året,
vilket ytterligare satt tryck på verksamheten. Det har också varit en ökad mängd frågor och rådgivning
att hantera samt arbetat med uppdateringar av information om byggande med mera på stadens nya
hemsida. Utöver detta har enheten också ett eftersatt behov av administrativa åtgärder i form av
implementering av ett uppdaterat ärendehanteringssystem liksom uppdatering av beslutsmallar och
annat, som blivit eftersatt.
Situationen på bygglov i Vaxholm är inte exceptionell. Stor personalomsättning och ökad ärendemängd
är en trend i många kommuner. Detta ska dock inte tas som inteckning för att det inte är så illa, utan
tvärtom behöver situationen hanteras för att inte riskera att eskalera ytterligare.
Årets ekonomi för SBN bedöms för närvarande kunna hållas i balans för helåret. Det finns nu för
bokslutet i april och preliminära siffror till och med juli, ett överskott i enhetens ekonomi. En stor
anledning till detta är vakanser på tillsynssidan i början av året, och till viss del pensionsavgångar och
vakanser på bygglov. Verksamheten har under våren också fokuserat på att avsluta pågående ärenden
innan handläggare slutat, vilket genererat god fakturering. Överskottet kommer dock att reduceras
under hösten då långa handläggningstider framöver kommer att resultera i tappade avgiftsintäkter,
eftersom avgiften då måste reducera enligt bestämmelserna i PBL.
För att inom en rimlig tid komma tillbaka i balans vad gäller ärendemängden för bygglov- och
anmälansärenden, liksom få nödvändig tid för att komma ikapp med mallar och verksamhetsutveckling,
skulle det vara ytterst önskvärt med en tillfällig förstärkning av resurser i enhetens bygglovsverksamhet.
Det bäst alternativ är att temporärt anställa ytterligare medarbetare, då dessa kan erhålla delegation
och beslutsmandat att själva handlägga och besluta i ärenden, vilket inte är möjligt med en
konsultlösning. Önskvärt vore att så snabbt som möjligt få beslut om en temporär förstärkning med två
extra medarbetare, en som finns kvar året ut och en under hela 2022.

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

Handlingar
Protokollsutdrag SBN 2021-08-25/§ 59
Tjänsteutlåtande, Statusrapport bygglov- och GIS-enheten, 2021-08-11

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten

För kännedom:

Christoffer Amundin, sbf
Susanne Edén, sbf
Marie Wiklund, kommunchef

……………………….
Ordförande
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2021-08-25
Änr SBN 2021.678
1 av 2

§ 59 Statusrapport bygglov- och GIS-enheten
Stadsbyggnadsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
Överdrag av budget på stadsbyggnadsnämnden beviljas, för att möjliggöra en tillfällig förstärkning av
verksamheten med två resurser på bygglov under hösten 2021. Vidare bevilja en extraresurs på bygglov
fortsatt under 2022.

Ärendebeskrivning
Återkoppling till nämnden och vidare för fortsatt hantering. Bygglov- och tillsynsverksamheter lider av
en backlogg. Det finns en plan för att hantera detta, men det finns behov av en förstärkning av enhetens
resurser för att kunna genomföra detta, därav en framställan vidare om detta till kommunfullmäktige.
Personalläget:
Bygglov- och GIS-enheten har totalt 16 medarbetare, varav 3 inom GIS (GIS, kartor och mättjänster) och
13 medarbetare inom bygglov (bygglov och bygganmälan, byggkontroll, strandskydd, service och
rådgivning samt tillsyn) och en chef. Av bygglovs 13 medarbetare är 6 nya. Inom GIS kommer 1 tjänst
också att tillsättas med vikarie under kommande vinterhalvår.
På byggsidan är tre tjänster bygglovshandläggare/-arkitekt. Av dessa är två nytillsatta med en erfaren
bygglovsarkitekt som börjat i augusti och en nyutexaminerad bygglovshandläggare som börjat i maj.
Sedan tidigare finns en bygglovsarkitekt, som arbetat i Vaxholm i drygt 1,5 år. Enheten har tre
bygglovskoordinatorer, varav en arbetar 25% och två är nyanställda varav en vikare ett drygt år
framöver.
Inom tillsyn finns tre tjänster, förutom kontorets förvaltningsjurist som arbetar 50% på enheten. Två av
dessa är tidsbegränsade tjänster tillsatta med tillsynsjurister som började i maj och den tredje tjänsten
är sedan tidigare tillsatt med en arkitekt.
Slutligen har bygglovssidan en strandskyddshandläggare och två byggnadsinspektörer.
Ärendebalansen för ej hanterade bygglov- och anmälansärenden inom bygglov
Ärendebalansen inom lov och bygganmälan har sedan i våras ökat succesivt och enheten har nu ca 70
ärenden där handläggningen ännu inte påbörjats. Detta är nu med något enstaka undantag ärenden
som inkommit från slutet av april och fram till idag. Ärenden handläggs allt eftersom de kommer in och
väntetiden är per dags dato är därmed omkring tre och en halv månad, innan handläggningen påbörjas.
Ärendebalansen tillsyn
Ärendebalansen inom tillsyn har ännu påverkats relativt lite (16 beslut om ingripande eller avskrivning)
efter förstärkningen med ytterligare två tillsynsjurister som började i maj, men detta är helt enligt
planen. Tillsynsärenden tar tid och det är först möjligt att förvänta sig lite mer resultat under hösten.
(Ännu så länge kommer det in fler nya ärenden än vad som avslutas, men balansen ökar just nu lite
långsammare än tidigare.) Totalt är ärendebalansen 286 tillsynsärenden per dags dato.
……………………….
Ordförande
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Bedömning
För tillsynen är målbilden att ärendebalansen inte ska öka under 2021, utan hålla sig oförändrad eller
kanske minska något. Först under 2022 är det rimligt att ärendemängden ska kunna minska.
För bygglov och bygganmälan tas de äldsta ärenden fortlöpande upp för handläggning, medans ny läggs
på ärendebalansen som just nu växer. Orsak till denna situation är delvis den personalomsättning som
varit under vår och sommar, men även en ökning av mängden inkommande ärenden det senaste året,
vilket ytterligare satt tryck på verksamheten. Det har också varit en ökad mängd frågor och rådgivning
att hantera samt arbetat med uppdateringar av information om byggande med mera på stadens nya
hemsida. Utöver detta har enheten också ett eftersatt behov av administrativa åtgärder i form av
implementering av ett uppdaterat ärendehanteringssystem liksom uppdatering av beslutsmallar och
annat, som blivit eftersatt.
Situationen på bygglov i Vaxholm är inte exceptionell. Stor personalomsättning och ökad ärendemängd
är en trend i många kommuner. Detta ska dock inte tas som inteckning för att det inte är så illa, utan
tvärtom behöver situationen hanteras för att inte riskera att eskalera ytterligare.
Årets ekonomi för SBN bedöms för närvarande kunna hållas i balans för helåret. Det finns nu för
bokslutet i april och preliminära siffror till och med juli, ett överskott i enhetens ekonomi. En stor
anledning till detta är vakanser på tillsynssidan i början av året, och till viss del pensionsavgångar och
vakanser på bygglov. Verksamheten har under våren också fokuserat på att avsluta pågående ärenden
innan handläggare slutat, vilket genererat god fakturering. Överskottet kommer dock att reduceras
under hösten då långa handläggningstider framöver kommer att resultera i tappade avgiftsintäkter,
eftersom avgiften då måste reducera enligt bestämmelserna i PBL.
För att inom en rimlig tid komma tillbaka i balans vad gäller ärendemängden för bygglov- och
anmälansärenden, liksom få nödvändig tid för att komma ikapp med mallar och verksamhetsutveckling,
skulle det vara ytterst önskvärt med en tillfällig förstärkning av resurser i enhetens bygglovsverksamhet.
Det bäst alternativ är att temporärt anställa ytterligare medarbetare, då dessa kan erhålla delegation
och beslutsmandat att själva handlägga och besluta i ärenden, vilket inte är möjligt med en
konsultlösning. Önskvärt vore att så snabbt som möjligt få beslut om en temporär förstärkning med två
extra medarbetare, en som finns kvar året ut och en under hela 2022.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Statusrapport bygglov- och GIS-enheten, 2021-08-11

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten

För kännedom:

Christoffer Amundin, sbf
Susanne Edén, sbf
Marie Wiklund, kommunchef

……………………….
Ordförande
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Tjänsteutlåtande
2021-08-11
Änr SBN.2021.678
1 av 3

Bygglov- och GIS-enheten
Christoffer Amundin
Bygglov- & GIS-chef

Statusrapport bygglov- och GIS-enheten
Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
Överdrag av budget på stadsbyggnadsnämnden beviljas, för att möjliggöra en tillfällig förstärkning av
verksamheten med två resurser på bygglov under hösten 2021. Vidare bevilja en extraresurs på bygglov
fortsatt under 2022.

Ärendebeskrivning
Återkoppling till nämnden och vidare för fortsatt hantering. Bygglov- och tillsynsverksamheter lider av
en backlogg. Det finns en plan för att hantera detta, men det finns behov av en förstärkning av enhetens
resurser för att kunna genomföra detta, därav en framställan vidare om detta till kommunfullmäktige.
Personalläget:
Bygglov- och GIS-enheten har totalt 16 medarbetare, varav 3 inom GIS (GIS, kartor och mättjänster) och
13 medarbetare inom bygglov (bygglov och bygganmälan, byggkontroll, strandskydd, service och
rådgivning samt tillsyn) och en chef. Av bygglovs 13 medarbetare är 6 nya. Inom GIS kommer 1 tjänst
också att tillsättas med vikarie under kommande vinterhalvår.
På byggsidan är tre tjänster bygglovshandläggare/-arkitekt. Av dessa är två nytillsatta med en erfaren
bygglovsarkitekt som börjat i augusti och en nyutexaminerad bygglovshandläggare som börjat i maj.
Sedan tidigare finns en bygglovsarkitekt, som arbetat i Vaxholm i drygt 1,5 år. Enheten har tre
bygglovskoordinatorer, varav en arbetar 25% och två är nyanställda varav en vikare ett drygt år
framöver.
Inom tillsyn finns tre tjänster, förutom kontorets förvaltningsjurist som arbetar 50% på enheten. Två av
dessa är tidsbegränsade tjänster tillsatta med tillsynsjurister som började i maj och den tredje tjänsten
är sedan tidigare tillsatt med en arkitekt.

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
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Slutligen har bygglovssidan en strandskyddshandläggare och två byggnadsinspektörer.
Ärendebalansen för ej hanterade bygglov- och anmälansärenden inom bygglov
Ärendebalansen inom lov och bygganmälan har sedan i våras ökat succesivt och enheten har nu ca 70
ärenden där handläggningen ännu inte påbörjats. Detta är nu med något enstaka undantag ärenden
som inkommit från slutet av april och fram till idag. Ärenden handläggs allt eftersom de kommer in och
väntetiden är per dags dato är därmed omkring tre och en halv månad, innan handläggningen påbörjas.
Ärendebalansen tillsyn
Ärendebalansen inom tillsyn har ännu påverkats relativt lite (16 beslut om ingripande eller avskrivning)
efter förstärkningen med ytterligare två tillsynsjurister som började i maj, men detta är helt enligt
planen. Tillsynsärenden tar tid och det är först möjligt att förvänta sig lite mer resultat under hösten.
(Ännu så länge kommer det in fler nya ärenden än vad som avslutas, men balansen ökar just nu lite
långsammare än tidigare.) Totalt är ärendebalansen 286 tillsynsärenden per dags dato.

Bedömning
För tillsynen är målbilden att ärendebalansen inte ska öka under 2021, utan hålla sig oförändrad eller
kanske minska något. Först under 2022 är det rimligt att ärendemängden ska kunna minska.
För bygglov och bygganmälan tas de äldsta ärenden fortlöpande upp för handläggning, medans ny läggs
på ärendebalansen som just nu växer. Orsak till denna situation är delvis den personalomsättning som
varit under vår och sommar, men även en ökning av mängden inkommande ärenden det senaste året,
vilket ytterligare satt tryck på verksamheten. Det har också varit en ökad mängd frågor och rådgivning
att hantera samt arbetat med uppdateringar av information om byggande med mera på stadens nya
hemsida. Utöver detta har enheten också ett eftersatt behov av administrativa åtgärder i form av
implementering av ett uppdaterat ärendehanteringssystem liksom uppdatering av beslutsmallar och
annat, som blivit eftersatt.
Situationen på bygglov i Vaxholm är inte exceptionell. Stor personalomsättning och ökad ärendemängd
är en trend i många kommuner. Detta ska dock inte tas som inteckning för att det inte är så illa, utan
tvärtom behöver situationen hanteras för att inte riskera att eskalera ytterligare.
Årets ekonomi för SBN bedöms för närvarande kunna hållas i balans för helåret. Det finns nu för
bokslutet i april och preliminära siffror till och med juli, ett överskott i enhetens ekonomi. En stor
anledning till detta är vakanser på tillsynssidan i början av året, och till viss del pensionsavgångar och
vakanser på bygglov. Verksamheten har under våren också fokuserat på att avsluta pågående ärenden
innan handläggare slutat, vilket genererat god fakturering. Överskottet kommer dock att reduceras
under hösten då långa handläggningstider framöver kommer att resultera i tappade avgiftsintäkter,
eftersom avgiften då måste reducera enligt bestämmelserna i PBL.
För att inom en rimlig tid komma tillbaka i balans vad gäller ärendemängden för bygglov- och
anmälansärenden, liksom få nödvändig tid för att komma ikapp med mallar och verksamhetsutveckling,
skulle det vara ytterst önskvärt med en tillfällig förstärkning av resurser i enhetens bygglovsverksamhet.
Det bäst alternativ är att temporärt anställa ytterligare medarbetare, då dessa kan erhålla delegation
och beslutsmandat att själva handlägga och besluta i ärenden, vilket inte är möjligt med en
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Tjänsteutlåtande
2021-08-11
Änr SBN.2021.678
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konsultlösning. Önskvärt vore att så snabbt som möjligt få beslut om en temporär förstärkning med två
extra medarbetare, en som finns kvar året ut och en under hela 2022.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Statusrapport bygglov- och GIS-enheten, 2021-08-11

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Bygglov- och GIS-enheten

För kännedom:

Christoffer Amundin, sbf
Susanne Edén, sbf
Marie Wiklund, kommunchef
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2021-09-09
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§ 134 Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens
IT-styrning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – IT-styrning – godkänns och överlämnas till
revisionen.
2. Förvaltningens åtgärdspunkter ska återrapporteras till kommunstyrelsen innan årsskiftet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av förtroenderevisorerna genomfört en granskning av stadens IT-styrning, ett
uppdrag som ingår i revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om IT-styrningen i kommunen är ändamålsenlig och om
detta har skett med tillräcklig intern kontroll. Revisionsobjektet i granskningen har varit
kommunstyrelsen men granskningen har även berört övriga nämnders verksamheter.
Granskningen har bedömt följande revisionsfrågor:
1. Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av IT-strategi, handlingsplan, samt IT-policy med
tillämpliga riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?
Bedömning: Uppfyllt.
2. Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till samtliga delar av IT-verksamheten, dvs
system, infrastruktur, processer, projekt, förvaltning och styrande principer för de olika delarna som
IT-verksamheten omfattar?
Bedömning: Delvis uppfyllt.

3. Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser för IT-styrning inom IT, samt mellan

verksamheten och IT?
Bedömning: Delvis uppfyllt.
4. Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och modell för IT-styrning; Finns en tydlig
organisation, med etablerade roller och ansvarsfördelning som hanterar styrning och ledning av IT?
Bedömning: Uppfyllt.
5. Sker samverkan och löpande avstämning mellan verksamheten och IT avseende IT-nära beslut och
prioriteringar? Fokus om beslut tas baserat på verksamhetens behov och önskemål.
Bedömning: Delvis uppfyllt.
6. Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad och strukturerad, samt tar hänsyn till
både IT-nära och verksamhetsnära IT-kostnader?
Bedömning: Delvis uppfyllt.
7. Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka kostnader som är
hänförbara till IT-verksamheten som helhet i kommunen?
Bedömning: Delvis uppfyllt.
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll
inte helt har säkerställt att IT-styrningen är ändamålsenlig. Den interna kontrollen bedöms inte helt vara
tillräcklig.
……………………….
Ordförande
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Protokoll

2021-09-09
2 av 2
Kommunstyrelsen
Förvaltningens svar på revisionens sammanfattande bedömning: Vaxholms stad har ett antal styrande
och stödjande dokument för att förhålla sig till vad gäller IT-styrning i form av; IT-policy, handlingsplaner
för digitalisering, styrande dokument för upphandling av IT-stöd, IT-säkerhetspolicy, riktlinje för
informationssäkerhet samt regler för användning av IT. För att åtgärda de otydligheter som framkommit
i granskningen kommer förvaltningen att tydliggöra IT-forums uppdrag och mandat samt hur och var ITinitiativ, exempelvis införande av gemensamma system ska beslutas. Vidare kommer principerna för
hantering och ansvar för kommungemensamma IT-frågor, initiativ och projekt att tydliggöras i stadens
styrande dokument. Under höst 2021/vår 2022 planerar förvaltningen för att ta fram en projektmodell
för IT-relaterade utvecklingsprojekt.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-08-25/§ 47
Tjänsteutlåtande, svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens IT-styrning, 2021-08-10
Missiv – IT-styrning 2021 Vaxholm, 2021-06-28
Revisionsrapport, IT-styrning Vaxholm 2021, 2021-06-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Mikael Österberg, IT- & digitaliseringschef
Koray Kahruman, ekonomichef

För kännedom:

Anders Haglund, ordförande förtroendevalda revisionen

……………………….
Ordförande
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-25
Änr KS 2021/117.007
1 av 2

§ 47 Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens
IT-styrning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – IT-styrning – godkänns och överlämnas till
revisionen.
2. Förvaltningens åtgärdspunkter ska återrapporteras till kommunstyrelsen innan årsskiftet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av förtroenderevisorerna genomfört en granskning av stadens IT-styrning, ett
uppdrag som ingår i revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om IT-styrningen i kommunen är ändamålsenlig och om
detta har skett med tillräcklig intern kontroll. Revisionsobjektet i granskningen har varit
kommunstyrelsen men granskningen har även berört övriga nämnders verksamheter.
Granskningen har bedömt följande revisionsfrågor:
1. Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av IT-strategi, handlingsplan, samt IT-policy med
tillämpliga riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?
Bedömning: Uppfyllt.
2. Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till samtliga delar av IT-verksamheten, dvs
system, infrastruktur, processer, projekt, förvaltning och styrande principer för de olika delarna som
IT-verksamheten omfattar?
Bedömning: Delvis uppfyllt.

3. Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser för IT-styrning inom IT, samt mellan
4.

5.

6.

7.

verksamheten och IT?
Bedömning: Delvis uppfyllt.
Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och modell för IT-styrning; Finns en tydlig
organisation, med etablerade roller och ansvarsfördelning som hanterar styrning och ledning av IT?
Bedömning: Uppfyllt.
Sker samverkan och löpande avstämning mellan verksamheten och IT avseende IT-nära beslut och
prioriteringar? Fokus om beslut tas baserat på verksamhetens behov och önskemål.
Bedömning: Delvis uppfyllt.
Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad och strukturerad, samt tar hänsyn till
både IT-nära och verksamhetsnära IT-kostnader?
Bedömning: Delvis uppfyllt.
Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka kostnader som är
hänförbara till IT-verksamheten som helhet i kommunen?
Bedömning: Delvis uppfyllt.

……………………….
Ordförande
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Protokoll

2021-08-25
2 av 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll
inte helt har säkerställt att IT-styrningen är ändamålsenlig. Den interna kontrollen bedöms inte helt vara
tillräcklig.
Förvaltningens svar på revisionens sammanfattande bedömning: Vaxholms stad har ett antal styrande
och stödjande dokument för att förhålla sig till vad gäller IT-styrning i form av; IT-policy, handlingsplaner
för digitalisering, styrande dokument för upphandling av IT-stöd, IT-säkerhetspolicy, riktlinje för
informationssäkerhet samt regler för användning av IT. För att åtgärda de otydligheter som framkommit
i granskningen kommer förvaltningen att tydliggöra IT-forums uppdrag och mandat samt hur och var ITinitiativ, exempelvis införande av gemensamma system ska beslutas. Vidare kommer principerna för
hantering och ansvar för kommungemensamma IT-frågor, initiativ och projekt att tydliggöras i stadens
styrande dokument. Under höst 2021/vår 2022 planerar förvaltningen för att ta fram en projektmodell
för IT-relaterade utvecklingsprojekt.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens IT-styrning, 2021-08-10
Missiv – IT-styrning 2021 Vaxholm, 2021-06-28
Revisionsrapport, IT-styrning Vaxholm 2021, 2021-06-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Mikael Österberg, IT- & digitaliseringschef
Koray Kahruman, Ekonomichef

För kännedom:

Anders Haglund, ordförande förtroendevalda revisionen

……………………….
Ordförande
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Tjänsteutlåtande

2021-08-10
Änr KS 2021/117.007
1 av 6
Kommunledningskontoret
Mikael Österberg
IT- & digitaliseringschef

Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens IT-styrning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – IT-styrning – godkänns och överlämnas till
revisionen.
2. Förvaltningens åtgärdspunkter ska återrapporteras till kommunstyrelsen innan årsskiftet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta:
Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förtroenderevisorerna genomfört en granskning av stadens IT-styrning, ett
uppdrag som ingår i revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om IT-styrningen i kommunen är ändamålsenlig och om
detta har skett med tillräcklig intern kontroll. Revisionsobjektet i granskningen har varit
kommunstyrelsen men granskningen har även berört övriga nämnders verksamheter.
Granskningen har bedömt följande revisionsfrågor:
1. Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av IT-strategi, handlingsplan, samt IT-policy med
tillämpliga riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?
Bedömning: Uppfyllt
2. Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till samtliga delar av IT-verksamheten, dvs
system, infrastruktur, processer, projekt, förvaltning och styrande principer för de olika delarna som
IT-verksamheten omfattar?
Bedömning: Delvis uppfyllt
3. Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser för IT-styrning inom IT, samt mellan
verksamheten och IT?
Bedömning: Delvis uppfyllt

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
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4. Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och modell för IT-styrning; Finns en tydlig
organisation, med etablerade roller och ansvarsfördelning som hanterar styrning och ledning av IT?
Bedömning: Uppfyllt
5. Sker samverkan och löpande avstämning mellan verksamheten och IT avseende IT-nära beslut och
prioriteringar? Fokus om beslut tas baserat på verksamhetens behov och önskemål.
Bedömning: Delvis uppfyllt
6. Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad och strukturerad, samt tar hänsyn till
både IT-nära och verksamhetsnära IT-kostnader?
Bedömning: Delvis uppfyllt
7. Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka kostnader som är
hänförbara till IT-verksamheten som helhet i kommunen?
Bedömning: Delvis uppfyllt
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll
inte helt har säkerställt att IT-styrningen är ändamålsenlig. Den interna kontrollen bedöms inte helt vara
tillräcklig.
Förvaltningens svar på revisionens sammanfattande bedömning: Vaxholms stad har ett antal styrande
och stödjande dokument för att förhålla sig till vad gäller IT-styrning i form av; IT-policy, handlingsplaner
för digitalisering, styrande dokument för upphandling av IT-stöd, IT-säkerhetspolicy, riktlinje för
informationssäkerhet samt regler för användning av IT. För att åtgärda de otydligheter som framkommit
i granskningen kommer förvaltningen att tydliggöra IT-forums uppdrag och mandat samt hur och var ITinitiativ, exempelvis införande av gemensamma system ska beslutas. Vidare kommer principerna för
hantering och ansvar för kommungemensamma IT-frågor, initiativ och projekt att tydliggöras i stadens
styrande dokument. Under höst 2021/vår 2022 planerar förvaltningen för att ta fram en projektmodell
för IT-relaterade utvecklingsprojekt.

Ärendebeskrivning
IT-styrning handlar om att styra och leda IT-verksamheten så att den tillför så stort värde som möjligt för
verksamheten. Detta innebär bland annat att skapa en organisations- och leveransmodell som stödjer
verksamhetens övergripande mål, att definiera processer för hantering av IT-frågor på kort och lång sikt
samt att kontinuerligt följa upp att IT-organisationen levererar i tid med rätt kvalitet och till rätt kostnad.
Processer och kunskaper behövs för att hantera IT-ledningsfrågor, strategisk IT-utveckling eller att
hantera affärsplanen i en organisation. En bristfällig IT-styrning riskerar att försämra verksamhetens
effektivitet samt vara kostnadsineffektiv, tidskrävande och säkerhetsmässigt undermålig. Utan en god
IT-styrning finns risk för en ineffektiv relation med verksamheten.
Revisorerna har i sin riskanalys för 2021 bedömt att det finns en risk att kommunstyrelsen inte har
säkerställt att IT-verksamheten bedrivs på ett för staden ändamålsenligt sätt och har därför gett PwC
uppdrag att granska IT-styrningen.
Revisionskriterier



Kommunallagen kap 6 § 6
Relevanta styrdokument avseende styrning och ledning av IT

82

Tjänsteutlåtande

2021-08-10
Änr KS 2021/117.007
3 av 6

83

Tjänsteutlåtande

2021-08-10
Änr KS 2021/117.007
4 av 6

Avgränsning och metod
I tid har granskningen avgränsats till år 2021 samt till granskningens revisionsfrågor. Granskningen har
genomförts enligt PwC:s metodik för IT mognadsanalys (ITM):



Genomgång av tillgänglig dokumentation, policys och riktlinjer, däribland IT-policy och
Handlingsplan för digitalisering.
Intervjuer/avstämningar har skett med IT-chef (både tidigare och nytillträdd), ekonomichef, samt
företrädare för socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen som
representerar förvaltningarna i kommunens IT-forum.

Revisionens rekommendationer och kommunstyrelsens svar:
1. Säkerställ att styrande dokument efterlevs, exempelvis avseende att etablera lokala
handlingsplaner för digitalisering inom samtliga förvaltningar.
Svar: Vaxholms stad har dokument för IT-styrning i form av IT-policy, övergripande handlingsplan för
digitalisering, styrande dokument för upphandling av IT-stöd, IT-säkerhetspolicy, riktlinje för
informationssäkerhet samt regler för användning av IT. Verksamhetsplaner där mål och aktiviteter
relaterat till IT och digitalisering ingår, finns upprättade i förvaltningarna. Lokala handlingsplaner för
förvaltningarna finns framtagna med undantag av Kommunledningskontoret och
Utbildningsförvaltningen, vilka kommer att upprättas under hösten 2021 inför VÅ 2022.
2. Tydliggör beslutsprocesser för större kommungemensamma frågeställningar relaterat till ITstyrning.
Svar: Den övergripande beslutsorganisationen avseende IT finns reglerad i Vaxholms stads IT-policy,
handlingsplan för digitalisering samt riktlinjer för informationssäkerhet. Vid oklarheter i
ansvarsfördelning i övergripande IT-frågor, ska beredning av frågorna göras i IT-forum för att lyftas till
kommunledningen för beslut. Utifrån revisionens rekommendationer kommer förvaltningen att
tydliggöra IT-forums uppdrag och mandat. Vidare kommer principer för hantering och ansvar för
kommungemensamma IT-frågor, initiativ och projekt att tydliggöras i stadens styrande dokument.
De exempel på oklarheter i ansvarsfördelning som framkommit vid revisionen kommer att tydliggöras av
IT- och digitaliseringschefen under höst 2021.
3. Etablera och implementera en projektmodell för effektiv hantering av IT-relaterade projekt.
Svar: IT- och digitaliseringschef kommer på uppdrag av administrativ chef ta fram förslag till
projektmodell för IT-relaterade utvecklingsprojekt och presentera den för kommunledningen under höst
2021/vår 2022.
4. Säkerställ att beslut avseende IT som gäller hela kommunen baseras på verksamheternas behov,
exempelvis vid införande av nya gemensamma system.
Svar: Den övergripande beslutsorganisationen avseende IT finns reglerad i kommunens IT-policy. Av den
framgår att på politisk nivå beslutar kommunstyrelsen om inköp och upphandling av
kommungemensamma IT-stöd. På förvaltningsnivå hanteras strategiska IT-beslut som berör hela eller
större delar av kommunen i kommunens ledningsgrupp, vilken leds av kommunchefen. Respektive
förvaltnings ledningsgrupp fattar större IT-relaterade beslut som endast berör den egna förvaltningen.
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Staden har även ett IT-forum där av förvaltningscheferna utvalda företrädare för verksamheterna
representerar sin förvaltning och framför dess behov och prioriterade önskemål. IT-forumets uppdrag,
sammansättning och mandat har under en tid varit under förändring, vilket har resulterat i att dess
uppdrag och beslutsmandat har blivit otydligt, vilket lyfts i rapporten.
Som framgått i granskningen finns det behov av att förtydliga hur kommungemensamma insatser ska
finansieras samt vem/vilka som ska hantera och ansvara för dessa initiativ. Det finns också ett behov av
att tydliggöra hur och var beslut kring kommungemensamma IT-initiativ, exempelvis införande av
gemensamma system ska beslutas.
Som tidigare beskrivits kommer förvaltningen utifrån revisionens rekommendationer att tydliggöra ITforums uppdrag och mandat. Vidare kommer principerna för hantering och ansvar för
kommungemensamma IT-frågor, initiativ och projekt att tydliggöras i stadens styrande dokument.
5. Att uppföljning och utvärdering av kostnader relaterat till kommunens IT utvecklas, exempelvis
genom aktivitetskoder.
Svar: IT-relaterade kostnader har ökat i Vaxholm och förutspås att fortsätta öka även i framtiden. Detta
är inget unikt för Vaxholm utan samma verklighet gäller för andra kommuner, regioner och
myndigheter. Digitalisering handlar inte enbart om datorer och hårdvara utan om förändrat arbetssätt
och verksamhetsutveckling. Allteftersom det digitaliserade arbetssättet ökar, ökar även kommunens ITrelaterade kostnader. Exempel på nya digitaliserade arbetssätt som kommunen har implementerat
relativt nyligen är nyckelfri hemtjänst, elektroniska fakturor, digitala politiska möten m.m. I vissa fall kan
digitaliserade arbetssätt innebära en minskning av andra icke IT-relaterade kostnader. I andra fall kan
digitaliseringen enbart innebära ökade kostnader för att möta ökade behov från invånare eller uppfylla
nya lagkrav.
Vaxholm har bra koll på sina IT-relaterade kostnader. Med det sagt måste vi rusta oss inför framtiden för
att fortsätta hålla koll på våra kostnader allteftersom de ökar och tar en större andel av budgeten.
Vaxholm kommer under 2022 implementera ett verktyg för att förenkla styrningen av vår digitala
förvaltning. Med detta verktyg kommer vi att få ännu bättre koll och kontroll över kommunens ITrelaterade kostnader.
Vaxholms stad tillämpar en baskontoplan som är framtagen av SKR för sin bokföring och redovisning. I
befintlig baskontoplan redovisas IT-relaterade kostnader på flera olika kodsträngar vilket gör den
samlade uppföljningen svår. Ekonomienheten kommer att ta ett initiativ och kontakta SKR för att ge
feedback på att utveckla baskontoplanen så att IT-relaterade kostnader tydliggörs på ett bättre sätt.
Ett sätt att märka IT-relaterade kostnader är som revisorerna nämner genom aktivitetskoder. Vaxholm
kommer att avvakta med detta för att i första hand lägga resurserna på att implementera det nya
digitala verktyget och få innehållet i den korrekt. Det kan vara ett alternativ att införa aktivitetskoder i
framtiden men kommer inte att prioriteras just nu.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens IT-styrning, 2021-08-10
Missiv – IT-styrning 2021 Vaxholm, 2021-06-28
Revisionsrapport, IT-styrning Vaxholm 2021, 2021-06-28
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Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Mikael Österberg, IT- & digitaliseringschef
Koray Kahruman, Ekonomichef

För kännedom:

Anders Haglund, ordförande förtroendevalda revisionen
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Revisorerna

2021-06-22

Till:
Kommunstyrelsen
För kännedom:
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige

Revisionsrapport: IT-styrning
Vi, de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska
kommunens IT-styrning. Syftet med granskningen är att bedöma om IT-styrningen i
kommunen är ändamålsenlig och om detta har skett med tillräcklig intern kontroll.
Revisionsobjektet i granskningen har varit kommunstyrelsen men granskningen har även
berört övriga nämnders verksamheter.
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att
kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att IT-styrningen är ändamålsenlig. Den interna
kontrollen bedöms inte vara helt tillräcklig.
Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömning av revisionsfrågorna som
redovisas nedan. Granskningens fullständiga resultat och bedömningar framgår av bifogad
revisionsrapport.
Revisionsfrågor

Bedömning

Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av IT-strategi,
handlingsplan, samt IT-policy med tillämpliga riktlinjer och
instruktioner för nyttjande av IT?

Ja

Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till samtliga
delar av IT-verksamheten?

Delvis

Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser för ITstyrning inom IT, samt mellan verksamheten och IT.

Delvis

Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och modell för
IT-styrning?

Ja

Sker samverkan och löpande avstämning mellan verksamheten och
IT avseende IT-nära beslut och prioriteringar?
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Delvis

Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad och
strukturerad, samt tar hänsyn till både IT-nära och verksamhetsnära
IT-kostnader?

Delvis

Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det tydligt
framgår vilka kostnader som är hänförbara till IT-verksamheten som
helhet i kommunen?

Delvis

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:
 Säkerställ att styrande dokument efterlevs, exempelvis avseende att etablera

lokala handlingsplaner för digitalisering inom samtliga förvaltningar.
 Tydliggör beslutsprocesser för större kommungemensamma frågeställningar

relaterat till IT-styrning.
 Etablera och implementera en projektmodell för effektiv hantering av IT-

relaterade projekt.
 Säkerställ att beslut avseende IT som gäller hela kommunen baseras på

verksamheternas behov, exempelvis vid införande av nya gemensamma
system.
 Att uppföljning och utvärdering av kostnader relaterat till kommunens IT
utvecklas, exempelvis genom aktivitetskoder.
Vi föreslår att kommunstyrelsen och nämnderna överväger behovet av att de lokala
handlingsplanerna för digitalisering förankras i respektive politiskt organ.
Vidare vill vi särskilt poängtera vikten av att verksamheternas behov är styrande i de beslut
som fattas inom IT, i enlighet med kommunens riktlinjer och att samtliga system vid
implementering av nya IT-system är kompatibla.
Revisionen önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av
granskningens resultat och lämnade rekommendationer.
Revisionen beslutar att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen för yttrande senast den 31
oktober 2021 samt till samtliga nämnder och Kommunfullmäktige för kännedom.
För Vaxholms stads förtroendevalda revisorer

Anders Haglund
Ordförande
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad granskat
kommunens IT-styrning. Syftet med granskningen är att bedöma om IT-styrningen i
kommunen är ändamålsenlig och om IT-styrningen sker med tillräcklig intern kontroll.
Revisionsobjektet i granskningen har varit kommunstyrelsen men granskningen har
även berört övriga nämnders verksamheter.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte
helt har säkerställt att IT-styrningen är ändamålsenlig. Den interna kontrollen bedöms
inte var helt tillräcklig.
Nedan redovisas en bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar
se respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.
Revisionsfrågor

Bedömning

Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av
IT-strategi, handlingsplan, samt IT-policy med tillämpliga
riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?

Ja

Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till
samtliga delar av IT-verksamheten?

Delvis

Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser
för IT-styrning inom IT, samt mellan verksamheten och IT.

Delvis

Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och
modell för IT-styrning?

Ja

Sker samverkan och löpande avstämning mellan
verksamheten och IT avseende IT-nära beslut och
prioriteringar?

Delvis

Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad
och strukturerad, samt tar hänsyn till både IT-nära och
verksamhetsnära IT-kostnader?

Delvis

Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det
tydligt framgår vilka kostnader som är hänförbara till
IT-verksamheten som helhet i kommunen?

Delvis
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Rekommendationer
I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:
●
●
●
●
●

Säkerställ att styrande dokument efterlevs, exempelvis avseende att etablera lokala
handlingsplaner för digitalisering inom samtliga förvaltningar.
Tydliggör beslutsprocesser för större kommungemensamma frågeställningar
relaterat till IT-styrning.
Etablera och implementera en projektmodell för effektiv hantering av IT-relaterade
projekt.
Säkerställ att beslut avseende IT som gäller hela kommunen baseras på
verksamheternas behov, exempelvis vid införande av nya gemensamma system.
Att uppföljning och utvärdering av kostnader relaterat till kommunens IT utvecklas,
exempelvis genom aktivitetskoder.
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Inledning
Bakgrund
IT-styrning handlar om att styra och leda IT-verksamheten så att den tillför så stort värde
som möjligt för verksamheten. Detta innebär bland annat att skapa en organisationsoch leveransmodell som stödjer verksamhetens övergripande mål, att definiera
processer för hantering av IT-frågor på kort och lång sikt samt att kontinuerligt följa upp
att IT-organisationen levererar i tid med rätt kvalitet och till rätt kostnad.
Processer och kunskaper behövs för att hantera IT-ledningsfrågor, strategisk
IT-utveckling eller att hantera affärsplanen i en organisation. En bristfällig IT-styrning
riskerar att försämra verksamhetens effektivitet samt vara kostnadsineffektiv,
tidskrävande och säkerhetsmässigt undermålig. Utan en god IT-styrning finns risk för en
ineffektiv relation med verksamheten.
Revisorerna har i sin riskanalys för 2021 bedömt att det finns en risk att
kommunstyrelsen inte har säkerställt att IT-verksamheten bedrivs på ett för kommunen
ändamålsenligt sätt och har därför gett PwC uppdrag att granska IT-styrningen.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om IT-styrningen i kommunen är ändamålsenlig
och om IT-styrningen sker med tillräcklig intern kontroll.
Granskningen avser att besvara nedanstående revisionsfrågor:
Styrning
● Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av IT-strategi, handlingsplan, samt
IT-policy med tillämpliga riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?
● Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till samtliga delar av
IT-verksamheten, dvs system, infrastruktur, processer, projekt, förvaltning och
styrande principer för de olika delarna som IT-verksamheten omfattar.
Organisation
● Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser för IT-styrning inom IT,
samt mellan verksamheten och IT.
● Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och modell för IT-styrning; Finns
en tydlig organisation, med etablerade roller och ansvarsfördelning som hanterar
styrning och ledning av IT?
● Sker samverkan och löpande avstämning mellan verksamheten och IT avseende
IT-nära beslut och prioriteringar? Fokus om beslut tas baserat på verksamhetens
behov och önskemål.
Ekonomi
● Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad och strukturerad, samt tar
hänsyn till både IT-nära och verksamhetsnära IT-kostnader?
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●

Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka
kostnader som är hänförbara till IT-verksamheten som helhet i kommunen?

Revisionskriterier
●
●

Kommunallagen kap 6 § 6
Relevanta styrdokument avseende styrning och ledning av IT

Avgränsning och metod
I tid avgränsas granskningen till år 2021 samt till granskningens revisionsfrågor.
Granskningen har genomförts enligt PwC:s metodik för IT mognadsanalys (ITM):
●
●

Genomgång av tillgänglig dokumentation, policys och riktlinjer, däribland IT-policy
och Handlingsplan för digitalisering.
Intervjuer/avstämningar har skett med IT-chef (både tidigare och nytillträdd),
ekonomichef, samt företrädare för socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen som representerar förvaltningarna i kommunens
IT-forum.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat
Styrning
I följande avsnitt redovisas iakttagelser och bedömningar kopplat till följande
revisionsfrågor:
●

Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av IT-strategi, handlingsplan, samt
IT-policy med tillämpliga riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?

●

Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till samtliga delar av
IT-verksamheten, dvs system, infrastruktur, processer, projekt, förvaltning och
styrande principer för de olika delarna som IT-verksamheten omfattar.

Iakttagelser - styrande dokument
Kommunens IT-policy, fastställd av kommunfullmäktige 2016-04-14, beskriver
övergripande mål för kommunens IT-utveckling. Av IT-policyn framgår att följande
styrdokument för IT ska finnas upprättade:
Styrdokument

Beskrivning

Finns dokument upprättade för
aktuellt år?

Handlingsplan för
digitalisering
(benämnd Rutiner för
IT i IT-policyn)

Fastställs av kommunchef och
ska upprättas årligen.

Ja

Handlingsplan för digitalisering
beskriver stadens mål för
användningen av den digitala
miljön, ansvar och roller utifrån
de övergripande mål som
kommunstyrelsen beslutat.
Handlingsplanen omfattar bl.a.
vilka aktiviteter som ska
genomföras under kommande år
för att uppnå mål i
handlingsplanen. Dessa mål har
koppling till kommunstyrelsens
fastställda mål.

Lokal handlingsplan
för digitalisering
(benämnd Lokala
rutiner för IT i
IT-policyn)

Fastställs inom respektive
förvaltning och ska upprättas
årligen.
Den lokala handlingsplanen
kompletterar ”Handlingsplan för
digitalisering” med
verksamhetens behov som krävs
för att nå uppsatta mål.
Dokumentet revideras årligen
och har inte behandlat eller
fastställts av kommunstyrelsen.

I granskningen konstateras att lokala
handlingsplaner för digitalisering finns
upprättade inom Socialförvaltningen och
Stadsbyggnadsförvaltningen.
Det saknas dock lokala handlingsplaner
inom Kommunledningskontoret och
Utbildningsförvaltningen.
Granskningen visar att
handlingsplanerna inte har fastställts av
respektive nämnd.
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Utöver dokumenten i ovan tabell konstateras det i granskningen att kommunen har
upprättat styrande dokument relaterat till följande områden:
Informationssäkerhet. Inom kommunen finns informationssäkerhetspolicy samt
riktlinjer för informationssäkerhet upprättat. Informationssäkerhetspolicyn redovisar
målen för kommunens informationssäkerhetsarbete och konkretiseras i riktlinjer och
rutiner. Dokumentet “Riktlinjer för informationssäkerhet” konkretiserar vilka åtgärder som
ska göras för att nå målen. Exempelvis beskrivs hur livscykelhantering av IT-stöd ska
hanteras, ansvarsfördelning för systemförvaltning samt hantering av IT-relaterade
incidenter.
Inköp av IT-stöd: Inom kommunen finns en kravkatalog vid upphandling av IT-stöd
upprättad som anger övergripande process för upphandling, samt vilka tekniska krav
som ska beaktas vid upphandling av funktion eller tjänst som kräver ett IT-stöd, eller ett
rent IT-stöd i sig.
Mål och aktiviteter: Mål och aktiviteter relaterat till IT och digitalisering finns i
kommunens övergripande Handlingsplan för digitalisering samt i förvaltningarnas Lokala
Handlingsplaner för digitalisering (finns inom vissa förvaltningar), se mer i tabellen ovan.
I kommunledningskontorets verksamhetsplan som fastställts av kommunstyrelsen för
2021 utgår målen från tre olika målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Under
intervju beskrivs även att kommunens andra förvaltningar upprättar mål och aktiviteter
relaterat till IT och digitalisering utifrån dessa tre målområden i respektive förvaltnings
verksamhetsplan.
Vid granskning av Kommunledningskontorets verksamhetsplan för 2021 bekräftas att
det finns ett flertal aktiviteter relaterat till IT och digitalisering upprättade som kopplar till
de tre målområdena.
Användning av IT: Under intervju beskrivs att alla medarbetare skriver under regler för
användning av IT i samband med upprättande av anställningsavtal. Någon verifiering i
vilken utsträckning detta tillämpas har inte skett inom ramen för denna granskning.
Bedömning
Finns erforderliga styrande dokument för IT i form av IT-strategi, handlingsplan,
samt IT-policy med tillämpliga riktlinjer och instruktioner för nyttjande av IT?
Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld. Bedömningen baseras på följande:
●

●

IT-policy, övergripande handlingsplan för digitalisering, styrande dokument för
upphandling av IT-stöd, IT-säkerhetspolicy, riktlinje för informationssäkerhet samt
regler för användning av IT finns upprättade.
Verksamhetsplaner där mål och aktiviteter relaterat till IT och digitalisering ingår
finns upprättade inom de olika förvaltningarna.
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Iakttagelse - Heltäckande styrning
Under granskningen noteras att det finns en etablerad styrning samt ansvarsfördelning
som täcker ett flertal olika områden.
Avseende infrastruktur och drift beskrivs det exempelvis i dokumentet Handlingsplanen
för digitalisering att IT-enheten ska, bland annat, förse staden med system för att
hantera följande funktioner:
●
●
●
●
●
●

Snabba och stabila lokala datanätverk samt kopplingar mot externa nätverk.
Tillhandahålla plattform för identitetshantering.
Infrastruktur för att hantera lagring och servrar.
Plattform för automatisering och integrationer mellan system.
Modern mjuk- och hårdvaruplattform.
E-tjänsteplattform.

Avseende inköp och upphandling av IT-stöd finns det en etablerad process samt
styrande dokument upprättade inom kommunen.
Det framgår även i granskningen att det finns en etablerad struktur för hur arbetet med
systemförvaltning ska genomföras. Roller och ansvar avseende systemförvaltning finns
beskrivet i kommunens riktlinje för informationssäkerhet. I denna riktlinje finns det även
beskrivet hur livscykelhantering ska hanteras. I detta ingår styrande principer för
behovs- och kravanalys, utformning av krav, inköp och utveckling, drift, kontinuerliga
förbättringar och förvaltning samt avveckling av IT-stöd.
I riktlinjen för informationssäkerhet anges styrande principer för behörighetshantering
(både för system och nätverk) samt avtalshantering.
Av intervju med företrädare för IT-enheten framgår att det finns en god överblick över
vilka it-stöd som används i kommunens olika verksamheter. Även företrädare från
respektive förvaltning upplever att kontrollen över vilka IT-stöd som används är god.
Exempelvis har stadsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen dokumentation
över vilka system som används. Inom socialförvaltningen har klassificering av system
enligt SKR:s modell - KLASSA använts. Det pågår även ett arbete med att införa en
kommungemensam tjänst, DIGframe, som bl.a. möjliggör överblick av kommunens
förvaltade system.
Vidare framgår att inköp och upphandling av IT-stöd diskuteras i IT-forumet. Detta gör
att anskaffning av verksamhetssystem kan samordnas och därmed undvika onödiga
kostnader.
Det framkommer under intervju att det inte finns en etablerad projektmodell för
genomförande av större IT-relaterade projekt inom kommunen. Däremot beskrivs att det
finns arbetsformer som ofta används, även om det inte är formaliserat och
dokumenterat.
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Bedömning
Revisionsfråga: Är IT-styrningen heltäckande såtillvida att den tar hänsyn till
samtliga delar av IT-verksamheten, dvs system, infrastruktur, processer, projekt,
förvaltning och styrande principer för de olika delarna som IT-verksamheten
omfattar.
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:
●

Det finns etablerad styrning avseende infrastruktur, inköp och upphandling av
IT-stöd, systemförvaltning och livscykelhantering. I detta ingår styrande principer för
större övergripande IT-processer såsom förändringshantering, drift,
behörighetshantering och avtalshantering.

●

Lokala handlingsplaner saknas inom Kommunledningskontoret och
Utbildningsförvaltningen.
Det saknas en etablerad modell för genomförande av större IT-relaterade projekt.

●

Organisation
I följande avsnitt kommer vi att redogöra iakttagelser och bedömningar kopplat till
följande revisionsfrågor:
●

Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser för IT-styrning inom IT,
samt mellan verksamheten och IT.

●

Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och modell för IT-styrning; Finns
en tydlig organisation, med etablerade roller och ansvarsfördelning som hanterar
styrning och ledning av IT?

●

Sker samverkan och löpande avstämning mellan verksamheten och IT avseende
IT-nära beslut och prioriteringar; Tas beslut baserat på verksamhetens behov och
önskemål?

Iakttagelser - Beslutsforum
I kommunens IT-policy (som fastställts av Kommunfullmäktige 2016-04-14) beskrivs
övergripande roll- och ansvarsfördelningen avseende IT inom kommunen mellan
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt förvaltningen.
På politisk nivå beslutar kommunstyrelsen om inköp och upphandling av
kommungemensamma IT-stöd. På förvaltningsnivå hanteras strategiska IT-beslut som
berör hela eller större delar av kommunen i kommunens ledningsgrupp som leds av
kommunchefen. Respektive förvaltnings ledningsgrupp fattar större IT-relaterade beslut
som endast berör den egna förvaltningen. Granskningen visar dock att det saknas en
dedikerad IT-grupp på förvaltningsnivå med ett tydligt beslutsmandat som kan besluta i
kommunövergripande frågor som rör IT.
Vid granskning av Handlingsplanen för digitalisering framgår att det finns ett IT-forum
(som även benämns Centralt strategiskt forum) upprättat på verksamhetsnivå inom
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kommunen. Under intervju beskrivs det att IT-forumet inte har ett definierat
beslutsmandat utan fungerar primärt som beredande organ inför
kommunledningsgruppen. Det beskrivs även att IT-forumets syfte tidigare har varit
otydligt för flera deltagare, men att det med tiden har blivit bättre. Vidare framgår att det
upplevs som otydligt hur kommungemensamma insatser ska finansieras samt vem som
ska hantera och ansvara för initiativet.
Av intervjuer med företrädare för de olika förvaltningarna som ingår i kommunens
IT-forum kan vi konstatera att det inte är tydligt hur beslut kring kommungemensamma
IT-frågor/initiativ, exempelvis införande av gemensamma system, beslutas. Intervjuade
upplever att gemensamma IT-frågor inte hanteras på ett tydligt sätt, exempelvis genom
att beredas i kommunens IT-forum.
Bedömning
Revisionsfråga: Finns etablerade beslutsforum med tydliga beslutsprocesser för
IT-styrning inom IT, samt mellan verksamheten och IT.
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:
●
●

Den övergripande beslutsorganisationen avseende IT finns reglerad i kommunens
IT-policy.
Beslutsprocesser relaterat till större IT-relaterade beslut upplevs inte som tydliga.

Iakttagelser - Struktur och organisation
Utöver kommunens IT-policy finns roller och ansvar avseende IT beskrivet i kommunens
handlingsplan för digitalisering (som fastställts av Kommunchef). I detta styrande
dokument beskrivs roll- och ansvarsfördelningen mer ingående och inkluderar då även
ansvarsfördelning mellan Förvaltningschef, Chefen för IT-enheten,
Samordningsansvarig, Medarbetare, Säkerhetschef, Kommunarkivarie, GIS-samordnare
samt IT-enheten.
Ytterligare roll- och ansvarsbeskrivning finns även i Riktlinjen för informationssäkerhet
där exempelvis systemägares och systemförvaltares ansvar anges.
Av intervjuer framgår dock att det inte upplevs vara helt tydligt hur ansvarsfördelningen
skiljer sig i vissa frågor mellan IT-enheten respektive förvaltningarna. Konkreta exempel
som lyfts fram avser vem som ansvarar för inköp av hårdvara samt hur mandat för inköp
av moduler till system är fördelat.
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Bedömning
Revisionsfråga: Finns en dokumenterad och kommunicerad struktur och modell
för IT-styrning; Finns en tydlig organisation, med etablerade roller och
ansvarsfördelning som hanterar styrning och ledning av IT?
Vår bedömning är att revisionsfrågan är uppfylld. Bedömningen baseras på följande:
●

●

Fördelning av roller och ansvar finns beskrivet i ett flertal styrande dokument
relaterat till IT. Ansvarsfördelningen finns fastställd både i politiskt beslutat dokument
(IT-policyn) samt i styrande dokument som beslutats på tjänstemannanivå
(Handlingsplan för digitalisering och riktlinje för informationssäkerhet).
Vi noterar att det finns utvecklingsområden avseende att tydliggöra
ansvarsfördelningen inom vissa områden.

Iakttagelser - Samverkan kring IT
I kommunens IT-policy anges att kommunen har som målsättning att IT-miljön ska vara
konstruerad efter verksamheternas behov. Det fastställs även att kommunstyrelsen
ansvarar för att säkerställa att IT-stödet effektivt tillgodoser stadens gemensamma
behov.
Vidare anges det i IT-policyn att Samarbete över verksamhetsgränserna ska ske i syfte
att uppnå enhetlighet och effektivitet i digitala system. Som tidigare beskrivits finns ett
IT-forum på verksamhetsnivå inom kommunen, med representanter från de olika
förvaltningarna. I Handlingsplanen för digitalisering anges att IT-forumet utgör ett
kommunövergripande nätverk vars uppdrag är att säkerställa att digitalt relaterade
verksamhetsbehov tas om hand och hanteras effektivt för stadens verksamheter och
övriga intressenter. IT-forumets uppgift är exempelvis att identifiera nya behov i
verksamheten, identifiera behov av samordning mellan förvaltningar samt identifiera
behov av centrala kommungemensamma insatser. Som beskrevs i tidigare avsnitt har
dock syftet med IT-forumet upplevts som otydligt.
Vad gäller samverkan generellt mellan IT och verksamhet framgår det i Handlingsplanen
för digitalisering att IT-enheten ska:
●
●
●

Vara en drivkraft bakom digitaliseringsutvecklingen.
Stödja förvaltningarna i arbete med verksamhetsutveckling.
Bidra med beställarkompetens och rådgivning.

Av intervju beskrivs att IT-enheten har regelbunden samverkan med kommunens olika
förvaltningar utifrån aktuella behov och initiativ (exempelvis i samband med inköp och
upphandling av IT-stöd). I intervjuer med företrädare för förvaltningarna framgår dock att
förvaltningarnas behov inte beaktas i tillräcklig grad. Bland annat beskrivs att
förvaltningarna involveras sent i processen vid inköp av kommungemensamma IT-stöd,
vilket medför att deras behov inte beaktas i önskad utsträckning och att möjligheten att
påverka beslut är begränsade.
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Bedömning
Revisionsfråga: Sker samverkan och löpande avstämning mellan verksamheten
och IT avseende IT-nära beslut och prioriteringar? Tas beslut baserat på
verksamhetens behov och önskemål?
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:
●

●

Kommunen har ett IT-forum upprättat vars uppdrag är att säkerställa att digitalt
relaterade verksamhetsbehov tas om hand och hanteras effektivt för stadens
verksamheter och övriga intressenter.
Granskningen indikerar att beslut inte fattas fullt ut baserat på förvaltningarnas
behov och önskemål. Inom kommunens IT-policy finns det styrande principer som
anger att beslut ska tas baserat på verksamhetens behov och önskemål.

Ekonomi
I följande avsnitt redovisas iakttagelser och bedömningar kopplat till följande
revisionsfrågor:
●

Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad och strukturerad, samt tar
hänsyn till både IT-nära och verksamhetsnära IT-kostnader?

●

Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka
kostnader som är hänförbara till IT-verksamheten som helhet i kommunen?

Iakttagelser - Budgetprocess för IT
Inom denna revisionsfråga har det undersökts om kommunen har en övergripande
IT-budget upprättad som specificerar hur IT-resurser är fördelade inom kommunens
verksamhet. Denna process ska vara dokumenterad och strukturerad samt beakta
verksamheternas behov inom granskningsområdet.
Kommunens övergripande budgetprocess finns dokumenterad, beskriven och
publicerad på kommunens interna webb som samtliga medarbetare har tillgång till.
Under intervju beskrivs att budget för IT-kostnader ingår i den årliga övergripande
budgetprocessen och att ingen särskild driftbudget upprättas för kommunens IT.
Av de underlag som vi har tagit del av i granskningen kan vi konstatera att kostnader för
IT utgör 10 % av kommunstyrelsens detaljbudget år 2021, dvs 6,3 mnkr. Av driftbudget
där bland annat IT, ekonomi och personal ingår är kostnaderna för IT exempelvis
baserat på vilka system som finns i kommunen, licenser samt kostnader för
konsultinköp. Av intervju med ekonomichef framgår att budgetprocessen är utformad på
ett sådant sätt att IT-nära och verksamhetsnära kostnader tas i beaktande när
budgetering för IT sker. Detta har bland annat kommit till uttryck genom att det finns
utrymme för konsultköp och indexuppräkningar för avtal.
Granskningen visar att det i dagsläget inte går att få en sammanställning över
kommunens budgeterade IT-kostnader utan att manuellt sammanställa dessa utifrån
verksamheternas driftbudgetar.
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Varje förvaltning bär sina egna IT-kostnader samt betalar även för de användarlicenser
de nyttjar i de system eller applikationer som har upphandlats av en annan förvaltning.
Vid intervju med företrädare som representerar förvaltningarna i kommunens IT-forum
framgår det att inte är tydligt vilka resurser som finns tillgängliga för verksamheternas IT.
Det framgår dock av intervju med ekonomichef att samtliga förvaltningar har
driftbudgetar där IT ingår.
Bedömning
Revisionsfråga: Är processen för framtagande av IT-budget dokumenterad och
strukturerad, samt tar hänsyn till både IT-nära och verksamhetsnära IT-kostnader?
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:
●

Budget för kommunens IT upprättas inom ramen för kommunens ordinarie
budgetprocess. IT-kostnader ingår i kommunstyrelsens och nämndernas
driftbudgetar.

●

Budgetprocessen är dokumenterad och tar hänsyn till IT-nära och verksamhetsnära
kostnader.

●

Att skapa en samlad bild av kommunens IT-kostnader kräver i dagsläget manuell
sammanställning.

●

Det finns indikationer på att det inte är tydligt vilka resurser för IT som finns
tillgängliga.

Iakttagelser - Uppföljning av ekonomi avseende IT-kostnader
Uppföljning av ekonomi sker 7 gånger per år till kommunstyrelse och nämnder och finns
dokumenterad i en processbeskrivning. Granskningen av den ekonomiska uppföljningen
till kommunstyrelsen och nämnder kan inte styrka att uppföljningen innehåller
information om kommunstyrelsens och nämndernas IT-kostnader. Av intervjuer framgår
att rapporteringen till kommunstyrelsen främst har fokus på avvikelser mot kommunens
budget. Vidare framgår det av intervjuer att det inte sker uppföljningar specifikt
avseende IT-kostnaderna till kommunstyrelsen och nämnder, men att möjlighet finns om
kommunstyrelsen eller nämnd skulle begära detta. Däremot sker löpande uppföljning av
driftbudget på förvaltningsnivå, där kostnader för bland annat IT ingår.
Vaxholms stad använder QlickView för ekonomiuppföljningar och prognoser, vilket ger
möjligheter att både följa upp kostnader på övergripande nivå samt på detaljnivå. Av det
material som vi tagit del av inom ramen för vår granskning kan vi konstatera att
IT-relaterade kostnader finns inom olika kontogrupper samt att IT-enheten är upplagd
som ett eget kostnadsställe. Av underlaget framgår vidare vilka kostnader, för
exempelvis konsulter, som förbrukats i förhållande till budget för detta område.
Vid intervju med medarbetare från de olika förvaltningarna som deltar i kommunens
IT-forum framgår att de inte upplever att det är tydligt vad de samlade IT-kostnaderna är
för de olika förvaltningarna och enheterna. En deltagare i IT-forumet beskriver även att
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de inom dennes förvaltning har svårt att få en överblick över de totala kostnaderna för
specifika system samt de totala IT-kostnaderna utifrån olika områden/kostnadsslag
(utveckling, drift, licenser etc.).
Bedömning
Revisionsfråga: Sker ekonomisk uppföljning av IT på ett sådant sätt att det tydligt
framgår vilka kostnader som är hänförbara till IT-verksamheten som helhet i
kommunen?
Vår bedömning är att revisionsfrågan är delvis uppfylld. Bedömningen baseras på
följande:
●

Ekonomisk uppföljning av IT har främst skett på förvaltningsnivå.

●

Den ekonomiska rapporteringen kan inte styrka att IT-kostnader följts upp och
rapporterats till kommunstyrelsen eller nämnder på ett tydligt sätt.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad granskat
kommunens IT-styrning. Syftet med granskningen är att bedöma om IT-styrningen i
kommunen är ändamålsenlig och om IT-styrningen sker med tillräcklig intern kontroll.
Revisionsobjektet i granskningen har varit kommunstyrelsen men granskningen har
även berört övriga nämnders verksamheter.
Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte
helt har säkerställt att IT-styrningen är ändamålsenlig. Den interna kontrollen bedöms
inte var helt tillräcklig.

Rekommendationer
I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till
kommunstyrelsen:
●
●
●
●
●

Säkerställ att styrande dokument efterlevs, exempelvis avseende att etablera lokala
handlingsplaner för digitalisering inom samtliga förvaltningar.
Tydliggör beslutsprocesser för större kommungemensamma frågeställningar
relaterat till IT-styrning.
Etablera och implementera en projektmodell för effektiv hantering av IT-relaterade
projekt.
Säkerställ att beslut avseende IT som gäller hela kommunen baseras på
verksamheternas behov, exempelvis vid införande av nya gemensamma system.
Att uppföljning och utvärdering av kostnader relaterat till kommunens IT utvecklas,
exempelvis genom aktivitetskoder.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor
Revisionsfråga

Bedömning

Finns erforderliga
styrande dokument
för IT i form av
IT-strategi,
handlingsplan, samt
IT-policy med
tillämpliga riktlinjer
och instruktioner för
nyttjande av IT?

Ja
IT-policy, övergripande
handlingsplan för digitalisering,
styrande dokument för upphandling
av IT-stöd, IT-säkerhetspolicy,
riktlinje för informationssäkerhet
samt regler för användning av IT
finns upprättade.
Verksamhetsplaner där mål och
aktiviteter relaterat till IT och
digitalisering ingår finns upprättade
inom de olika förvaltningarna.
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Är IT-styrningen
heltäckande
såtillvida att den tar
hänsyn till samtliga
delar av
IT-verksamheten?

Delvis
Det finns etablerad styrning
avseende infrastruktur, inköp och
upphandling av IT-stöd,
systemförvaltning och
livscykelhantering. I detta ingår
styrande principer för större
övergripande IT-processer såsom
förändringshantering, drift,
behörighetshantering och
avtalshantering.
Lokala handlingsplaner saknas inom
Kommunledningskontoret och
Utbildningsförvaltningen.
Det saknas en etablerad modell för
genomförande av större
IT-relaterade projekt.

Finns etablerade
beslutsforum med
tydliga
beslutsprocesser för
IT-styrning inom IT,
samt mellan
verksamheten och
IT.

Delvis
Den övergripande
beslutsorganisationen avseende IT
finns reglerad i kommunens
IT-policy.

Finns en
dokumenterad och
kommunicerad
struktur och modell
för IT-styrning?

Ja
Fördelning av roller och ansvar finns
beskrivet i ett flertal styrande
dokument relaterat till IT.

Beslutsprocesser relaterat till större
IT-relaterade beslut upplevs inte
som tydliga.

Ansvarsfördelningen finns fastställd
både i politiskt beslutat dokument
(IT-policyn) samt i styrande
dokument som beslutats på
tjänstemannanivå (Handlingsplan för
digitalisering och riktlinje för
informationssäkerhet).
Det finns utvecklingsområden
avseende att tydliggöra
ansvarsfördelningen inom vissa
områden.
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Sker samverkan och
löpande avstämning
mellan
verksamheten och
IT avseende IT-nära
beslut och
prioriteringar?

Delvis
Kommunen har ett IT-forum
upprättat vars uppdrag är att
säkerställa att digitalt relaterade
verksamhetsbehov tas om hand och
hanteras effektivt för stadens
verksamheter och övriga
intressenter.
Granskningen indikerar att beslut
inte fattas fullt ut baserat på
förvaltningarnas behov och
önskemål. IT-policy anger att beslut
ska tas baserat på verksamhetens
behov och önskemål.

Är processen för
framtagande av
IT-budget
dokumenterad och
strukturerad, samt
tar hänsyn till både
IT-nära och
verksamhetsnära
IT-kostnader?

Delvis
Budget för kommunens IT upprättas
inom ramen för kommunens
ordinarie budgetprocess.
Budgetprocessen är dokumenterad
och tar hänsyn till IT-nära och
verksamhetsnära kostnader.
Att skapa en samlad bild av
kommunens IT-kostnader kräver i
dagsläget manuell sammanställning.
Det finns indikationer på att det inte
är tydligt vilka resurser för IT som
finns tillgängliga.

Sker ekonomisk
uppföljning av IT på
ett sådant sätt att
det tydligt framgår
vilka kostnader som
är hänförbara till
IT-verksamheten
som helhet i
kommunen?

Delvis
Ekonomisk rapportering kan inte
styrka att kostnader hänförliga till
IT-verksamheten som helhet följs
upp och rapporteras på ett
regelbundet sätt.
Uppföljning av IT-kostnader sker
främst på förvaltningsnivå.
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2021-06-22

Carin Hultgren

Robert Bergman

___________________________

___________________________

Certifierad kommunal revisor
Uppdragsledare

Certifierad kommunal revisor
Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 2021-02-25. 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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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-09-09
Änr KS 2020/239.003
1 av 1

§ 138 Återremitterat från kommunfullmäktige 2021-03-22- Revidering
av kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret genomförde årsskiftet 2020/2021 på uppdrag av kommunfullmäktiges
presidium en översyn av formerna för allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är en
möjlighet för enskilda invånare att ställa frågor till fullmäktiges politiker i anslutning till fullmäktiges
sammanträden. Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att regler för allmänhetens frågestund
ska arbetas in i kommunfullmäktiges arbetsordning. Detta i syfte att skapa en tydlighet för såväl
allmänhet som förtroendevalda kring hur allmänhetens frågestund ska genomföras.
Inför beslut i ärendet fick alla partier genom sina gruppledare möjlighet att yttra sig skriftligen över
föreslagna regler.
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22/§ 7 återremitterades ärendet med motiveringen att
partierna inte fått möjlighet att granska och komma med synpunkter på revideringarna.
Efter återremissen har kommunfullmäktiges presidium genomfört ett gruppledarmöte där samtliga
partier var representerade och fick möjlighet att lämna synpunkter. Efter gruppledarmötet har
fullmäktiges presidium beslutat att föreslå vissa revideringar i förslag till regler för allmänhetens
frågestund.
I bilagt förslag till ny arbetsordningen har reglerna, med presidiets efter återremissen föreslagna
revideringar, lagts till i paragraf 46 §. Från tidigare antagen arbetsordning föreslås i övrigt endast en
redaktionell rättelse i arbetsordningen, där namnet på det system som används för utskick av kallelser
till förtroendevalda bytts från tidigare Meetingdocs till nuvarande Netpublicator.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reviderad
arbetsordning för kommunfullmäktige antas.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-07-12
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad- Förslag efter återremiss
Protokollsutdrag KF 2021-03-22/§ 7
Bilaga 6 KF 2021-03-22 § 7- Yrkande återremiss (WP)

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-07-12
Änr KS 2020/239.003
1 av 2
Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Återremitterat från kommunfullmäktige 2021-03-22- Revidering av
kommunfullmäktiges arbetsordning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige antas.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret genomförde årsskiftet 2020/2021 på uppdrag av kommunfullmäktiges
presidium en översyn av formerna för allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är en
möjlighet för enskilda invånare att ställa frågor till fullmäktiges politiker i anslutning till fullmäktiges
sammanträden. Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att regler för allmänhetens frågestund
ska arbetas in i kommunfullmäktiges arbetsordning. Detta i syfte att skapa en tydlighet för såväl
allmänhet som förtroendevalda kring hur allmänhetens frågestund ska genomföras.
Inför beslut i ärendet fick alla partier genom sina gruppledare möjlighet att yttra sig skriftligen över
föreslagna regler.
På kommunfullmäktiges sammanträde 2021-03-22/§ 7 återremitterades ärendet med motiveringen att
partierna inte fått möjlighet att granska och komma med synpunkter på revideringarna.
Efter återremissen har kommunfullmäktiges presidium genomfört ett gruppledarmöte där samtliga
partier var representerade och fick möjlighet att lämna synpunkter. Efter gruppledarmötet har
fullmäktiges presidium beslutat att föreslå vissa revideringar i förslag till regler för allmänhetens
frågestund.
I bilagt förslag till ny arbetsordningen har reglerna, med presidiets efter återremissen föreslagna
revideringar, lagts till i paragraf 46 §. Från tidigare antagen arbetsordning föreslås i övrigt endast en
redaktionell rättelse i arbetsordningen, där namnet på det system som används för utskick av kallelser
till förtroendevalda bytts från tidigare Meetingdocs till nuvarande Netpublicator.

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
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2021-07-12
Änr KS 2020/239.003
2 av 2

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-07-12
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad- Förslag efter återremiss
Protokollsutdrag KF 2021-03-22/§ 7
Bilaga 6 KF 2021-03-22 § 7- Yrkande återremiss (WP)

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kansliet
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Arbetsordning för
kommunfullmäktige i Vaxholms
stad
Beslutat av kommunfullmäktige i
Vaxholms stad xxxx-xx-xx, § XX
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Arbetsordning för kommunfullmäktige
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna
arbetsordning.

Antalet ledamöter (5 kap. 5-8 §§ KL)
1 § Fullmäktige har 31 ledamöter.
I vallagen (2005:837) finns bestämmelser om antalet ersättare.

Presidium (5 kap. 11 § KL)
2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en
ordförande samt en förste och andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val
till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång.
Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån
ordföranden anser att det behövs.
3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara
ålderspresident.
4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör
fullmäktige så snart det kan se välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som
avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens
uppgifter.

Upphörande av uppdraget (4 kap. 7 § KL)
5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa
fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha sitt
uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för
att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan
uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens kansli.

Tid och plats för sammanträdena (5 kap. 12 § KL)
6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde minst var tredje månad med undantag för perioden juli –
augusti. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första
gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med
kommunstyrelsens presidium.
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7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice
ordförandena.
Ett extra sammanträde ska hållas om kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift
om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.
8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare underrättas om
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.
9 § Fullmäktige sammanträder i Kronängsskolans aula.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst
sammanträde.

Tillkännagivande av sammanträdena
10 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om
de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens
anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till
sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats
för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas digitalt (via Netpublicator
eller mail), om inte skäl talar däremot.
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträdesdatum bör även ske i tidningen Viktigt i Vaxholm
och Vaxholms stads informationssida i Waxholmslotsen.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

11 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan
fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och hålla ett fortsatt sammanträde en senare
dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var
sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det
fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
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Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant
fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträdena
12 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett
ärende, om inte annat följer av lag.
13 § Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare
före sammanträdet.
Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga
för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid
vilket de avses bli ställda.

Anmälas av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare (5 kap. 17-21 §§ KL)
14 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till sitt fullmäktiges sekreterare. Ledamot ansvarar själv för att kalla in den
ersättare som står i tur att tjänstgöra.
15 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer
för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är
tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.
16 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller i tillämpliga delar också för ersättare.
17 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under
pågående handläggning av ett ärende.

Deltagande i sammanträde på distans (5 kap. 16 § KL)
18 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta till
fullmäktiges sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Upprop
19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under
hela sammanträdet.
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I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan.
Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när
ordföranden anser att det behövs.

Protokolljusterare (5 kap. 69 § KL)
20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
Sedan uppropet har skett enligt 19 § väljer fullmäktige två ledamöter, i första hand 1: e och 2:e vice
ordförande, att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i
förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i
tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att
återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena (4 kap. 22 §, 5 kap. 32 §, 39-41 §§)
22 § Rätt att delta i överläggningen har
-

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.
Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett
ärende som beredningen handlagt.
Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en
interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret.
Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige
behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör
revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.
24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt
anställda i kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående
sakkunniga.
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Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden
och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice
ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får
yttra sig under överläggningarna.
25 § Kommunchefen och kanslichefen får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordning vid sammanträdena
26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har
anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två
minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare
som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse från
ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller
hennes anförande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa
sammanträdet.

Yrkanden
27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller
läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det
skriftligt.

Deltagande i beslut (4 kap. 24-26 §§)
28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan
beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det
med acklamation.
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Omröstningar (4 kap. 24-25 §§, 5 kap. 54-56 §§ och 58 § KL samt 2 § lag (1992:339) om
proportionellt valsätt)
29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts till att
justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster med en voteringsanläggning
eller efter upprop. Uppropet sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte
någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en angiven röst efter
klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras
omedelbart.
30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt
vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
-

Upptar namnet på någon som inte är valbar,
Upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
Upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val
finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner (5 kap. 22 § 2 p KL)
31 § En motion
-

ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.
får inte ta upp ämnen av olika slag.
väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli. Den bör ges in till kommunstyrelsens
kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser ställa den.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
Kommunstyrelsen ska en gång varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.
Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

De kommunalt hel- eller delägda bolagens initiativrätt (10 kap. 2-6 §§ och 5 kap. 22 § 5
p KL)
32 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 3-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana
ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.
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Interpellationer (5 kap. 59-63 §§ KL)
33 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till
kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa
den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som
ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter då
interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast 14
dagar före det sammanträde där interpellationssvaret kommer lämnas. Uppgift om att
interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om
sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få ta del av svaret senast dagen före den
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
Om en interpellation avser förhållanden i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den
ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i
företagets styrelse att besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen
till ordföranden i kommunstyrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där
kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara
interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen
behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

Frågor (5 kap. 64 § KL)
34 § En fråga ska
-

vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.
ges in till kommunstyrelsens kansli senast 14 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten
avser att ställa den.

Vad som sägs i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara
skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Beredning av ärenden (5 kap. 26-36 §§ KL)
35 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige
ska behandla ska beredas. Bestämmelser om beredningsprocessen finns i kommunallagen och Vaxholms
stads beredningsprocess.
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Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av
sådana ärenden.

Återredovisning från nämnderna (6 kap 5 § KL)
36 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag
som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser finns i Vaxholms stads budget- och bokslutsprocess.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 24 § och 32 § KL)
37 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Beredning av revisorernas budget
38 § Presidiet bereder revisorernas budget

Valberedning
39 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den
löpande mandatperioden.
I valberedningen ska samtliga i fullmäktige företrädda partier representeras med en ledamot och en
ersättare vardera.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande samt en förste och andre vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag
av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av protokollet (5 kap. 69 § och 8 kap. 12 § KL)
40 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter, i första hand förste och andre vice
ordförande.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har
lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas
skriftligt innan fullmäktige justerar den.

Reservation (4 kap. 27 § KL)
41 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska
ledamoten göra det skriftligt. Motivering ska till sitt innehåll enbart behandla ärendet och ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
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Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser ska
motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet
fattades.

Expediering och publicering
42 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i
protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet (tillhandahålls
via kommunens webbplats, www.vaxholm.se).
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga
handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
43 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i
8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.
42 § Protokollet ska utöver de i 8 kap. 12 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma
tid publiceras på kommunens webbplats, www.vaxholm.se.

Möjlighet att lämna information
44 § Revisorerna och kommunalrådet (kommunstyrelsens ordförande) ska vid varje sammanträde ges
möjlighet att lämna information om pågående verksamhet.

Fullmäktigeberedning - Arvodeskommittén (3 kap. 2 § KL)
45 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en arvodeskommitté för
den löpande mandatperioden.
I arvodeskommittén ska samtliga i fullmäktige företrädda partier representeras med en ledamot och
en ersättare vardera.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande samt en vice ordförande för
den tid som de har valts att vara ledamöter.
Arvodeskommittén ska bereda och lägga fram förslag i ärenden som rör arvodes- och
pensionsreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad och därtill hörande frågor.
För arvodeskommittén ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om
nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. I övrigt bestämmer
arvodeskommittén själv sina arbetsformer.

Allmänhetens frågestund
46 § Syftet med frågestunden är att ge enskilda invånare i Vaxholms kommun möjlighet att ställa korta
frågor till fullmäktiges politiker. Frågestunden ska hållas maximalt 30 minuter före fullmäktiges
sammanträden med undantag för det sammanträde där budgeten behandlas. Fullmäktiges presidium
kan även besluta att ställa in allmänhetens frågestund om det finns särskilda skäl för detta. Frågor som
ska ställas på den öppna frågestunden ska ha inkommit till kansliet (kansliet@vaxholm.se) senast kl.
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17.00 måndagen innan sammanträdesdagen. Frågestunden är inte ett forum för politiska kampanjer,
partipolitisk debatt eller liknande.
Följande regler gäller för allmänhetens frågestund:
-

Frågeställaren ska vara närvarande vid frågestunden och ska i första hand själv läsa upp sin fråga.
Föreligger skäl kan frågeställaren få sin fråga uppläst av någon i presidiet.

-

En fråga per frågeställare får ställas vid respektive frågestund.

-

Frågor och svar ska vara kortfattade. Frågeställaren disponerar cirka 1 minut.

-

Frågor får inte beröra myndighetsutövning mot enskild.

-

Endast frågor som faller inom ramen för den kommunala kompetensen behandlas.

-

Frågorna besvaras i den ordning de har lämnats in.

-

Om flera frågor är likalydande besvaras endast den först inlämnade frågan.

-

För att undvika upprepade debatter får frågor som berör ett ärende på föredragningslistan till
det aktuella kommunfullmäktigesammanträdet inte ställas.

-

Det är fullmäktiges presidium som avgör om frågan får ställas. Presidiet föreslår vem/vilka som
besvarar frågan.

-

Personer som innehar politiska uppdrag enligt förtroendemannaregistret i Vaxholms stad har inte
rätt att ställa frågor vid allmänhetens frågestund.
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§ 7 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras med skriftlig motivering i enlighet med bilaga 6 till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har på uppdrag av kommunfullmäktiges presidium gjort en översyn av
formerna för allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är en möjlighet för enskilda invånare
att ställa frågor till fullmäktiges politiker i anslutning till fullmäktiges sammanträden.
Kommunfullmäktiges presidium har föreslagit att regler för allmänhetens frågestund ska arbetas in i
kommunfullmäktiges arbetsordning. Detta i syfte att skapa en tydlighet för såväl allmänhet som
förtroendevalda kring hur allmänhetens frågestund ska genomföras.
Alla partier har genom sina gruppledare vid flera tillfällen haft möjlighet att yttra sig över föreslagna
regler och förslaget har justerats efter inkomna synpunkter. Vid det sista tillfället som partierna gavs
tillfälle att yttra sig inkom inga synpunkter.
I bilagt förslag till ny arbetsordningen har reglerna lagts till i ny paragraf, 46 §. I övrigt föreslås endast en
redaktionell rättelse i arbetsordningen, där namnet på det system som används för utskick av kallelser
till förtroendevalda byts från tidigare Meetingdocs till nuvarande Netpublicator.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Lars Lindgren (M) och Mailis Dahlberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.
Peter Lindqvist (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag med tillägg/revideringar i enlighet
med bilaga 5 till protokollet.
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) yrkar att ärendet återremitteras med skriftlig motivering i enlighet
med bilaga 6 till protokollet.
Sara Strandberg (V) och Karin Urbina Rutström (MP) yrkar att ärendet återremitteras i enlighet med
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) motivering.

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger.
Ordföranden börjar med att ställa proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller
om ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska
återremitteras.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-01-20/§ 7
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-12-21
Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad - förslag

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet
……………………….
Ordförande
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§ 123 Avfallstaxa för Vaxholms stad
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta





kommunfullmäktige beslutar om införandet av grundavgift för slam från 2022.
kommunfullmäktige beslutar om omfördelning av avfallstaxan för 2022.
kommunfullmäktige beslutar att den nya avfallstaxan ska börja gälla från och med
den 1 januari 2022.
kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av avfallstaxan till
Vaxholmsvatten AB styrelse.

Ärendebeskrivning
Renhållningsverksamheten är avgiftsfinansierad och avgifterna i taxan ska täcka alla kostnader för
insamling och behandling av avfallet. Taxan är uppdelad i grundavgifter och rörliga avgifter. Grundavgift
täcker kostnader för administration, planering, återvinningscentral med mera och rörliga avgifter täcker
kostnader för abonnemang och andra tjänster som fastighetsägarna beställer.
Taxan medför en höjning av grundavgiften för samtliga abonnenter, men samtidigt en sänkning av de
rörliga avgifterna.
Ansvaret för insamling av tidningar övergår 2022 från Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI till
kommunerna. Kostnader för att samla in tidningar samt en mindre mängd glas i skärgården belastar
grundavgiften med 122 kr per år.
Höjningen av grundavgiften ska också finansiera ombyggnaden av återvinningscentralen i Vaxholm.
Det vanligaste abonnemanget för permanentboende i småhus idag är hämtning av mat- och restavfall i
140- respektive 190-literskärl 30 gånger per år. Det abonnemanget ändras så att hämtning sker 26
gånger per år, med möjlighet till budade extra hämtningar. Jämfört med dagens avgift höjs den totala
sophämtningsavgiften för abonnemang med hämtning 26 gånger per år med 123 kronor per år. För
permanentboende i skärgården ökar den totala årskostnaden med 215 kronor per år för det vanligaste
abonnemanget.
För boende i flerfamiljshus höjs den totala avgiften med ca 276 kr per lägenhet för det vanligaste
abonnemanget. Samtidigt minskar kostnaderna för hämtning av grovavfall från flerfamiljshus.
Det införs en grundavgift för fastigheter med enskilt avlopp, då dessa står för en betydande del av
kundservicearbetet. Fastigheter med enskilt avlopp på fastlandet med en tömning per år får en höjning
med 254 kr. Vid två fasta tömningar per år minskar årskostnaden med 221 kronor.
Hushåll med enskilt avlopp i skärgården med en tömning per år får de en höjning på 700 kr per år. Med
två fasta tömningar per år ökar årskostnad med 671 kronor.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2021-08-20
Bilaga 1, Avfallstaxa för Vaxholms stad 2021-08-23
Bilaga 2, Avfallstaxa för Vaxholms stad, ekonomiska konsekvenser
Bilaga 3, protokoll från Vaxholmsvatten AB styrelsemöte 2021-06-08
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Avfallstaxa för Vaxholms stad
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:





kommunfullmäktige beslutar om införandet av grundavgift för slam från 2022.
kommunfullmäktige beslutar om omfördelning av avfallstaxan för 2022.
kommunfullmäktige beslutar att den nya avfallstaxan ska börja gälla från och med den 1 januari
2022.
kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av avfallstaxan till
Vaxholmsvatten AB styrelse.

Ärendebeskrivning
Renhållningsverksamheten är avgiftsfinansierad och avgifterna i taxan ska täcka alla kostnader för
insamling och behandling av avfallet. Taxan är uppdelad i grundavgifter och rörliga avgifter. Grundavgift
täcker kostnader för administration, planering, återvinningscentral med mera och rörliga avgifter täcker
kostnader för abonnemang och andra tjänster som fastighetsägarna beställer.
Taxan medför en höjning av grundavgiften för samtliga abonnenter, men samtidigt en sänkning av de
rörliga avgifterna.
Ansvaret för insamling av tidningar övergår 2022 från Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI till
kommunerna. Kostnader för att samla in tidningar samt en mindre mängd glas i skärgården belastar
grundavgiften med 122 kr per år.
Höjningen av grundavgiften ska också finansiera ombyggnaden av återvinningscentralen i Vaxholm.
Det vanligaste abonnemanget för permanentboende i småhus idag är hämtning av mat- och restavfall i
140- respektive 190-literskärl 30 gånger per år. Det abonnemanget ändras så att hämtning sker 26
gånger per år, med möjlighet till budade extra hämtningar. Jämfört med dagens avgift höjs den totala
sophämtningsavgiften för abonnemang med hämtning 26 gånger per år med 123 kronor per år. För
permanentboende i skärgården ökar den totala årskostnaden med 215 kronor per år för det vanligaste
abonnemanget.
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För boende i flerfamiljshus höjs den totala avgiften med ca 276 kr per lägenhet för det vanligaste
abonnemanget. Samtidigt minskar kostnaderna för hämtning av grovavfall från flerfamiljshus.
Det införs en grundavgift för fastigheter med enskilt avlopp, då dessa står för en betydande del av
kundservicearbetet. Fastigheter med enskilt avlopp på fastlandet med en tömning per år får en höjning
med 254 kr. Vid två fasta tömningar per år minskar årskostnaden med 221 kronor.
Hushåll med enskilt avlopp i skärgården med en tömning per år får de en höjning på 700 kr per år. Med
två fasta tömningar per år ökar årskostnad med 671 kronor.

Bakgrund
Den modell som ligger till grund för nuvarande avfallstaxa konstruerades 2016. De justeringar av avgifter
som har gjorts sedan dess har inneburit en procentuell uppräkning av samtliga avgifter. Beslut om en
sådan justering fattades senast i december 2020 och träde i kraft i januari 2021. Då det finns behov av
en översyn av de tjänster som erbjuds i Vaxholm, liksom av beräkningsmodellen, har en mera
genomgripande genomgång av taxan gjorts under våren 2021. Ett förslag med justerade tjänster och nya
avgiftsnivåer har därefter tagits fram. Vaxholmsvattens styrelse behandlade ärendet 2021-06-08 och
rekommenderar kommunfullmäktige att fatta beslut i enlighet med förslaget.
Avgifterna i taxan ska täcka insamling och behandling av avfall, ersättning till entreprenörer, kostnader
för återvinningscentral, kundservice, information, utveckling av verksamheten m.m. Avgiften är
uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift som beror av kärlstorlek, hur ofta avfallet hämtas samt om
matavfallssortering sker.
Avfallstaxan är indelad i två delar: grundavgifter som bland annat täcker kostnader för avfallskärl,
återvinningscentralen och kundservice mm, samt rörliga avgifter som täcker kostnader för insamling och
behandling av avfall. I rörliga avgifter ingår även tjänster som är valfria - exempelvis hämtning av
grovavfall och trädgårdsavfall. I den nya beräkningsmodellen medför en mer strikt fördelning av
kostnaderna mellan grundavgifter och de rörliga avgifterna. De rörliga priserna ska enligt modellen
enbart bekosta entreprenörsersättning och behandlingskostnader. Det innebär en förskjutning av
kostnader som ska finansieras av grundavgiften.

Bedömning
En avfallsplan för Vaxholms stad har antagits i april 2021 av Kommunfullmäktige. Där finns mål för
minskade avfallsmängder samt ökad sortering och återvinning. EU:s avfallsdirektiv och ändringar i
miljöbalken samt avfallsförordningen ställer högre krav på kommunerna att minska resursförbrukningen
och miljöpåverkan från avfallssektorn. Avfallstaxan ska tillsammans med avfallsplan och
avfallsföreskrifter styra mot dessa övergripande mål.
Från och med 1 januari 2022 går ansvaret för insamling och behandling av returpapper över från
producenterna till kommunerna. Detta medför ökade kostnader som läggs på grundavgifterna. I
skärgården samlas också glasförpackningar in av Roslagsvatten trots att det finns ett producentansvar.
Detta sammantaget belastar varje grundavgift med 122 kr.
För att täcka de ökade fasta kostnaderna som ombyggnaden av återvinningscentralen på Eriksö medför
behöver de intäkterna från grundavgiften öka.
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Grundavgift
Grundavgiften för flerbostadshus motsvarar nu 60 % av avgiften för småhus och föreslås höjas så att den
motsvarar 70 % av motsvarande grundavgift. Höjningen motiveras med att flerfamiljshusen också nyttjar
återvinningscentralen samt att hämtning av grovavfall från flerfamiljshus även ska omfatta en
behandlingskostnad och inte bara insamlingstjänsten, som i nuvarande taxa.
Grundavgiften för verksamheter utgör idag 40 % av grundavgiften för småhus. Verksamheter föreslås i
den nya taxan betala lika stor grundavgift som småhusen. Det motiveras bland annat av att
verksamheternas avfallsfrågor upptar en stor del av arbetet på kundservice samt att vid hämtning av
grovavfall debiteras endast tjänsten och omfattar inte en behandlingsavgift. Antalet berörda
verksamheter är ca 120.
Grundavgift för enskilda avlopp införs i taxan. Hämtning av slam från enskilda avlopp tar upp mycket
resurser beträffande administration och planering, vilket i dagens taxa betalas av alla. Fastigheter
kopplade till det kommunala VA-nätet betalar redan en grundavgift och bör inte belastas för fastigheter
som har enskilt avlopp.
Rörlig avgift
Den nya taxan innebär att den rörliga avgiften för hämtning av avfall i kärl sänks för de flesta typer av
abonnemang. Vid de senaste årens justeringar av taxan höjdes både grundavgiften och den rörliga
avgiften utan att nya beräkningar gjordes för varje enskild tjänst och det finns nu ett utrymme för att
sänka den rörliga delen av avgiften.
Den nya taxa innebär att avgiften för hämtning av kärl av en viss storlek är densamma per
hämtningstillfälle, oavsett hur ofta kärlet hämtas och oavsett vilken abonnentkategori som använder
tjänsten. Avgiften för en viss kärlstorlek blir därmed densamma för småhus, flerbostadshus och
verksamheter. Samma princip gäller för säsongshämtning.
Undantag görs för abonnemang som har hämtning 156, 208 och 260 gånger per år och som får en
uppräkning av avgiften med drygt 7 %. Dessa typer av abonnemang används av flerbostadshus och
verksamheter på fastlandet och berör ca 30 abonnenter. Syftet är att styra mot färre transporter och
minskade avfallsmängder.
Förslaget till ny taxa innebär att abonnemang med insamling av matavfall även i fortsättningen har ett
lägre pris. Prisskillnaden ökar mot de som inte sorterar ut sitt matavfall för att motivera fler att sortera.
Varje veckas hämtning samt obligatorisk varje veckas hämtning på sommaren tas bort.
I dag har det vanligaste abonnemanget för permanentboende i småhus, hämtning av restavfall och
matavfall 30 gånger per år. Hämtning sker varannan vecka, förutom under sommaren då hämtning sker
varje vecka. Eftersom många abonnenter inte har behov av hämtning varje vecka samt att det blir
många extra kilometer att köra för lite avfall, föreslås att hämtning sker varannan vecka året runt. De
abonnenter som önskar tätare tömning kan göra budningar när de har behov för det. Denna förändring
gäller ca 1600 abonnenter på fastlandet.
Ett fåtal flerbostadshus och verksamheter har idag hämtning 30 ggr/år och de kommer behöva välja om
de vill ha avfallet hämtat varje eller varannan vecka året runt.
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Det finns idag ca 120 abonnenter i skärgården som har hämtning av avfall i säck 30 gånger per år.
Förslaget till ny taxa innebär att de istället erbjuds hämtning 26 gånger per år. Av miljöskäl och
kapacitetsbegränsning går det inte att göra budningar i skärgården, då det innebär långa båttransporter.
I dag finns ca 185 abonnenter i småhus på fastlandet som har hämtning av restavfall varje vecka. I
förekommande fall hämtas matavfallet dock varannan vecka. För att minska antalet transporter föreslås
att denna veckohämtning ersätts med hämtning varannan vecka. Även här körs långa sträckor för att
samla in små mängder avfall. Vid behov kan budningar göras.
Idag finns två olika säsongsabonnemang det ena med 8 hämtningar, hämtning var fjärde vecka. Det
andra har 17 hämtningar med hämtning varje vecka under högsommaren, medan en glesare hämtning
sker i början och slutet av säsongen. Förslaget till ny taxa erbjuder ett abonnemang med 13 hämtningar,
varannan vecka under perioden vecka 16 till vecka 40. Vid behov kan budningar göras. Detta berör ca 85
abonnenter, varav 44 har egen kompost.
Abonnenter som inte vill ha sitt avfall hämtat så ofta som varannan vecka har möjlighet att teckna
helårsabonnemang för hämtning var fjärde eller var 8:e vecka. För hämtning var 8:e vecka krävs egen
varmkompost.
Gemensamhetslösningar för småhus
På platser där sophämtning inte kan ske vid fastighetsgräns, exempelvis på grund av att vägen inte är
framkomlig, anordnas gemensamma uppställningsplatser varifrån avfallet hämtas. På vissa platser
hämtas avfallet i kärl och på andra platser kan exempelvis bottentömmande behållare användas.
Avgiften per hushåll för dessa gemensamma lösningar föreslås vara 80 % av avgiften för det vanligaste
abonnemanget för en villa, hämtning av ett 190-literskärl 26 ggr/år.
Bottentömmande behållare
Vikttaxa införs för bottentömmande behållare som töms med kranbil. Det innebär att avgiften delas upp
i två delar. Dels en fast tömningsavgift, dels en behandlingsavgift per kilo insamlat avfall.
Fastighetsägare betalar för tömning av såväl behållare för osorterat avfall som behållare för restavfall.
För matavfall utgår ingen behandlingsavgift, för osorterat avfall är behandlingsavgiften 3 gånger högre
än för sorterat. Om abonnenten inte vill sortera matavfall i bottentömmande behållare finns
möjligheten att lämna matavfall i kärl.
Trädgårdsavfall
Möjligheten att beställa hämtning av trädgårdsavfall i storsäck som hämtas med kranbil föreslås införas
på fastlandet. Motsvarande tjänst för hämtning av grovavfall finns redan.

Måluppfyllelse
Taxan ska tillsammans med avfallsföreskrifter och avfallsplan styra mot de nationella målen för
minskade avfallsmängder och ökad sortering. Avfallstaxan är miljöstyrande så att de hushåll som
sorterar ut sitt matavfall har en betydligt lägre avgift än de som inte sorterar ut matavfall. Det kopplar
till avfallsplanens mål 2 matsvinn ska minimeras och matavfall ska nyttjas som en resurs samt
målområde 3, material ska cirkulera.
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Genom att ta bort abonnemang med varje veckas tömningar för småhus minskar antalet körda
kilometer per ton insamlat avfall. Kärlen är dimensionerade för att med god marginal rymma en familjs
avfall med tömning var fjortonde dag. Detta styr mot målområde 6 i avfallsplanen där ett av delmålen är
att öka energieffektiviteten vid insamling och transport av avfall.
Det kommer att bli möjligt att sortera i flera fraktioner på återvinningscentralen och färjan samt att
lämna till återbruk på Eriksö. Detta finansieras av grundavgiften och styr mot målområde 3, material ska
cirkulera samt målområde 1, uppkomsten av avfall ska förebyggas.
Höjningen av grundavgiften finansierar även ökat kommunikationsarbete för att arbete med
beteendeförändringar som bidrar till ökad återvinning, minska uppkomsten av avfall samt att få bort
giftiga ämnen från kretsloppet.
Avfallstaxan bedöms ge förutsättningar för boende och verksamma i kommunen att få en
kostnadseffektiv och god service inom renhållningen.

Finansiering
Renhållningsverksamheten utförs av Vaxholmsvatten AB och ska vara självfinansierande med intäkter
från taxan som motsvarar de kostnader som uppkommer för renhållningsansvaret.

Förslagets konsekvenser
Förslaget har ekonomiska konsekvenser som sammanfattas i bilaga 2. Renhållningsverksamheten ska
vara självfinansierande och förslaget innebär en omfördelning av både kostnader och servicegrad inom
ramen för det kommunala renhållningsansvaret.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av renhållningsverksamheten sker inom Roslagsvatten AB och redovisas till styrelsen för
Vaxholmsvatten AB.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2021-08-20
Bilaga 1, Avfallstaxa för Vaxholms stad 2021-08-23
Bilaga 2, Avfallstaxa för Vaxholms stad, ekonomiska konsekvenser
Bilaga 3, protokoll från Vaxholmsvatten AB styrelsemöte 2021-06-08

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Roslagsvatten AB, Dennis Olsson, dennis.olsson@roslagsvatten.se

För kännedom:

Marie Wiklund kommunchef marie.wiklund@vaxholm.se
Susanne Edén stadsbyggnadschef susanne.eden@vaxholm.se
Kristoffer Staaf kanslichef kristoffer.staaf@vaxholm.se
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GENERELLA BESTÄMMELSER
Inledning

Vaxholmsvatten ansvarar för att samla in kommunalt avfall samt avfall som kommunen ansvarar för från
hushåll och verksamheter i Vaxholms stad. Roslagsvatten är utförande verksamhet åt Vaxholmsvatten. I
detta dokument används benämningen Roslagsvatten för både Vaxholmsvatten och Roslagsvatten. I
ansvaret ingår insamling och omhändertagande av kommunalt avfall och avfall under kommunalt
ansvar.
För den renhållning kommunen ansvarar för utgår avgifter enligt denna avfallstaxa, inklusive moms.
Avgiftsskyldighet föreligger i enlighet med miljöbalken, kap 27, 4 - 6 §§. Kommunfullmäktige beslutar om
taxan. Avgifterna för hantering av kommunalt avfall samt avfall som kommunen ansvarar för består av
en fast årlig avgift för avfall samt en fast årlig avgift för enskilda avlopp och rörliga avgifter beroende på
behov av hämtning vid fastighet.
Gällande bestämmelser för hanteringen av kommunalt avfall samt avfall som kommunen ansvarar för
finns i Vaxholms stads renhållningsordning som omfattar en avfallsplan samt avfallsföreskrifter
www.roslagsvatten.se.

Avgiftsskyldighet

Fastighetsägare i Vaxholms stad är skyldiga att betala avgift enligt denna avfallstaxa. Med
fastighetsägare avses den som äger en fastighet eller den som enligt
1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. Tomträttshavare
jämställs med fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda
samt övriga fastigheter där det uppstår kommunalt avfall eller avfall som kommunen ansvarar för.
Avgiftsskyldigheten kan efter överenskommelse mellan Roslagsvatten och nyttjanderättshavare, till
exempel verksamhetsutövare eller hyresgäst, överlåtas till nyttjanderättshavare. Överlåtelsen ska ske
skriftligen och undertecknas av nyttjanderättshavaren. Roslagsvatten kan häva denna överlåtelse om
nyttjanderättshavaren inte uppfyller sina åtaganden och meddelar då fastighetsägaren att denne i
fortsättningen ansvarar för avgifterna enligt denna taxa.
En särskild avgift tas ut för tecknande av hyresgästabonnemang 900kr/hyresgäst och abonnemang.
Avfallsabonnemang
Fastighetsägare i småhus, flerbostadshus samt verksamheter är skyldiga att ha ett abonnemang för
hämtning av kommunalt avfall hos Roslagsvatten.
Ändrade förhållanden
Alla fastighetsägare är skyldiga att anmäla ändrade förhållanden som påverkar avfallshämtningen.
Fastighetsägare i småhus är skyldiga att informera förändring i antal hushåll. Fastighetsägare i
flerbostadshus är skyldiga att informera förändring i antal hushåll (lägenheter). Underlåtenhet att
anmäla ändrade förhållanden ger inte rätt till återbetalning av erlagt belopp1.

1

Roslagsvatten dimensionerar hela sin verksamhet på den mängd bostäder och abonnemang som finns i kommunen.
Roslagsvatten har tecknat avtal med våra entreprenörer utifrån den information vi har att tillgå. Det innebär att vi har
kostnader för utförda tjänster och kan därför inte återbetala avgifter för perioder tidigare än när vi fått information om ändrade
förhållanden.
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Uppehåll i hämtning
Ansökan om uppehåll i hämtningen ska ske skriftligt från fastighetsägaren. Grundavgiften måste betalas
även under uppehållsperioden, hel grundavgift debiteras för denna abonnemangsform.

Fakturering och betalning

Avgiften är årlig och bestämd till det belopp som behövs för att täcka nödvändiga kapital- och
driftskostnader för avfallshanteringen. Avgifterna avseende perioden
1 januari - 31 december debiteras kvartalsvis, undantaget slam och fett hämtningar som debiteras
månadsvis. Avgifter enligt denna taxa ska erläggas till Vaxholmsvatten. Samfakturering görs i
förekommande fall med avgifter för VA.
Avgift ska erläggas baserat på vid varje tidpunkt gällande förhållanden på fastigheten och ska av
fastighetsägaren stämmas av mot fakturan2. Betalningsskyldighet inträder från den tidpunkt när visst
förhållande ändras. Ändrade förhållanden ska utan dröjsmål anmälas till Roslagsvatten.
Avgifter ska betalas vid de tidpunkter som anges på fakturan. Vid försenad betalning debiteras en
påminnelseavgift. Påminnelseavgift, dröjsmålsränta samt inkassoersättning debiteras enligt lag.
Åtgärder enligt detta stycke vidtas av betalningsmottagaren som även äger rätt att i övrigt företräda
kommunen i dessa frågor. Vid utebliven betalning och så länge skulden består kan hämtfrekvensen dras
ned till lägsta möjliga nivå.

Taxans uppdelning

Avfallstaxan är uppdelad i två huvudkategorier: Avfall samt Enskilda avlopp. Under varje huvudkategori
finns 2 underkategorier uppdelat på insamlingsområdena Fastland samt Skärgård.
Till Fastland hör utöver fastlandet samtliga öar i Vaxholms stad med fast broförbindelse till fastlandet
samt Tynningö och Rindö (inkl. öar med fast broförbindelse till dessa öar).
Till Skärgård hör samtliga öar i Vaxholms stad utan fast broförbindelse med fastlandet med undantag för
Tynningö och Rindö (inkl. öar med fast broförbindelse till dessa öar).
Detta är en generell beskrivning, avgörande för vilken kategori abonnenten tillhör beror på vilket sätt
insamling sker. Om insamling på fastlandet inte kan ske genom det fasta vägnätet utan hämtning sker
från sjön är taxa under kategori Skärgården tillämplig. Likaså om abonnenter i skärgården har sina
avfallsbehållare placerade på fastlandet i anslutning till farbar väg är kategori Fastlandet tillämplig.

Avgiftens innehåll

Renhållningsavgiften för kommunalt avfall samt avfall som kommunen ansvarar för består av en fast
grundavgift för respektive huvudkategori, avfall och enskilda avlopp, samt rörliga avgifter för insamling
och behandling av det kommunala avfallet och avfall som kommunen ansvarar för. Vid undermålig
framkomlighet, felaktig hantering av avfallsbehållare eller vid felaktigt material i behållare kan
avvikelseavgifter utgå.
Grundavgift avfall
Grundavgift debiteras för samtliga bebyggda fastigheter. Grundavgift debiteras för:

2

Roslagsvatten har möjlighet att efterdebitera avgifter om det framkommer att ändrade förhållanden har skett på fastigheten.
Om det t.ex. finns fler lägenheter i en fastighet än den uppgift Roslagsvatten har, innebär det att även de fastighetsinnehavarna
har haft möjlighet att använda de tjänster som finns för avfallskollektivet.
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Småhus: en grundavgift tas ut per bostad i en- eller tvåbostadshus (friliggande, del i radhus, del
i kedjehus och del i parhus). Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade som
småhus.



Flerbostadshus: en grundavgift tas ut per lägenhet i flerbostadshus med minst tre lägenheter.
Attefallshus som hyrs ut debiteras grundavgift som för flerbostadshus.



Verksamheter: per anläggning



Uppehåll: uppehåll i hämtning innebär att hel grundavgift debiteras.

Grundavgiften finansierar kostnader för:
 Information om avfallshantering till abonnenter
 Kundservice och fakturering
 Återvinningscentral
 Insamling och hantering av farligt avfall
 Återvinningsfärjan i skärgården (grovavfall, elektronik och farligt avfall)
 Planering för den framtida avfallshanteringen och genomförande av renhållningsordning dvs.
kommunens avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter


Administration, räntekostnader, avskrivningar, drifttillsyn och upphandling

Grundavgift enskilda avlopp
Grundavgift debiteras för samtliga bebyggda fastigheter med enskilt avlopp. Grundavgiften debiteras
per anläggning (tillhörande BDT-anläggning ingår).
Grundavgiften finansierar kostnader för:
 Information om avfallshantering till abonnenter
 Kundservice och fakturering
 Administration, drifttillsyn och upphandling
Rörlig avgift
De rörliga avgifterna finansierar kostnader för insamling, omlastning, transport och behandling av
avfallet. Den rörliga avgiften framgår av taxan och varierar beroende på behållartyp, storlek och
tömningsintervall. Dragväg upp till 5 meter ingår i angivna avgifter för hämtning av kärl- och säckavfall.
Slangdragning ingår med 10 meter vid tömning av enskilda avlopp.
Miljöstyrande taxa
Taxan är miljöstyrande. Det innebär att abonnent som ej sorterar ut sitt matavfall får en högre
abonnemangskostnad. Abonnenter som inte erbjudits matavfallsinsamling samt abonnenter som
komposterar får samma abonnemangskostnad som de som sorterar ut matavfall.
Definitioner
Avloppsslam
Med Avloppsslam avses t.ex. urin, fekalier, bad- dusch-, disk- och tvättvatten.
Fettavfall
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Vegetabilisk eller animaliskt fettavfall från livsmedelsberedning samlas upp i fettavskiljare eller särskild
behållare.
Restavfall
Restavfall i detta dokument motsvarar avfallsföreskrifternas definition ”Med brännbart säck- och
kärlavfall avses säck- och kärlavfall som återstår sedan matavfall har sorterats ut”.
Matavfall
Med matavfall avses särskilt utsorterat lättnedbrytbart organiskt avfall som samlas in separat för
biologisk behandling alternativt kompostering.
Osorterat säck- och kärlavfall
Med osorterat säck- och kärlavfall avses säck- och kärlavfall där matavfall inte har sorterats ut.
Insamling av restavfall samt utsorterat matavfall
För helårsabonnemang med avfallshämtning var fjärde vecka eller glesare,
krävs utsortering av matavfall eller godkänd varmkompost.
Övriga tjänster
För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument för hämtning/behandling av avfallsslag sker
debitering av särskild avgift. Avgiften beräknas utifrån entreprenadkostnad och övriga kostnader för
hantering av det aktuella avfallet. Roslagsvatten bestämmer avgiften i det enskilda fallet.
Planerad tömning av enskilda avlopp
Slamtömning planerad av Roslagsvatten erbjuds maximalt två gånger per anläggning och år. Tömningen
är schemalagd och utförs inom en av Roslagsvatten fastställd tvåveckorsperiod.
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AVGIFTER

Avfallshämtning
I alla avgifter ingår moms.

1 GRUNDAVGIFT FÖR FASTLAND OCH SKÄRGÅRD
FASTIGHET
Småhus per bostad

Avgift kr per år
2 151

Flerbostadshus, per lägenhet

1 506

Verksamheter

2 151

Fastigheter med uppehåll i hämtning

2 151

2 INSAMLINGS- OCH BEHANDLINGSAVGIFTER RESTAVFALL FASTLAND SMÅHUS
2.1 Kärlabonnemang för restavfall med separat utsortering av matavfall

Matavfall sorteras ut i kommunens utdelade papperspåse som läggs i det bruna kärlet om
140 liter alternativt sorteras ut i av Vaxholms stad godkänd kompost. Restavfall sorteras i 140 -370 liters kärl.
ABONNEMANG HELÅR MED
MATAVFALLSSORTERING

RESTAVFALL
Antal tömningar

MATAVFALL
Antal tömningar

Kärl 140L restavfall

26 ggr/år

26 ggr/år

711

Kärl 140 L restavfall

13 ggr/år

26 ggr/år

355

Kärl 190L restavfall Bas

26 ggr/år

26 ggr/år

852

Kärl 190 L restavfall

13 ggr/år

26 ggr/år

426

Kärl 190L restavfall Tillstånd för egen

7 ggr/år

26 ggr/år

262

Kärl 240L restavfall

26 ggr/år

26 ggr/år

956

Kärl 370L restavfall

26 ggr/år

26 ggr/år

1 455

RESTAVFALL
Antal tömningar

MATAVFALL
Antal tömningar

Kärl 140L restavfall

13 ggr/år

13 ggr/år

355

Kärl190L restavfall

13 ggr/år

13 ggr/år

426

Kärl 240L restavfall

13 ggr/år

13 ggr/år

478

Kärl 370 restavfall

13 ggr/år

13 ggr/år

727

varmkompost krävs

SÄSONGSABONNEMANG V 16-40 alt. 17-41
MED MATAVFALLSSORTERING
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2.2 Kärlabonnemang med osorterat avfall
Abonnenten har aktivt valt att ej sortera ut matavfall.
ABONNEMANG HELÅR UTAN
MATAVFALLSSORTERING
Kärl 140L Osorterat

OSORTERAT AVFALL
Tömningsfrekvens
26 ggr/år

Kärl 190L Osorterat

SÄSONGSABONNEMANG V 16-40 alt. 1741 UTAN MATAVFALLSSORTERING

Avgift kr per år
1 998

26 ggr/år

OSORTERAT AVFALL
Tömningsfrekvens

2 403

Avgift kr per år

Kärl 140L Osorterat

13 ggr/år

999

Kärl 190L Osorterat

13 ggr/år

1 202

2.3 Budning av restavfall och matavfall i kärl
BUDNING

Avgift kr per styck

Extratömning av matavfallskärl Utförs inom 3 arbetsdagar

175

Extra tömning av restavfallskärl, tömning av matavfallskärl ingår Utförs inom 3 arbetsdagar från

374

beställning

2.4 Avvikelseavgift restavfall och matavfall i kärl
AVVIKELSEAVGIFT

Kostnad per styck

Överfullt

400

Felsorterat

400

2.5 Delade kärl, restavfall och matavfall

Upp till tre (3) närliggande hushåll kan efter ansökan till Roslagsvatten dela på ett kärl för restavfall och/eller ett
kärl för matavfall. Samtliga hushåll betalar grundavgift. Tömningsavgiften delas lika mellan abonnenterna och
faktureras respektive hushåll.

2.6 Gemensamhetsabonnemang för restavfall

För hushåll med hämtning av avfall bostadsnära i behållare gemensamma med andra fastigheter. Behållartyp och
placering fastställs av Roslagsvatten. Behållaren töms varannan vecka eller av Roslagsvatten beslutat lämpligt
intervall. Anslutna hushåll faktureras separat. Grundavgift betalas av samtliga hushåll.
GEMENSAMHETSABONNEMANG

Avgift kr per år

Gemensamhetsanläggning med matavfallssortering

688

3. FLERBOSTADSHUS SAMT VERKSAMHETER FASTLAND

Matavfall hämtas i 140L kärl alternativt krantömmande behållare. Roslagsvatten tillhandahåller 140L kärl.
Abonnent tillhandahåller krantömmande behållare för matavfall.

3.1 Kärlabonnemang för restavfall med separat utsortering av matavfall

Restavfall sorteras ut i 190 - 660L kärl. Matavfall i 140L kärl alternativt krantömmande behållare töms enligt
överenskommelse med Roslagsvatten. Behandling ingår.
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ABONNEMANG HELÅR MED
MATAVFALLSSORTERING

Avgift kr per behållare
26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

Kärl 190L restavfall

852

1 705

3 410

Kärl 240L restavfall

956

1 912

3 824

Kärl 370L restavfall

1 455

2 909

5 818

Kärl 660L restavfall

2 323

4 645

9 291

156 ggr/år
Kärl 660L restavfall

208 ggr/år

15 029

260 ggr/år

20 039

25 048

3.2 Kärlabonnemang med osorterat avfall

Abonnenten har aktivt valt att ej sortera ut matavfall. Behandling ingår.
ABONNEMANG HELÅR UTAN
MATAVFALLSSORTERING

Avgift kr per behållare
26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

Kärl 190L restavfall

2 403

4 807

9 614

Kärl 240L restavfall

2 705

5 409

10 818

Kärl 370L restavfall

4 117

8 233

16 466

Kärl 660L restavfall

6 597

13 193

26 387

3.3 Budning av matavfall och restavfall i kärl
BUDNING

Avgift kr per styck

Extratömning av matavfallskärl Utförs inom 3 arbetsdagar

175

Extra tömning av restavfallskärl Utförs inom 3 arbetsdagar från beställning

374

Extra tömning av restavfall i 660 l kärl Utförs inom 3 arbetsdagar från beställning

397

3.4 Krantömmande behållare för restavfall och osorterat avfall

Krantömmande behållare är markbehållare eller underjordsbehållare som är bottentömmande. Behållaren för
restavfall ägs av abonnenten. Behandlingsavgift tillkommer. Kostnad för insatssäck ingår ej.

Avgift kr per behållare

TÖMNING

26 ggr/år

52 ggr/år

104 ggr/år

≤ 3 m3 restavfallsbehållare

13 389

26 779

53 557

3,1 - 5 m3 restavfallsbehållare

15 290

30 580

61 161

0

0

0

Matavfallsbehållare
*Enbart fastigheter med utsortering av matavfall kan få hämtat 104 ggr/år

BEHANDLINGSAVGIFT

Avgift kr per kg

Matavfall

0
1
2

Restavfall
Osorterat avfall
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BUDNING

Avgift kr per styck

Extra tömning av krantömmande behållare Utförs inom 3 arbetsdagar från beställning.

1 525

Behandlingsavgift tillkommer

3.5 Lastväxlarcontainer för restavfall

Tömning av restavfall/osorterat avfall i container med lastväxlarfordon. Övervikt får ej förekomma. Vid övervikt
utgår särskild felhanteringsavgift. Entreprenör kan neka borttransport i de fall lastad komprimator inte uppfyller
viktkrav. Avgift för behandling tillkommer. Container inklusive lastväxlarflak tillhandahålls av abonnent.
Komprimatortyp ska godkännas av Roslagsvattens entreprenör innan tömning kan påbörjas.
TÖMNINGSAVGIFT Behandlingsavgift

Avgift kr per gång

tillkommer

Tömning av restavfall

2 767

BEHANDLINGSAVGIFT

Avgift kr per kg

Restavfall

1

Osorterat avfall

2

Avgift kr per gång

AVVIKELSEAVGIFT
Bomkörning

2 525

4 CONTAINERABONNEMANG FÖR VERKSAMHETER FASTLAND
4.1 Container för restavfall

Avgifterna gäller tömning samt behandling av restavfall i container som töms med baklastande sopbil. Containern
tillhandahålls av abonnenten. Matavfall sorteras ut separat. Matavfall kan hämtas från 140L kärl alternativt
krantömmande behållare. Roslagsvatten tillhandahåller 140L kärl. Abonnent tillhandahåller krantömmande
behållare för matavfall.
Avgift kr per behållare och år

ABONNEMANG HELÅR MED MATAVFALLSSORTERING

26 ggr/år

52 ggr/år

Container 3

m3

27 892

55 784

Container 4

m3

32 192

64 385

Container 6

m3

40 793

81 587

Container 8

m3

49 394

98 788

BUDNING

Avgift kr per styck

Extra tömning av container Inklusive behandlingskostnad. Utförs inom 3 arbetsdagar från beställning

1 547

Avgift kr per gång

AVVIKELSEAVGIFT
Felsorterat

1 900

Vid större avvikelser tillämpas självkostnadsersättning
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5 EXTRA TJÄNSTER SMÅHUS, FLERBOSTADSHUS OCH VERKSAMHETER FASTLAND
GÅNGAVSTÅNDSTILLÄGG

Avgift kr per styck

Dragväg Enkel väg, avgift per påbörjad 10 meter-sträcka, utöver 5 meter. Enbart för flerfamiljshus och

14

verksamheter.

TJÄNST

Avgift kr per styck

Hämtning av extrasäck med restavfall vid ordinarie hämtning Enbart för verksamheter

32

6 GROVAVFALL FASTLAND

Grovavfall ska i möjligaste mån lämnas på återvinningscentral. Öppettider samt information om vad som kan
lämnas återfinns på Roslagsvattens hemsida. Båt, bil och byggavfall räknas inte som grovavfall. Roslagsvatten
erbjuder även tilläggstjänster enligt nedan.

6.1 Abonnemang

Tjänsten kan nyttjas av flerfamiljshus. Avgifterna gäller abonnemang för hämtning och behandling av grovavfall.
Avgift kr per behållare

GROVAVFALL ABONNEMANG

26 ggr/år
1 147 kr

Grovavfall 660L kärl
Extra tömning per kärl Hämtas inom 7 arbetsdagar

52 ggr/år
2 294 kr

104 ggr/år
4 588 kr
191 kr

6.2 Budning storsäck

Tjänsten kan nyttjas av småhus, flerbostadshus samt verksamheter. Storsäck kan fyllas med
1 m3 grovavfall. Enstaka kolli kan hämtas och utgörs av t.ex. soffa, skåp, bord etc. Båt, bil och byggavfall räknas inte
som grovavfall. I avgiften ingår hämtning och behandling.
GROVAVFALL I STORSÄCK
Storsäck

Avgift kr per säck

1m3

469

6.3 Tillfälligt uppställd container

Tjänsten kan nyttjas av småhus, flerbostadshus samt verksamheter. Avgifterna avser utsättning, hemtagning samt
en tömning av containern. Hyra per dag av container samt behandling av grovavfallet tillkommer.
GROVAVFALL I CONTAINER

Avgift kr per styck

Tillfällig container 6-10 m3 Utställning och hemtagning

1 470

Hyra per dag

147

BEHANDLINGSAVGIFT

Avgift kr per kg

Grovavfall

1,5
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7 TRÄDGÅRDSAVFALL FASTLAND
7.1 Budning storsäck

Tjänsten kan nyttjas av småhus, flerbostadshus samt verksamheter. I avgiften ingår säck, hämtning och
behandling.
TRÄDGÅRDSAVFALL I STORSÄCK
Storsäck

Avgift kr per säck

1m3

469

7.2 Tillfälligt uppställd container

Tjänsten kan nyttjas av småhus, flerbostadshus samt verksamheter. Avgifterna avser utsättning, hemtagning samt
en tömning av containern. Hyra per dag av container samt behandling av trädgårdsavfallet tillkommer.
TRÄDGÅRDSAVFALL I CONTAINER
Tillfällig container 6-10 m

3

Avgift kr per styck
1 470

Utställning och hemtagning

Hyra per dag

147

BEHANDLINGSAVGIFT

Avgift kr per kg

Trädgårdsavfall

0,8

8 ELAVFALL FASTLAND
8.1 Budning

Småhus och flerbostadshus kan beställa hämtning av vitvaror/kyl/frys från fastighet. Flerbostadshus och områden
med gemensam hämtning kan efter beställning få elavfall hämtat från rullbur. Rullbur tillhandahålls inte av
Roslagsvatten. Hämtning sker på bestämd hämtnings dag inom 7 arbetsdagar efter beställning. I avgiften ingår
hämtning och behandling.
BUDNING AV ELAVFALL

Avgift kr per tillfälle

Vitvaror och små el i bärkasse Upp till tre enheter per hämtning

1 095

Elavfall i rullbur

1 095

9 FARLIGT AVFALL FASTLAND
9.1 Budning

Småhus och flerbostadshus kan beställa hämtning av farligt avfall i lösmängd vid fastighet. Det farliga avfallet ska
vara nerlagt i valfri behållare (max 25 liter/behållare) och vara förslutet och märkt med vad det är för typ av farligt
avfall. Behållaren töms och återlämnas på plats efter tömning. Hämtning sker inom 7 arbetsdagar efter beställning.
I avgiften ingår hämtning och behandling.
BUDNING AV FARLIGT AVFALL

Avgift kr per tillfälle

Farligt avfall Max 2 behållare per hämtning 'a 25l

300
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10 LATRIN FASTLAND
10.1 Budning

Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Behandling ingår. Abonnenten kan mot avgift beställa latrinkärl
och få dem levererade i samband med tömning. Abonnent kan också tillhandahålla eget latrinkärl. Roslagsvatten
meddelar vilken typ av kärl som är godkända.
BUDNING AV LATRINKÄRL

Avgift kr per kärl

Hämtning av ett latrinkärl ink. lev av nytt kärl

588

Ytterligare kärl i samband med hämtning

142

11 INSAMLING OCH BEHANDLINGSAVGIFTER FÖR RESTAVFALL OCH OSORTERAT
AVFALL I SKÄRGÅRDEN

I skärgården hämtas avfall i säck eller från behållare. I skärgården erbjuds ingen matavfallsinsamling. För tömningsoch behandlingsavgift för restavfall med tömning var fjärde vecka krävs godkännande från Södra Roslagens miljö
och hälsa för egen varmkompost. För helår eller del av året kan det vara aktuellt med anvisad plats, vilken kan
innefatta gemensam uppsamlingsplats. Anvisad hämtplats kan förekomma på såväl öar som fastland. Vaxholms
stad fattar beslut om anvisad plats.

11.1 Säck- och behållarabonnemang för restavfall och osorterat avfall

Tjänsten kan beställas av småhus och verksamheter. I skärgården tillämpas både säckhämtning och tömning av
behållare vintertid. Säck samt behållare tillhandahålls av Roslagsvatten.
ABONNEMANG HELÅR

Tömningsintervall

Avgift kr per år

Säck standardstorlek restavfall alt. vinterbehållare. Tillstånd för egen

13 ggr/år

2 513

Säck standardstorlek restavfall/osorterat avfall alt. vinterbehållare

26 ggr/år

3 286

varmkompost krävs

SÄSONGSABONNEMANG Vecka 16-40 alt. 17-41

Tömningsintervall

Säck, standardstorlek restavfall/osorterat avfall

13 ggr/år

EXTRASÄCK RESTAVFALL VID ORDINARIE TÖMNING

Avgift kr per år
2 513
Avgift kr per styck

Extra säck restavfall/osorterat avfall

216

11.2 Delat abonnemang

Närliggande hushåll kan efter ansökan till Roslagsvatten dela på ett säckabonnemang (dvs rörlig avgiften). Samtliga
hushåll betalar grundavgift. Tömningsavgiften delas lika mellan abonnenterna och faktureras respektive hushåll.

11.3 Gemensamhetsabonnemang

För hushåll anslutna till gemensamhetsbehållare med gemensamma uppsamlingsplatser.

11.3.1 Gemensamhetsbehållare för restavfall och osorterat avfall vid uppsamlingsplats
Typ av behållare samt placering av behållaren beslutas av Roslagsvatten. Behållaren töms varannan vecka eller
efter behov. Anslutna hushåll faktureras separat. Grundavgift betalas av samtliga hushåll.
GEMENSAMHETSABONNEMANG

Avgift kr per år

Gemensamhetsanläggning, helår

2 512
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11.4 Verksamheter Skärgård
11.4.1 Säckabonnemang Restavfall
HELÅRSABONNEMANG OSORTERAT AVFALL

Antal tömningar

Säck standardstorlek

Avgift kr per säck

26 ggr/år

102

11.4.2 Krantömmande behållare för restavfall

Tjänsten kan beställas av verksamheter och avser krantömmande behållare på 2,5m3 för restavfall/osorterat avfall.
Behållaren ägs av abonnenten. Behandlingsavgift ingår. Roslagsvatten ska godkänna behållartyp samt placering.
Kostnad för eventuell insatssäck ingår.
TÖMNING
Budad tömning Endast under säsong v. 16-46 då entreprenören är i området

Avgift kr per styck
2 734

11.5 Lastväxlarcontainer

Tjänsten kan beställas av verksamheter. Tömning av restavfall/osorterat avfall i container från 15 m3 med
lastväxlarfordon. Övervikt får ej förekomma. Vid övervikt utgår särskild felhanteringsavgift. Entreprenör kan neka
borttransport i de fall lastad komprimator inte uppfyller viktkrav. Avgift för behandling tillkommer. Container
inklusive lastväxlarflak tillhandahålls av abonnent. Komprimatortyp ska godkännas av Roslagsvattens entreprenör.

TÖMNINGSAVGIFT Behandlingsavgift tillkommer

Avgift kr per styck

Tömning restavfall/osorterat avfall

13 082

BEHANDLING

Avgift kr per kg

Restavfall/osorterat avfall

1

Felsorterat

2

AVVIKELSEAVGIFT

Avgift kr per styck

Bomkörning

13 082

11.4.2 Krantömmande behållare för glas samt returpapper

Tjänsten kan beställas av verksamheter och avser krantömmande behållare för glasförpackningar eller
returpapper. Behållare tillhandahålls av abonnenten. Roslagsvatten ska godkänna behållartyp samt placering.
Eventuell insatssäck ingår ej. Tömning kan som högst utföras 22 ggr/år

BUDNING

Avgift kr per styck

Returpapper Krantömd behållare 2,5m3

2 777

Glasförpackningar Krantömd behållare 2,5m3

2 777

148

DOKUMENT ID: 20210617-30095
SIDAN: 16 (19)

12

EXTRA TJÄNSTER SMÅHUS OCH VERKSAMHETER I SKÄRGÅRDEN

GÅNGAVSTÅNDSTILLÄGG

Avgift kr per styck

Gångavstånd Enkel väg, avgift per påbörjad 10 meter-sträcka, utöver 5 meter.

14

13 GROVAVFALL SKÄRGÅRDEN

Grovavfall i skärgården samlas in via återvinningsfärjan och information om vad som kan lämnas och när det
hämtas återfinns på Roslagsvattens hemsida. Båt, bil och byggavfall räknas inte som grovavfall.

13.1 Budning storsäck

Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Storsäck kan fyllas med 1m3 grovavfall. Abonnent tillhandahåller
själv storsäck. Enstaka kolli kan hämtas och utgörs av t.ex. soffa, skåp, bord etc. Båt, bil och
Avgift kr per säck

GROVAVFALL I STORSÄCK
Grovavfall Storsäck 1m3

3 234

byggavfall räknas inte som grovavfall. I avgiften ingår hämtning och behandling.

14 ELAVFALL SKÄRGÅRDEN

Roslagsvatten hänvisar till grovavfallsfärjan.

15 FARLIGT AVFALL SKÄRGÅRDEN
Roslagsvatten hänvisar till grovavfallsfärjan.

16 LATRIN SKÄRGÅRDEN
16.1 Budning

Tjänsten kan nyttjas av småhus och verksamheter. Behandling ingår. I tömningsavgiften ingår ett nytt latrinkärl.
Abonnenten kan mot avgift beställa ytterligare latrinkärl och få dem levererade i samband med hämtning av
latrinkärl eller vid ordinarie hämtning av avfall. Abonnent kan tillhandahålla eget latrinkärl. Roslagsvatten
meddelar vilken typ av kärl som är godkända.
BUDNING AV LATRINKÄRL

Avgift kr per kärl

Hämtning av ett latrinkärl ink. lev av nytt kärl

588

Ytterligare kärl i samband med hämtning

142
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ENSKILT AVLOPP

17 GRUNDAVGIFT ENSKILDA AVLOPP
GRUNDAVGIFT ENSKILDA AVLOPP

Avgift kr per år

Kostnad per anläggning inkl. ett BDT-avlopp

729

18 TÖMNING AV AVLOPPSSLAM FASTLAND
18.1 Slam ordinarie tömning Fastland
ORDINARIE TÖMNING
Ordinarie tömning upp till

Avgift kr per styck
3m3

800

Minst 1 obligatorisk per år max 2*

Ordinarie tömning 3,1m3 till 6m3 Minst 1 obligatorisk per år max 2*
Extra m3 över 6 m3

1 098
469

* Gäller inte för de som har intyg för tömning mer sällan på anläggningen.

18.2 Budning av slamtömning
PRISTILLÄGG FÖR BUDNING Läggs till på pris för ordinarie tömning
Budad tömning Utförs inom 7 arbetsdagar

Avgift kr per styck
520

Akut budad tömning Utförs inom 24 timmar

1 303

Akut budad tömning Utförs inom 6 timmar

2 608

18.3 Extratjänster
SAMTIDA TÖMNING

Avgift kr per styck

BDT-avlopp

514

DRAGNING AV EXTRA SLANG

Avgift kr per styck

Extra Slang Per påbörjad femmeters intervall utöver tio meter

81

18.4 Avvikelseavgifter
AVVIKELSEAVGIFT

Avgift kr per styck

Bräddning vid överfull anläggning och avloppsslam runnit ut på marken

2 100

Överkubik vid överfull anläggning

500

Bomkörning vid tömning

391

Bomkörning vid akut budning inom 24 timmar

1 301

Bomkörning vid akut budning inom 6 timmar

2 341
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19 TÖMNING AV AVLOPPSSLAM SKÄRGÅRD
19.1 Slam ordinarie tömning Skärgård
ORDINARIE TÖMNING

Avgift kr per styck

Ordinarie tömning 0>3m3 Minst 1 obligatorisk per år max 2*

2 827

Ordinarie tömning <3-6m3 Minst 1 obligatorisk per år max 2*

3 020

Extra m3 över 6 m3

618

* Gäller inte för de som har intyg för tömning mer sällan på anläggningen.

19.2 Budning av slamtömning
PRISTILLÄGG FÖR BUDNING Läggs till på pris för ordinarie tömning
Budad tömning Utförs inom 10 arbetsdagar

Avgift kr per styck
5 413

Akut budad tömning Utförs inom 24 timmar

10 931

19.3 Extratjänster
SAMTIDA TÖMNING

Avgift kr per styck

BDT-avlopp

130

DRAGNING AV EXTRA SLANG

Avgift kr per styck

Extra Slang Per påbörjad 5 metersintervall utöver tio meter

81

19.4 Avvikelseavgifter
AVVIKELSEAVGIFT

Avgift kr per styck

Bräddning vid överfull anläggning och avloppsslam runnit ut på marken

2 100

Överkubik vid överfull anläggning

500

Bomkörning vid planerad samt budad tömning

653

Bomkörning Akut tömning nästkommande dag

10 404

20 FETT FRÅN FETTAVSKILJARE FASTLAND
20.1 Tömning av fettavskiljare
PLANERAD TÖMNING
Tömning

1m3

Avgift kr per styck
2 347

max 24 ggr per år

Extra kubikmeter

500
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20.2 Budning
PRISTILLÄGG FÖR BUDNING Läggs till på pris för planerad tömning

Avgift kr per styck

Budad tömning Utförs inom 7 arbetsdagar

2 609

Akut budad tömning Utförs inom 24 timmar

3 652

Akut budad tömning Utförs inom 6 timmar

5 016

Vid bomkörning tillämpas avvikelseavgifter för slam
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Bilaga 2.
Typ av abonent

Typ av abonnemang
190 literskärl för restavfall
(26 ggr/år) 140-literskärl
Småhus fastland helår för matavfall (26 ggr/år)
190 literskärl för restavfall
Småhus fastland
(13 ggr/år) 140-literskärl
sässong
för matavfall (13 ggr/år)
Småhus skärgård helår Säck (26 ggr/år)
Småhus skärgård
sässong
Säck (13 ggr/år)
660-l kärl för restavfall, (52
Flerfamiljshus per
ggr/år) 140-l kärl för
lägenhet
matavfall (52 ggr/år)
1 st. 370-literskärl för
restavfall (52 ggr/år) 140literskärl för matavfall (52
Verksamhet fastland
ggr/år)
Fastighet med enskilt
avlopp Fastland
0-3 m3 2 tömningar per år
Fastighet med enskilt
avlopp Skärgård
0-3 m3 2 tömningar per år

Grundavgift och Grundavgift och
rörlig avgift kr/år rörlig avgift kr/år Förändring i kr Förändring i %
2021-01-01
2022-01-01
2021-2022
2021-2022

2880

3003

123

4,3

2427

2577

150

6,2

5222

5437

215

4,1

4872

4664

-208

-4,3

1731

2022

291

16,8

4949

5060

111

2,2

2550

2329

-221

-8,7

5712

6 383

671

11,7

Tabellen visar på hur olika typer av hushåll påverkas ekonomiskt av förslaget till ny avfallstaxa

Grundavgift
Småhus
Flerfamiljshus
Verksamheter
Enskilda avlopp
Förändring av pris på grundavgifter.

Taxa 2021
Taxa 2022
1462 kr
2 151 kr
900 kr
1 506 kr
674 kr
2 151 kr
0 kr
729 kr

Rörlig avgift
Restavfall i kärl 190L varannan vecka helår
Restavfall i kärl 190L varannan vecka V 16-40
Restavfall i säck varannan vecka helår skärgård
Restavfall i säck varannan vecka V16-40 skärgård
Restavfall i kärl 660 l 52 ggr/år
Restavfall 370 l kärl 52 ggr/år
Slam ordinarie tömning 0-3 kbm
Slam ordinarie tömning 0-3 kbm (skärgård)
Förändring av pris på de vanligaste typerna av hämtning.
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Taxa 2021
Taxa 2022
Småhus
1418
852
Småhus
965
426
Småhus
3760
3 286
Småhus
3410
2 513
Flerfamiljshus
7477
4645
Verksamhet
4275
2 909
Småhus
1275
800
Småhus
2856
2827
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Malin Forsbrand, ordförande
Michael Baumgarten, ledamot
Björn Brånebäck, ledamot
Lars Lindgren, ledamot
Bengt Sandell, ledamot
Mikael Vigvinter, ledamot

Frånvarande
Anna-Lena Norden, ledamot
Susanne Eden, adjungerad ledamot

Övriga närvarande
Christian Wiklund, vd
Marie-Louise Scanlan, kontorschef
Maria Appel, ekonomi och HR-chef
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Peter Nyström, chef Avfall och miljölogistik
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§32

Öppnande av möte
Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§33

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes .

Val av protokollförare
Till protokollförare utsågs Marie-Louise Scanlan.

§35

Val av justerare
Beslutades att jämte ordförande och vd utse Lars Lindgren att justera dagens
protokoll.

§36

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§37

Bilaga 1

Personal och organisation
Ros/agsvatten 2.0
Christian Wiklund informerade om det fortsatta arbetet med Roslagsvatten 2.0 och det
övergripande målet "Topp 5 om 5". Målarbetet för utveckling av verksamheten fortsätter
och uppföljning av ett urval av mål presenterades.

Kundserviceuppdrag
Ett förnyat avtal med Täby kommun avseende kundservice för VA har tecknats på fem år.
Gällande avtal Avfall har Ekerö kommun återkommit med ett avtalsförsla g.
§38

Bilaga 2

VA-försörjning
Bo Koller informerade om kommande reinvesteringar i VA-anläggningar under åren 2022
till 2024.

Större händelser
Ett antal bräddningar och översvämningar inträffade vid de kraftiga regnen i slutet av
maj. Ett projekt har inletts för att lokalisera fastigheter där dagvatten är felaktigt kopplat
till spillvattenledningar, syftet är att minska tillskottsvatten till reningsverken. I Vaxholm
omfattas ca 150 fastigheter under 2021, främst fastigheter belägna på Kullön.

Organisationsförändring
Organisationen för ledningsnät förändras för ett ökat fokus på investeringsprojekt med
målet att minska underhållsskulden och öka den långsiktiga planeringen med prioritering
av förnyelse. Fler fördelar ses med den nya organisationen; dedikerade uppdragsteam
för större reinvesteringsinsatser, ökad förnyelsetakt samt jämnare arbetsbelastning över
organisationen och närmare styrning och ledning. Styrelsen har fått information om
reinvesteringar och den föreslagna organisationsförändringen och noterat
underhållssk ulden. Styrelsen uppdrar åt bolaget att återkomma i höst med en plan för
arbetet och med uppföljning av resultatet.

Ro slags vatten AB I Box 437, 184 26 Åkersberga
Tel 08-540 835 00 I Fax 08-540 835 70
kundservice@roslags vatten.se I www.roslags vatt en.se
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Status reningsverk
Årsmedelvärdet på Blynäs reningsverk för fosfor överskreds 2020 och utredningar och
arbeten pågår för att åtgärda problemen. Karlsudd reningsverks problem med inläckage
och trasig utrustning är nu åtgärdade. Kullön reningsverk utreds med konsulthjälp, för låg
syrehalt en del av problemet.

§39

Bilaga 3

VA
Terees von Stedingk informerade om pågående projekt och arbeten.
Skarpö är något försenat på grund av förekomst av berg, men projektet räknar med att
kunna jobba ikapp. Rindö hamn, omkoppling pågår till det nya vattennätet. Soldatgatan,
pågår enligt plan med upphandling och genomförande senare i höst.
En höjning av anläggningsavgiften per 1/4-2022 föreslås och beräkningar av
kostnadstäckningen förevisades. Även en höjning av brukningstaxan föreslås samtidigt
som ett antal avgifter förslås tas bort ur taxan.

§40

Bilaga 4-5

Avfallstaxa
Peter Nyström informerade om det omfattande arbetet med en ny struktur på
avfallstaxan för 2022 som genomförts för uppfyllnad av avfallsplanen. Den nya
taxestrukturen ger ökad grundavgift för samtliga kunder och en sänkning av alla rörliga
kostnader. En ny grundavgift införs för fastighetsägare med enskilt avlopp .
Kostnadsandelen för lån och räntor ökar i grundavgiften på grund av kostnaden för
ombyggnad av Eriksö ÅVC.
De föreslagna förändringarna medför en höjning av avgiften med 123 kronor per år för
boende i småhus på fastlandet.
Beslut

Styrelsen beslutade:
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om införandet av grundavgift för
slam från 2022
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om omfördelning av avfallstaxan för
2022
att föreslå kommunfullmäktige att besluta att den nya avfallstaxan ska börja
gälla från och med den 1/1-2022, eller snarast efter kommunfullmäktiges
lagakraftvunna beslut
att föreslå att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av
avfallstaxan till Vaxholmsvatten AB:s styrelse
§41

Bilaga 6

Avfall och miljölogistik
Peter Nyström informerade om pågående arbeten och projekt på avdelningen.

Status ÅVC Eriksö
Byggbolag är tilldelat och bygglov är beviljat . Miljöanmälan är godkänd.

Roslagsvatten AB

I Box 437, 184 26 Åkersberga

I Fax 08-540 835 70
I w w w.roslagsva tt en.se

Tel 08-540 835 00
kundservice@rosla
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Analys av förekomsten av covid-19 i avloppsvattnet sker vid Blynäs reningsverk, en tydlig
nedåtgående trend kan ses sedan mätningen startade vecka 16.
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Pilotprojekt i skärgården
En test av gemensamhetsbehållare med sensorer som mäter fyllnadsgrad i behållaren
genomförs i skärgården.

§42

Bilaga 7

Ekonomi
Maria Appel redovisade delårsresultatet per 30/4-2021 samt prognos för resultatet per
31/12-2021. Resultatet förväntas bli bättre än budgeterat, främst beroende på högre
intäkter för anläggningsavgifter.
Balansräkning och förväntad soliditet förevisades.

§43

Bilaga 8-10

Resultat- och investeringsbudget 2022 - 2024
Maria Appel presenterade budget och verksamhetsplan 2022 - 2024 för Vaxholmsvatten
AB och redogjorde för den medvetna strategin att öka andelen anställda och minska
kostnaderna för konsulter.
Jämförelse av bruknings- och anläggningsavgifter samt avfallsavgifter med övriga svenska
kommuner förevisades.
Beslut

Styrelsen beslutade:
om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023-2024.
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en höjning av brukningstaxan
med 5,0 procent från 1/1-2022, eller snarast efter kommunfullmäktiges
lagakraftvunna beslut.
att föreslå kommunfullmäktige att besluta om en höjning av anläggningstaxan
med 8,0 procent från 1/4-2022, eller snarast efter kommunfullmäktiges
lagakraftvunna beslut.
att föreslå att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av
taxorna till Vaxholmsvatten AB:s styrelse.
att ta upp lån för VA på 9,0 mkr för 2022 med kommunal borgen, beviljad
borgen finns
att ta upp nytt lån för Avfall på 7,0 mkr för 2022 med kommunal borgen.
§44

Bilaga 11

Vd informerar
Christian Wiklund informerade om den genomförda upphandlingen av samverkanspart i
ÖVAR-projektet. 1/7-2021 sker första styrgruppsmöte för samverkansprojektet. Ett avtal
har tecknats med C-Green om ett pilotprojekt för framställan av biokol av slammet.

§45

NYAB

Bilaga 12

Mattias Skarelius informerade om arbetet med bildandet av NYAB, det gemensamma
dotterbolaget till Österåkersvatten och Vaxholmsvatten. Under vecka 27 planeras
styrelsemöte och bolagsstämma i NYAB att hållas.

Roslagsvatten AB I Box 437, 184 26 Åkersberga
Tel 08-S40 835 00 I Fax 08-540 835 70
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Bostadsnära insamling av sorterade förpackningar på lngmarsö i samarbete med TMR
testas i sex månader.

DOKUMENT ID:

20210608-30009

DATUM:

2021-06 -08
SIDA 6 AV 6

Ro s lag svatte n
Noterades att kommunfullmäktige i Vaxholms stad och Österåkers kommun samt
styre lsen i Roslagsvatten AB godkänt genomförandet i Beslutsärendet.

§46

Nästa möte
17/6-2021 kl. 09.20 år sstä mma
28/9-2021 kl. 08.15 styr elsemöt e
1/12-2021 kl. 08.15 st yrelsemöte

§47

Mötet avslutades
Or dföran de ta ckade för visat intres se och förklarad e mötet avsl utat .

Ros lagsvatt en AB I Box 437, 184 26 Åk ersb erga
Tel 08-5 40 835 00 I Fax 08-540 835 70
kundservice @ro slags vatt en.se I www.ro slagsvatten. se
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Beslut

Styrelsen beslutade:
att genomföra åtgärder enligt Beslutsärendet och härigenom fatta de i
Beslutsärendet formulerade besluten samt verkställa detsamma i enlighet med
beslut från kommunfullmäktige i Vaxholm den 19 april 2021;
att föreslå att bolagsstämman fattar beslut att
•
förvärva aktier i NYAB, och därigenom indirekt förvärv av del av
fastighet, från Österåkervatten AB i allt väsentligt enligt villkor i utkast
till aktieöverlåtel seavt al;
•
bolaget ska ingå aktieägaravtal avseende ägandet av NYAB, i allt
väsentligt enligt villkor i utkast till aktieägaravtal;
•
uppdra åt Christian Wiklund att förhandla och genomföra de ändringar
och/eller tillägg som kan kräva s i samband med att dokumentationen
färdigställs;
•
uppdra åt Malin Forsbrand att för bolaget s räkning (a) vidta
ovannämnda rättshandlingar, och (b) underteckna all dokumentation
som är nödvändig för genomförandet;

Ett urval av SVM:er, tidigare i årsredovisningen för december 2020
Kate ior l

Ekonomi

MTIJö

Benimnlni::SVM

Ulvi rd,
Oec ZOZO Junl2021 2024

VA-försörnln Kost ren at vatten kt/PE
VA-utbyggnad Kost ny!h onlno kr m lednlnll5nit

55S kr
SOl lii' 408 kt
7500kt 7500kt 6000lr

Avdelnln c/
Huvudnrocus

VA-forsör nln
Avfall
RV
RV

Renln 1grid%

VA-utbyggnad
RV

72¼

' 96¼"

Andel ans lutnatm mat .r.fa!I %
Utsl pp av C0 2 kg/år)

tlarlngsämnenperarulutenpersontm
reci lentl / rochpe1 son)

VA-fö rsöri nln1 FOrnve tset akt.
Orga nisation

72%
102%

Leve ranss; kerhet
U ppfy!!e!se , ISO 27000
standar d(lnformatlonssäkerhet)

, ·, ,.

"""

56127

97%
0,08%

100%

5%

- kundtjänst med registerhållnlng och fakturering av VA avgi fter upphandlat.
Nytt 5-å ngt avu l frå n 1/1- 2022 till 31/12-20 26

95%

112 254
2,079

5½

• Täby

• Eker ö avfall
- Nytt avtalsförslag framtaget

1,761

"'
"""'
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Kundserviceuppdrag

Utveckling av verksamheten -SVM:er

Reinvesteringar Anläggning 2022-24
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Reinvesteringar Anläggning 2022-24

t:::t>'.•1fU

=
r

-it:'

, A.itl

;-'" Of, _. ,.,

r 1 ,,1,. s1

U"".•IC1

I
;b/ f <f

f u 1l1tw.l:
.l..•1,
:""·! • .:oi.,, ,· ,._-..;,;,,, t-,-t,u1
.l..'-1 • .,.- •A r;i"'!;I )•: w.-., • ul .

Il

Reinvesteringar Ledningsnät 2022-24
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Nederbördsdata 26/5

Projekt Ragnarök
Identifiera fel kopplade fastig heter med hjälp av rökoc.h F.i rg för att minsk a flödestoppar I
ledningsnätet I samband med regn.

." .
..".,
"

Roslagsvatten

Roslagsvatten

Ragnarök 2021
Vaxho lm drygt 150 st fastigheter unde rsö ks.

Produktion Ledningsnät

• Delar av Kullö, belastar Kullö ARV

Fel koppl ade fastigheter anmodas att ta
bort dagvatten från splllvattenledning,

Organisationsförändring

Roslagsvatten

Roslagsvatten

Produktion Ledningsnät

VA-Försörjning, befintlig organisation

• Produktion Le dnlngsnät består Idag av tre

.,,,,,_ ;::,-rc .... hi.,.. :;-

,....., --

m

"hubbar":
- ÖV/W, 1 st arb.ledare med 6 st tekn

(tvågrävlag)
- VA/KV, 1 st arb.ledare med 5 st tekn
(tvågrävlag)
- EV, 1 s t arb.ledare med 4 st tekn
(ettgrävlag)
v1r ntun1
r11t.-itJ
[ l erö

• Analys ledn lngsnät består Idag av:

Roslagsvatten

- 2 st GIS-JngenJörer
- 5 st Kart• och mi tlngenjörer
- 1 st VA-utredare
- 1 st RörlnspektOr
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Rörinspektion påbörjad Inom Analys-enheten

Tidsrapportering, befintlig organisation

TIDRAPPORTERING OCH AKTUELL

PERIOD
2020 VECKA 1·53

TOTALT TIMMAR 29546

• En typisk dag på Lednlngsnät rör ett mindre
renoverlngs:lrende av anlaggnlng sdel som
felanmälts:
- Re no Ye rlng av forblndelsepunkter(grundatl
dr iftstö rning)

• 2019 lnköpfllmbussffir
rörinsp ektloner

s Dr iltpr oJ,:>M

- Renovering av avstängnlngsventiler{grundat I
driftstörning)
- Renovering av brandposter
- Åtgärda akuta vatten läcko r och avloppsstopp

a h 1 em uppch ag

• 2D20R5rimpektlonerstartar

a love.1e1ingspr o/ekl

• 2021 M.\I, Inspektera 80 km

ledning, motsvarar?% av spill-- och
dagVatten!ednlngsnätet.
• l nspektlone rna vlsua!ise rar
undtrhållsskulden, me n hur ta hand
om detta?

60 % lnvesterJngsproJekt,
40% drlftproJi!!kt

Roslagsvatten
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Ledningsförnyelse

-' t'-f-,

Hur är skicket på våra ledningar?

Inventering av dag• och spillvattenlednlngarmed betyg och redovisning I kanverket.
2021 Vamotm 5 km

.

!,-
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Föreslagen organlsationsförändring

Befintligt Organisation, Problembilder

ftod klind av Roslagsvanens styrel,e 3 Ju11I)

• Underhållsskulden ärstoroc:h behövervlsuallseras.
• Pga bristande dokumentation historiskt vet VI idag ej vad som är åtgärdatoc:h varvl
fortfarande har brister som tidigare utretts.
• Ro nde rl ng av befintlig anliggnlng och förebyggande unde rhållsal ma s till stora delar
• Lån gs!ktlg p!anerfng och prioritering av förnyelse saknas
• Nuvarande enhetschef, personalansvar21personer
• Tid for utveckling av verksamhetens arbetssätt ochdlgital!serlngsresan saknas

Nyanstä\lnlngar:

• 3Arbetsområdesc:hefer
• 1Uppdrags!edare
• 4ledn!ngste!rnlker

Roslagsvatten
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• Önskat läge:

Vad innebär förändringen?
• Ger ett tydligare ägarskap kring strategiskt underhålls• och planeringsarbete
• Dedikerat uppdragsteam för större relnveste ringslnsa tse r(ö kad förnyelsetakt)
• Jämnare arbetsbelastning överorganisationen, mer närmare styrning och ledning
• Dokum en te rade arbeten genom hela proJektgenomförandd

Roslagsvatten

Vaxholm
• Blynäs ARV: Överskridet årsm ede lvärde på fosfor 2020. Fortsatta
problem 2021
- Orsak: Ooserpumpar och fällning som Inte har fungerat. Har gynnat en
sla msvällan de bakterie vilket orsakar att slammet Inte vill sjunka. Också
problem med spontan kväverenlng, vilket gjort att det bildats gas I botten

som har lyft slammet och orsakat grumligt vatten. Långa utredningar und er
höst 2020 och vår 2021 innan orsak hittade s, konsulthjälp, mlkroskopering,
olika inställningar.
-Aktuellt: utbyte av doserpumpar för bättre kontroll, mer provtagn in g under
året för att förutspå förändringar, uppdaterade rutiner. Mycke t arbete har
lagts ner på Blynäs,

Roslagsvatten

Forts Vaxholm

Kullön

• Byviken ARV: Inga överskridna värden 2021.

• Lång utredning med konsulthjälp, byte av kemikalier, tömning av
urinsepareringstankar, sommarjobb 2020 för att följa upp på
processparametrar. Många diskussioner.

• Rindö hamn ARV: Inga överskr ldna värden 2021. Dock problem med
spontan oönskad kväverening trots att det Inte är ett kväverenlngsverk.
- Orsak är mycket slam/bak te rier som gynnar kväverentng. Det har varit svårt att få

- Orsak hittad februar i 2021 av processteknik efter mätning med Inhyrd
utru stnin g map syre i reakto rn. För låg syrehalt i reaktorerna. Misstanke
väcktes efter att slammet blev svart efter kemlkal!ebyte.Syntes ej i
styrsystem. Troligtvis långtgående problematik.

ut slam från verk pga utrustning och kemikalier.
- Aktuellt: mätningar förra året visar på höga BOD halter In, Uppströmsarbete har
gjorts för att ringa In verksamhet. Utredning samt åtgärdsförslag för att få upp
verket till 2000 pe håller på att tas fram.

-Åtgärd: Projektet llgger på uppdra gsle dare att åtgärda.

• Karlsudd ARV: överskridna värden på totP 2021. Orsak var inläckage
och trasig utrustning.
- Åtgärd: Inläckaget är lokaliserat, och man jobba r med detta nu. Styrsystemsbyte
har utförts under året, vippor i reakto r har bytts ut.

Roslagsvatten

Roslagsvatten
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• Mer kraft Ull verksamhetsutveckllng

Frågor?

Covid-analys verken
Co vicl-aoalys i avklpp svatl C!n
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Vaxholm - projekt på gång och på sikt

Q

0
0
Storäng västra

= pågående

= kommande
= på sikt

Q

QjJ

Norr ber get

Kulan

Soldatgatan

0

Skarpö
R.in d ö h amn El

Rfnd ö srnedJci
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Vaxholm - projekt på gång och på sikt

Vaxholm - projekt på gång och på sikt

SKARPÖ
Pågår huvudsakligen enligt

RINDÖHAMN
Slutbes lktnlng godkänd,
övertagande inom kort.

plan. 5 veckor försena t pga
berg, vi räknar med att
jobba Ikap p. Klart 2021?

Storang va.stra

0

Omkoppling till det nya
vattennätet pågår. Klart
2021.

, orr br.r, et

o 'o O

Kulan

Skarpö
mndö ha rnn El

So!d ::i tgat;1n

cP

So!d, tgatan

Rindö hamn E3

Rin dö h am n E3
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Vaxholm - projekt på gång och på sikt

Vaxholm - projekt på gång och på sikt

0

SOLOATGATAN
Pågår enligt plan ,

NORRBERGET

Upphand ling nu,
gen omfö rande I höst, klart
20 21.

Up phandling av ar beten I
Hamngatan nu,
genomförande i höst.

Pågår en ligt plan.

Stor äng västra

Storan g vastra

Kulan

Norrh eraP.t

nrn}-/ ·---.../
"('l o
\J./
,j

So ld a tgatan

0

Skarpö

Kulan

Ri ndö ha mn El

cP

No n beq ie t

0-{)
Soldat gatan

Rlndö hamn E3

.,o

Bindö ham n 1:1

cP

Rind ö harnn E3
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Rindö hamn B

Resultat projekt och kassaflöde 2022-24

Verksamhetsplan 2022-2024

• Exklusive del I åverfOrlngs/ednlngaroch reningsverk

Roslagsvatten

Taxa 2022 - kostnadstäckning

Taxa 2022 - anläggningsavgift

• Kostnadstäckning om framt ida projekt ska bära sin del i det nya
rening sverket

• Beaktar alla kostnader som kan hä rröras till projekten, t.ex.
överföringsledningar

- Med dagens taxa når vi en kostnadstäcknlng om 94 %

• Förändringar från förra året

- 8 % höjning beräknas ge en kostnadstäcknlng om 99 %

- Storäng Östra har vunnit laga kraft, vilket innebär att styckningar tillåts och
fler ans lutning ar är möjliga, med ökade intäkter som följd

• Kostnadstäckning om det nya reningsverket helt ska bäras av
brukningstaxan

- Kostnaderna för överförings ledning mellan Skarpö-Blynäs har omfördelats
mellan projekten som ska ta del I kostnaden

- Med dagens ta xa når vi en kostnadstäckning om 97 %
- 8 % höjning beräknas ge en kostnadstäckning om 102 %

• An läggningsavgiften föreslås börja gälla från 1/4 -22 för att
säkerställa att Skarpö inte drabbas av denna höjnin g

Roslagsvatten

Roslagsvatten

Portföljöversikt

Höjning anläggningsavgift 8 %
Nuva rande taxa
325 517
426605
51084S

Försla 2022

Nuvara nda ta )(a
266130

Första 2022
287440

347000
414392

374 780
447 564

Nuv.arandetua
125S467
16S8680

Fi5rslil 2022
1356083
1824008

Ändrln
8,01%
8,01%

1738196

8,01%

1609275

351583
460758
S51 738

Ändr!n
8,0¾
8,0¾
8.0%

• Inkluderar höjning 8+8+3 %
• Framtida projekt
- Rindö smedja sa knas

Ändrln

- Anne dal ingår

8,0%

"-'"'
8,0%

- Karlshlll ingår
- 5tegesund Ingår

Roslagsvatten
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TIiikommer Nya Margretelund och VÖS, överföringslednlngVaxholm-Margretelund

Höjning brukningsavgift 5 %

Taxa 2022 - brukningsavgift

Nuvarande taxa

Förslag 2022

Ändring

- att täcka upp för kostnader som Inte täcks av an läggn in gsavgifte n

Typhus A

Månadskostnad

935

981

S%

-kommande Investering I kommunens framtida avloppsrenlngskapacitet

Typhus A, utan dagvatten

87S

918

5%

• Höjning krävs för

- alt vissa av kommunens befintliga reningsverk är I behov av renovering eller
relnvesteringar

Nuvarande taxa

Förslag 2022

Ändring

Typhus B

Månadskostnad

652

684

5%

Typhus B, utan dagvatten

645

677

5%

Typhu; A ären fa.stlghet med tomtyta om 800 m1, en vattenförbrukningom 150 m1/ A roth en
vatte nmä tare Qn 2,5 m3/h och anvJ nds bland ann atlJlmför elsesyft e.

Roslagsvatten
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Vaxholms taxa i ett större
sammanhang

Övriga avgifter, § 15
• Tas bort- avgift för papp ersfakt ura. Tidigare avgift 25 kr/faktura.

-Natfonell analys

• Tas bort- avgift för amorteringsplan. Tidigare avgift 170 kr.

- Nuläge och framtid
-Mönster

• Tas bort - avgift för beta l ni ngspå minne lse. Tidigare avgift 60 kr.

- Utm anin gar

Ovanstående avgifter tas bort eftersom det rådigt oklarheter i
huruvida dessa får tas ut eller e j.
• Tas bort - avgift för kontroll avläsning. Samma som
mätaravläsning. Tidigare avgift l000kr.

Roslagsvatten

Utdrag ur SV:s sammanfattning
TrOts· att me cle1"'.Y . JaYl/ Ä:7 )(C),'!l, <ö knln_g l,l r,år .t lllbaka
p -4 pr Qce nt ;är et fortf ar,and 1logtkvartmnlv le rSom
motsv arai;\(,ft, v.t rksa.ml_l
u verkl!p _p h oy,Svenskt Vatten
anser att den Unplktft,aplanerinten behöver st:irkas avsevirt
gi1lande fömyelse·och lnverte rlng1behov1 vilket sedan
behöver mötas avpolitisk beredskap och beslut förökande
taxor de kommande lren.
I J r b.n irua r.!l.'ll!' .lgl tm1dbrutt &;r VA•Uw nu. öbtlnj;oen .av
1pfl n,
20101':ll' ,1r ro..··1«.11 ill:d.lnndiir:1
.U A1 fu:nlttt locnmitupp tiil, ,m11n,1öt.nlnpUIJ.
Mlllllr:2014.Dd.lirWxt.lodbr.and.C'Bihl}
Ulochotillridli;:ölnin:;Mlm.irfiirU.A
I filrhlll:inde b1l1
lAtr,,;lerin behov. Aiw)"'S<'r utifd n rAhiOO inn, tffl11;:s•
nhiDl:hi;
kmb:13J..ökniopni;::upSrl.tt-d)'Wnd1!i;,ipmd.LmLum:ijniciioch

1\rl;li,;lln1-est bt-ho..·
En dd :i.f"_:filf_tlari ngcn liJ1 ,
tu o7,,1L1iJ9 nu UQ n j-a ? ·rin!ur,
1Dn1.dtt finru ittn11n<lr3od,
t rnlii;cnmcr tignilib.nb f.d1 ottT. f.tl -lkrbl.bltl\tllU·
ml a .VA--ll!p[lls.ilJ. ..iir :f J;Jn,ä Jiir llll : U.IIIJ.1:i.\:,'äll:t lil! J I
!_,tt fiir :1.n, ll"fUl
- "O(fJ.Ytl,J1, ,u1,r .f1&.' .itfilr llD!, <i:11 \1 t:
1hl:i,.p1l1 ·,r.
Org.,nb.:iliunfma ir dim.«1,kn.t.-r ,k Wr t:n IIJ ..U inn ci-ing;ir Il 1.1.r i;J<ml.a l-.ii ruha
Uspl dril\ :i.v anJ.iAAninµma. Erf.arrnhdtr
all nit vrpnWtio11n itJJb, lill
eicmpd grnomolila .a11nnbrulM.nfop,·,öbr-imeokrl.niJWlffl udid\cru!b
l-d!m·bn UWa biirjl 1tµ,w,.

168

Visma Addo ID-nummer : 972902a3-38ab-4ca0-ac10-99dfea9d8e1b

Typhus Bar ett lle1bostadshus med 15 1äge nheter,800m1 tomtyta och en vattenförb1uknlng: om
2000 m1/ Ar. Har två styd.en par.allellkopplade vatten mäta, e Qn 2,5 m1/h.

Dagordning avfall
• Ny avfallstaxa 2022
• Status ÅVC Eriksö

Roslagsvatten

Bakgrund -

repetition

Helt ny kommunalt ansvar från 2022

• Roslagsvatten arbetar med kontinuerlig översyn av gällande
avfallstaxor. Taxan är ett sätt att styra kunder mot bättre
miljöriktiga val

Returpapper (tidningar)

• Taxan ska hjälpa kommunen att uppfylla avfallsplanen

Kostnaden för insamlingen och
behandlingen kommer att
belasta grundavglften

• Roslagsvatten strävar efter att likrikta taxorna i Vaxholm och
Österåker så mycket sam möjligt

I presenterat taxeförsiag
belastar det "endast" med 122
kr/grundavgift avseende 2022

• Under 2021 pågår ett omfattande arbete med att förbättra
taxorna. Ny taxa föreslås börja gälla 1 januari 2022
• Beslut önskas av styrelsen på kommande sammanträde i juni
2021.

Roslagsvatten

Roslagsvatten

Ny tydligare struktur på avfallstaxan

Grundavgift - kommunalt avfall
• Grundavgiften består av fasta kostnader som Rosiagsvatten har
oberoende vilket abonnemang en fastighetsägare väljer.

Den nuvarande taxans struktur är från 2016. Inför den nu
föreslagna taxan för 2022 har ett omfattande arbete med ny
struktur genomförts:
• Tydligare uppdelning mellan grundavgift och rörliga kostnader

• De två största kostnaderna i grundavgiften är administration och
ÅVC-kostnader

• Fasta kostnader som ska påverka grundavgiften har tidigare
belastat rörliga kostnaderna (abonnemangen)

• Avskrivning och räntor har tidigare varit väldigt låg. På grund av
nya lån för ÅVC Eriksö har denna andel ökat

• Den nya strukturen innebär en höjning av grundavgiften och
sänkning av de rörliga kostnaderna

• Kostnader för förpacknlngsmaterial
Vaxholm

• Införande av grundavgift för slam (enskilt avlopp)

33 ¾
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• Pilotprojekt i skärgården

Grundavgift - enskilda avlopp (slam)

Jämförelse mellan 2021 och 2022
- Grundavgifter

• Nyhet i taxeförslaget för 2022
• Kunna jämföra avfa llstaxan mer rä ttvist med andr a kommun e r
som har ett lågt antal kunder med enskilda avlopp

Fle rfamlrshus
Verksamhet er

• De enskilda avloppen tar upp mycket resurser beträffande
administration och planering vilket i dagens taxa betalas av alla
fastighetsägare . Kunder som har kommunalt VA bör inte ha
kostnader för detta

Enskilda avla

0 kr

729 kr

Förändring av pris på grundavgifter.

Roslagsvatten

Roslagsvatten

Jämförelse mellan 2021 och 2022
- Rörliga avgifter

Förslag till förändring: En- och
tvåfamiljshus, fastland

Sänkning av alla rörliga kostnader
Kostnad mot kund speglar Roslagsvattensentreprenörsko
stnader
med ett litet påslag, vanligen 3-4%
Abonnemangdär kunden inte sorterar har e tt högre påslag

"Sommarhämtningen" tas bort
• "Varannan veckans hämtning"

blir 26 gånger per år istället
för 30 gånger
• Möjlighet att förboka
budnin gar under sommaren .
Kostnaderna för budn ing arna
utan extra påslag mot
entreprenörskostnaden

Roslagsvatten

Roslagsvatten

Jämförelse mellan 2021 och 2022
-Totala kostnader för kund

Förslag till beslut
Vaxholmsvatten AB:s styrelse hemställer om att:
• kommunfullmäktige beslutar om införandet av grundavgiftför
slam fr6n 2022

"\l"=s lu !=t

• kommunfullmäk tige beslutar om omfördelning av avfallstoxan för
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• kommunfu llmäktige beslutarott den nya avfallstaxan ska börja
gälla fr6n och med den 1 januari 2022 eller snarast efter
kommunfu llmäk tiges lagakraftvunna beslut
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• kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av
avfallstaxan till Vaxholmsvatten AB styrelse JiS>..
($9) Roslagsvatten
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Ny taxestruktur ger ökade grundavgifter för samtliga kunder
Verksamheter föreslås betala full grundavgift. Dessa kunder tar
upp en stor andel av kundservice arbete. Om de har
grovavfallsinsamling(inom det kommunala ansvaret) betalar de
endast för Insamlingen, ej för avfallsbehandllngen

• Förslag för 2022 - Ny grundavgift: 729 kr för fastighetsägare med
enskilda avlopp

DOKUMENT ID: 20210602-30142
SIDAN:1 (5)

Roslagsvatten

Förslag till beslut om ändring av avfallstaxan och
slamtaxan i Vaxholms stad
Förslag till beslut

•
•
•
•

kommunfullmäktige beslutar om införandet av grundavgift för slam från 2022
kommunfullmäktige beslutar om omfördelning av avfallstaxan för 2022
kommunfullmäktige beslutar att den nya avfallstaxan ska börja gälla från och med den 1 januari
2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut
kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av avfallstaxan till Vaxholmsvatten AB
styrelse

Sammanfattning
Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och avgifterna i taxan ska täcka alla kostnader för insamling och
behandling av avfallet. Taxan är uppdelad i grundavgifter och rörliga avgifter. Grundavgift täcker
kostnader för administration, planering, återvinningscentral mm. och rörliga avgifter täcker kostnader
för abonnemang och andra tjänster som fastighetsägarna beställer.
2022 går ansvaret för insamling och behandling av tidn ingar över från producenterna till kommune rna .
Kostnader för att samla in tidningar samt en mindre mängd glas i skärgården räknas belasta varje
grundavgift med 122 kr.
För att täcka de budgeterade kostnaderna för tidningsinsamling, ombyggnaden av återvinningscentralen
på Eriksö samt den justering som gjorts för att renodla de rörliga priserna, föreslås en höjning av
grundavgiften för samtliga abonnenter. De rörliga avgifterna föresl ås dock sänkas.
Det vanligaste abonnemanget för permanentboende i småhus idag innebär att mat- och restavfall
hämtas i 140- respektive 190-literskärl 30 gånger per år. Denna typ av abonnemang kommer att ersättas
med ett abonnemang med hämtning 26 gånger per år, som kan kompletteras med budade hämtningar.
Jämfört med dagens avgift höjs den totala sophämtningsavgiften (grundavgift + rörlig avgift) för
abonnemang med hämtning 26 gånger per år med 123 kronor per år. För permanentboende i
skärgården ökar totala årskostnaden med 215 kronor per år för det vanligaste abonnemanget.
Grundavgiften höjs för boende i flerfamiljshus och de rörliga avgifterna sänks. Höjningen totalt per
lägenhet blir ca 276 kr räknat på en fastighet med det vanligaste abonnemanget. Samtidigt får
flerbostadshus en lägre kostnad för hämtning av grovavfall då behandlingen ingår i grundavgiften.
Det införs en grundavgift för fastigheter med enskilt avlopp då dessa står för en betydande del av
kundservicearbetet. Hushåll med enskilt avlopp på fastlandet med två (2) fasta tömningar per år
kommer få en lägre total årskostnad med 221 kro nor . Vid bara en tömning per år får de här kunderna en
höjning med 254 kr. Hushåll med enskilt avlopp i skärgår den med två (2) fasta tömningar per år kommer
få en ökad årskostnad på 671 kronor. Vid bara en tömn ing per år får de en höjning på 700 kr per år.
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Vaxholmsvatten AB styrelse hemställer om att:

DOKUMENT ID: 20210602-30142
SIDAN:2 (5)

Roslagsvatten

Bakgrund

Den beräkningsmodell som ligger till grund för nuvarande avfallstaxa konstruerades 2016. De justeringa r
av avgifter som har gjorts sedan dess har inneburit en procentuell uppräkning av samtliga avgifter.
Beslut om en sådan justering fattades senast i december 2020 och träde i kraft i januari 2021. Eftersom
det fanns behov av en översyn av de tjänster som erbjuds i Vaxholm, liksom av beräkningsmodellen, har
en genomgång gjorts under våren 2021. Ett förslag med justerade tjänster och nya avgiftsnivåer har
därefter tagits fram.
Avfallstaxan är indelad i två delar: grundavgifter som bland annat täcker kostnader för avfallskärl,
återvinningscentralen och kundservice mm, samt rörliga avgifter som täcker kostnader för insamling och
behandling av avfall. I rörliga avgifter ingår även tjänster som är valfria - exempelvis hämtning av
grovavfall och trädgårdsavfall. I den nya beräkningsmodellen är vi mer strikta med att fördela
kostnaderna mellan grundavgifter och de rörliga avgifterna. De rörl iga priserna ska enligt modellen
enbart ta kostnader för entreprenörsersättning och behan dlingskost nader. Detta har medfört att det
blivit en förskjutning så att mer kostnader hamnar på grundavgift en nu.

Grundavgift
Från och med 1 januari 2022 går ansvaret för insamling och behandling av returpapper (tidninga r,
reklamblad mm) över från producenterna till kommunerna. Detta medför ökade kostnader som läggs på
grundavgifterna. Vi har även kvar kostnader för insa mling av glasförpackningar och tidningar i
skärgården som vi tidigare räknat med att producenterna skulle ta över. Detta sammantaget belastar
varje grundavgift med 122 kr. Kostnader för tidningsinsamling kommer vi ha även framöver och kommer
antagligen öka varefter insamlingssystemet utvecklas och byggs ut . Kostnaderna för glasförpackningar
kommer vi få bort så snart producenterna tar sitt ansvar även i skärgår den.
För att täcka de ökade fasta kost na dern a som framför allt beror på ombyggnaden av
återvinningscentralen på Eriksö behöver de totala intäkterna från grundavgiften öka. Nivån på
grundavgiften för flerbostadshus utgör idag 60 % av avgiften för småhus och grundavgiften för
verksamheter utgör 40 % av avgiften för småhus. En justering föreslås så att grundavgiften för
flerbostadshus blir 70 % av avgiften. Höjningen mot iveras med att flerfamiljshusen nyttjar
återvinningscentralen samt att hämtning av grovavfall enbart debiterar insamlingstjänsten och ej
behandling. Behandlingskostnaden tas ut i grundavgiften .
Verksamheter föreslås betala lika stor grundavgift som småhusen. Den stora höjningen av
verksamheternas grundavgift motiveras bland annat av att verksamheternas avfallsfrågor upptar en stor
del av arbetet på kundservice samt att hämtning av grovavfall enbart debiterar tjänsten ej behandling.
Antalet berörda verksamheter är ca 120.
Grundavgift för enskilda avlopp

Fastigheter med enskilt avlopp föreslås debiteras med en särskild grundavgift. De enskilda avloppen tar
upp mycket resurser beträffande administration och planering vilket i dagens taxa betalas av alla.
Fastigheter kopplade till det kommunala VA-nätet betalar redan en grundavgift för det och bör inte
belastas för fastigheter som har enskilt avlopp.
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Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och avgifterna i taxan ska täcka insamling och behandling av
avfall, ersättning till entreprenörer, kostnader för återvinningscentral, kundservice, information,
utveckling av verksamheten m.m. Avgiften är uppdelad i en grundavgift och en rörlig avgift som beror av
kärlstorlek, hur ofta avfallet hämtas samt huruvida matavfallssortering sker.

DOKUMENT ID: 20210602-30142
SIDAN:3 (5)

Roslagsvatten

Rörlig avgift

Vi eftersträvar transparens och likställighet avseende konstruktion av rörlig avgift. Förslaget till ny taxa
innebär att avgiften för sophämtning av kärl av en viss storlek är densamma per hämtningstillfälle,
oavsett hur ofta kärlet hämtas och oavsett vilken abonnentkategori som använder tjänsten. Avgiften för
en viss kärlstorlek blir därmed densamma för småhus, flerbostadshus och verksamheter. Samma princip
gäller för säsongshämtning. Undantag görs i syfte att minska transporter och avfallsmängder för
hämtning 156, 208 och 260 gånger per år. För dessa hämtintervall sker en uppräkning av avgiften med
drygt 7%. Dessa typer av abonnemang används av flerbostadshus och verksamheter på fastlandet och
berör ca 30 abonnenter.
Förslaget till ny taxa innebär att abonnemang med matavfall även i fortsättningen har ett lägre pris.
Prisskillnaden ökar mot de som inte sorterar ut sitt matavfall för att motivera fler att sortera.
Varje veckas hämtning samt obligatorisk varje veckas hämtning på sommaren tas bort.

I dag har det vanligaste abonnemanget för permanentboende i småhus, hämtning av restavfall och
matavfall 30 gånger per år. Hämtning sker varannan vecka, förutom under sommaren då hämtning sker
varje vecka. Eftersom många abonnenter inte har behov av hämtning varje vecka samt att det blir
många extra kilometer att köra för lite avfall, föreslås att hämtning sker varannan vecka året runt. De
abonnenter som önskar tätare tömning kan göra budningar när de har behov för det. Denna förändring
gäller ca 1600 abonnenter på fastlandet.
Ett fåtal flerbostadshus och verksamheter har idag hämtning 30 ggr/år och de kommer behöva välja om
de vill ha avfallet hämtat varje eller varannan vecka året runt.
Det finns idag ca 120 abonnenter i skärgården som har hämtning av avfall i säck 30 gånger per år.
Förslaget till ny taxa innebär att de istället erbjuds hämt ning 26 gånger per år. Av miljöskäl och
kapacitetsbegränsning går det inte att göra budningar i skärgården, då det innebär långa bått rans porter.
I dag finns ett fåtal (185 st.) abonnenter i småhus på fastlandet som har hämtning av restavfall varje
vecka. I förekommande fall hämtas matavfallet dock varannan vecka. För att minska antalet transporter
föreslås att denna veckohämtning ersätts med hämtning varannan vecka. Även här körs långa sträckor
för att samla in små mängder avfall. Vid behov kan budningar göras.
Det finns i dag två olika säsongsabonnemang det ena med 8 hämtningar, hämtning var fjärde vecka. Det
andra har 17 hämtningar med hämtning varje vecka under högsommaren, medan en glesare hämtning
sker i början och slutet av säsongen. Förslaget till ny taxa innebär att vi minskar ner till ett abonnemang
med 13 hämtningar med hämtning varannan vecka mellan vecka 16 till vecka 40. Vid behov kan
budningar göras. Detta berör ca 85 abonnenter, varav 44 har egen kompost.
Abonnenter som inte vill ha sitt avfall hämtat så ofta som varannan vecka har möjlighet att teckna
helårsabonnemang för hämtning var fjärde eller var 8:e vecka. För hämtning var 8:e vecka krävs egen
varmkompost.
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Förslaget till ny taxa innebär att den rörliga avgiften för hämtning av avfall i kärl sänks för de flesta typer
av abonnemang. Vid de senaste årens justeringar av taxan höjdes både grundavgiften och den rörliga
avgiften utan att nya beräkningar gjordes för varje enskild tjänst och det finns nu ett utrymme för att
sänka den rörliga delen av avgiften.

DOKUMENT ID: 20210602-30142
SIDAN:4 (5)

Roslagsvatten

Gemensamhetslösningar för småhus

På platser där sophämtning inte kan ske vid fastighetsgräns, exempelvis på grund av att vägen inte är
framkomlig, anordnas gemensamma uppställningsplatser varifrån avfallet hämtas. På vissa platser
hämtas avfallet i kärl och på andra platser kan exempelvis bottentömmande behållare användas.
Avgiften per hushåll för dessa gemensamma lösningar föreslås vara 80 % av avgiften för hämtning av ett
190-literskärl 26 ggr/år (det vanligaste abonnemanget för småhus).

Vikttaxa införs för bottentömmande behållare som töms med kranbil. Det innebär att avgiften delas upp
i två delar. Dels en fast tömningsavgift, dels en behandlingsavgift per kilo insa mlat avfall.
Fastighetsägare betala r för tömning av såväl behållare för osorterat avfall som behållare för restavfall.
För mat av fal l utgår ingen behandlingsavgift, för osorterat avfall är behandlingsavgiften 3 gånger högre
än för sorterat. Om abonnenten inte vill sortera matavfall i bottentömmande behållare finns
möjligheten att läm na matavfall i kärl.
Trädgårdsavfall

Möjligheten att beställa hämtning av trädgårdsavfall i storsäck som hämtas med kranbil föreslås införas
på fastlandet. Motsvarande tjänst för hämtning av grovavfall finns redan.
I bilaga 1: Ekonomisk konsekvens för olika typer av fastigheter, samt förän dring av de vanligaste taxorna.

Bilaga 1.
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Bottentömmande behållare

DOKUMENT ID: 20210602-30142

Småhus fastland helår
Småhus fastland
sässong

y abo @',> ,, ng
190 literskärl för restavfall
(26 ggr/år) 140-literskärl
för matavfall (26 ggr/år)
190 literskärl för restavfall
(13 ggr/år) 140-literskärl
för matavfall (13 ggr/år)

2880

3003

123

4,3

2427

2577

150

6,2

Småhus skärgård helår Säck (26 ggr/år)

5222

5437

215

4,1

Småhus skärgård
sässong

Säck (13 ggr/år)

4872

4664

-208

-4,3

Flerfamiljshus per
lägenhet

660-1 kärl för restavfall, (52
ggr/år) 140-1 kärl för
matavfall (52 ggr/år)

1731

2022

291

16,8

Verksamhet fastland

1 st. 370-literskärl för
restavfall (52 ggr/år) 140literskärl för matavfall (52
ggr/år)

4949

5060

111

2,2

0-3 m3 2 tömningar per år

2550

2329

-221

-8,7

0-3 m3 2 tömningar per år

5712

6 383

671

11,7

Fastighet med enskilt
avlopp Fastland
Fastighet med enskilt
avlopp Skärgård

Tabellen visar på hur olika typer av hushåll påverkas ekonomiskt av förslaget till ny avfallstaxa

1462 kr

2 151 kr

Flerfamiljshus

900 kr

1506 kr

Verksamheter

674 kr

2 151 kr

0 kr

729 kr

Småhus

Enskilda avlopp
Förändring av pris på grundavgifter.

Restavfall i kärl 190L varannan vecka helår

Småhus

1418

852

Restavfall i kärl 190L varannan vecka V 16-40

Småhus

965

426

Restavfall i säck varannan vecka helår skärgård

Småhus

3760

3 286

Restavfall i säck varannan vecka V16-40 skärgård

Småhus

3410

2 513

Restavfall i kärl 660 152 ggr/år

Flerfamiljshus

7477

4645

Restavfall 370 I kärl 52 ggr/år

Verksamhet

4275

2 909

Slamtömning enligt schema 0-3 kbm

Småhus

1275

800

Slamtömning enligt schema 0-3 kbm (skärgård)

Småhus

2856

2827

Förändring av pris på de vanligaste typerna av hämtning.
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Roslagsvatten

Status ÅVC Eriksö
• Byggbolag är till de lat - Ml Cont r actor AB
• Byg gl ov är bev iljat

Roslagsvatten

Pilotprojekt med EWF ECO AB

Test av fyllnadsgrad på 16 st. behållare i skärgården- syfte att minska
transporter i skärgården.Bra för kostnad och miljö

J.ol.

($9) Roslagsvatten

Sortering av förpackningar på
lngmarsö i samarbete med TMR

Sex månaderspilot i skärgården- syfte minska vikten I
soppåsen. Bra för kostnad och miljö!

JBL

($9) Roslagsvatten
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• Anm älan är godkänd

Delårsbokslut Tl-21
Vaxholmsvatten

Roslagsvatten

Vaxholmsvatten AB
Utfall Tl-21 jmf Budget
Sbm

<· •

Avf all

11,
<

>

>

.

>

SulTlma kostnader :::::.'.':-

<<

Rörelseresultat

268

· swkntngs:aYg ifte, -.

-376

Anli ggn!ngs 11ifttf

102

summa 'Intäkter
Personalkostnader

..

384

5367

6S1
4 991

•<.

Rötelscl:o tnader

Vaxholmsvatten AB
Utfall Tl-21 Jmf Budget

:,11,:·

..

.<

övr a tntAkter

AvskrNnl ngar ,,.::.:-

Resultat efter finansiella ooster
Skatt och bokslutsdisp

142

5892

-148

-4 253
-1 107

-4 960
-1 176

70 6

Personalkostnader

-6135

775

·243

626

-52

-157

10S

- 32

32

0

331

.432

763

331

-43 2

763

An läggnlngs ii'llgifta

som

··•·•··
··.··

...·

AvfaU
Ov, iga lnti kte-r

>

·.·.•
····· •··

suriiina lntäktf:!"r _._,
V.itte11inköp mm
Röi i::lse ko st.m1der ------Persanalkostnider

i'

<

.·.•··•··.·

Sumll\akostnader ·-:.-0:.:::
Rörelseresultat
AvSkJlvnfngar _-.--. -----=
R.åntene tto

... ..

Resultat efter finansiella poster
Skatt och bokslw d k

......

..
·.·.

AvskrNnlnga r

12079

2 0 58

19 39
722

1 662

14740

1436

·6398

-1 3 49
-5166

-;.231

--4 719

- 5 39 1

672

·1 2 68

-11906

.479

2834

957

-28 76

-3 13 5

Resultat efter finansiella ooster

535

Skatt och boks lutsd b"o

S35

-832
-831

...

· ..

2 058
6S1
4991
2 486

1939

120

384

268

864

1 622

21920

20632

1 287

-1268
-1 0 651
-58 26

-1 349
-10126
-6567

80
-5 25

-18041

296

4174

2591

1 583

- 29 28

-3292
-563

364

Skatt och bokslutsdisp

-380

183

Resultat efter skatt/bokslutsdiso

866

·1264

2130

866

-1 264

2 130

5367

•····•

Summa intäkter

-376

Rö relsekostnader

..

Pen on.ilk;ostn dff

Summa kostnader

·.·

. i

Rö relseresultat =,-.:-=-:-:

741

Avs rfvn!ngar
·.·..
Rlintenetto

·.·•····

··•···•

·.·.

..

177

.....

.. .

1S1

1367

-

3 460

:nu:· 34 60

1 6 100

16100

386
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-•o

19946
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.40

-16 613
-3 459

-165 68
-3 527

68

·20072

-20095

-126
-472

·..·

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter Skatt/bokslutsdiso

2S9

1367

Avfall

l-.(11

AvfaU
ÖVrlg.i lntäkt er

-

..

Prognos
2021 jmf
.. Budget
Stani
"" :

, -345

80

3 791

· 12385

-531

!l

11 07

120

23 8 4

-3 80

Vaxholmsvatten AB

-- •!!;

16176

.·..

RJnt enetto •- ·::.··

VA&Avfall

- 17 745

•····.•·••·

:u11: ·
11733

Resultat efter skatt/bokslutsdiso

11 73 3

='--

VA

·.. · ..

Rörelseresultat -,·--_=_<-_

:u1t: ·
Bru krllngs;ivgl t N"

.·..

·•··.·..

<

Summa kostnader

ResUltat etter skatt/bokslutsdisg

Vaxholmsvatten AB
Utfall Tl -21 jmf Budget

··.·.··.·

Vatt eninköp mm
R6 relsd ,ostn ader

383

<

..·.

.·.··•.•···.
.. · .·•·
Summa intäkter •·

68

-5361

: ......·..·•··
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-40

5744

>

.. ·....•.·

Ri nt enttto ··.. :.

Avfall

.··.

-109

0
0

,

23
·17

-471
-96

32

·662

-676

14

-662

-676

14

. 64

..

-

·1

-
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VA

Vaxholmsvatten AB
Prognos 2021 jmf Budget

Summa lntiktar

36600
6907
2838

36237
5816
2167

1091

46 344

44 221
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362

---=-=-,:·-==

· 111 uknlngs r-1glt e,
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671
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Resultat etter finanslella Poster
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1567
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-1 023

-9404
-1594

0
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•249S
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-2495
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Rörelseresultat
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>
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0
36 482
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0
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10884

3092]
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I

217655

18816

4( )0,
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Resultat efter flncinslella ooster
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44652

97 98 4

....·.·••··
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3 223
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34 60
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130464
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l•ll"'CI

0

265 852

······

..·.

i

3 6 237

Soliditet
I

215469

3 6 600

6 907
3 460

.···•··.·.··••·.·.

Balansräkning Vaxholmsvatten AB

..
....,.,

•1!.,11t

i

Pen onalkosln ad er

·>>

Rörelseres ult at
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136726
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Vaxholmsvatten AB
Prognos 2021 jmf Budget

Budgetförutsättningar 2022-2024
• Behålla nivån på soliditeten 10,7% för att ligga över målet på 10%
• Sträva mot full kostnadstäckning för an\äggnlngsta>ean

Verksamhetsplan och
budget för Vaxholmsvatten

• Jobba med kostnadseffektivitet I projekt och i driften så att taxorna

påve rkas så lite som möjligt
• Nyttja överavsk rivninga rna om det behövs

2022-2024

• Budgetera för ökade kostnader för strategiskt underhåll

Roslagsvatten

Roslagsvatten

Budgetförutsättningar forts.

Budgetförutsättningar forts.

• Höjning av anläggni ngstaxan med 8,0% från 1/4-2021

• VA-investeringar 2022: 39,8 mkr (61,3 mkr 2023 och 138,3 mkr 2024)

• Höjning av brukningstaxan med 5,0¾ från 1/1 -2021

• Avfallslnve,teringar 2022: 10,6 mkr (0,1 mkr 2023 och 0,1 mkr 2024)

• Omfördelning av tjänsterna inom avfa llsta xan från 1/1-2021

• Nya lån för VA på 9,0 mkr och för avfall på 7,0 mkr 2022

• Införa grundavgift på slamtaxan från 1/1-2021

• Ränta enligt befintlig låneportfölj med olika blndnlngstlder, Rörlig
ränta för tillkommande lån beräknas till i snitt 0,3%

• Borgensavglft 0,5¾
• Investerin garna är finanserlade tlll 100%.
• Överavskrivningar ökar med 0,5 mkr 2022,

Roslagsvatten

Roslagsvatten

Resultaträkning Vaxholmsvatten VA, budget 20222024 jmf utfall 2020 och budget 2021

Personal i budget
• lön eökni ngar 3% år lige n
• Medveten strat egi att öka andelen anställda och minska kostnaderna
för konsulte r och för att öka kvaliten
• IT-supportflyttas in till Roslag,vatten Istället för upph and lat

VA

• Kostnader tillkomm er för kompetens som Inte kan aktiveras såsom:
ISO-certifier ingar, OT, Revaq, Inform at ions- och it-säkerhet (N IS-dlre kti v,

o.;; e:-1ntruer

Zrulmll\95,aivg ttter
Pel1od\st
t an läggnlngsa gltte r

GDPR), säkerhetsklassning (personal och anläggningar), dlgitaliserlng,
hållbarhetsredovlsning, speclallstkunskap Inom process och Juridik.

Summalnt.likter
• J11!c6p

, Un litko
nilder
1$0(l&i\:osln ader

• Hög utbyggnadstakt i alla kommuner kräver fler projektörer, byggledare

mm för att kunna möte kommunernas behov.

summa rtireb ,.kos tnad,.r
Ru rore an 'ai n!ngar
Avskr1vnJrqar

• Större insatser inom drift och underhåll . Fler chefer och fler
medarb eta re .

_Ae! filri f flv mst
Rl flttllttlo
Rl0Jleft",rflnlnt/ko1t

• Totalt beräknas 13% belasta Vaxholmsvatten

S\::att&bok.dutsdlsp
Ru et'te.r .-ratt&. bok,lulldllp

Roslagsvatten

'2020
jVAXAB
llllCI
flud <Jtl
33362
J62J
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8 Ud <Jtl
40 _ _4 6 :
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·15!>-!
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-! _1 1 _74
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•15
6
7
C
- 152 96
•35 223
15516

,,.,

·09
·1 Jl
-.1a41
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110

-1&17

◄

·20!5
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• Budgetera för ökade kostnader för it-säkerhetskostnader

Resultaträkning Vaxholmsvatten Avfall budget
2022-2024 jmf utfall 2020 och budget 2021

Fela ktig resultaträkning för avfall
4481

l

208
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Resu lt at räkning Vaxholmsvatten VA och Avfall,
budget 2022-2024 jmf utfall 2020 och budget 2021

Anläggningsavgifter i Roslagsvattens
bolag, typhus A
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Brukningsavgifter i Roslagsvattens
bolag, typhus A

VASS - Anläggningsavgifter 2020,
typhus A
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15 092.
330

VASS - Brukningsavgifter 2020,
typhus A, kr

Förbrukning m3 per abonnent

I, hhh lllrn

/, ,:,: ,,,.•/' :: :f ,.f' ,/ /,',<>•"' /'/,

&'/, / /,, /
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Avfallsavgifter lägenhet i flerbostadshus
i Stockholms län, 2020, kr

Avfallsavgifter en- och tvåfamiljshus i
Stockholms län 2020, kr

I

.,,

I
Roslagsvatten

Roslagsvatten

Finansieringsgrad för ny- och
reinvesteringar för VA
,;';4'.' <'A;r,,/,Ol Va"'iifö!: JPm

tt e-n =9. %7§"P

ylnVe ste ringar1 00'/4 ··::...::•..

39,0

F!nansle ringsg rad Ny ··.:·•.•:·.·.

100¾

Retnvesteringar100'/4

rodulrtlon enslnv es terfngar 100%
lnan s!erlngsgrad Re
·_-- -otal lnvestetingsbudg et
nläggnlngsav glfter ".,...,:•.:.·:

Jälvflnanslering avskri'lnlngar "'=
B f lå nebehov negativt)
·-=

Mn/amo rtering

2021

2022
10,0

2023 2024
lClO¾ 100%

0,5

0,6

10 ,2

100%
19,4

12,1
100"/4

100½

47,2 126,3
13,7 11,4
100% 100%

61,3
32 , 3

39,8
22,8

61,3 138,3
22,3
5,2

6 ,6
-22,4

22,q

Finansiering av VA-investeringar
2022-2024, mkr

10 ,S

8,0
-9,1

8,5

9,0

· 47,S -107,0

,,ej

48,ij 101,q
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Beslutsförslag

Soliditet i Roslagsvatten 2016-2024

1. Att besluta om resultat - och inverteringsbudget för 2022 och prognos för 2023- 2024.
2. Att besluta om en höjnin g av brukningstaxan från 1/1-2 022 med 5,0%, för

vidare beslut I kommunfullmäktige.
3. Att besluta om en höjning av an läggningstaxan med 810% från 1/4-2022. För

vidare beslut I kommunfullmäktige
4. Att besluta om införande av en grundavgift på slamtaxan från 1/1 - 2022. För vidare

beslut I kommunfullmäktlge.
5. Att besluta om en omfördelning av avfallstaxan från 1/1-2021. För vidare beslut
i kommunfullmäktige.
6. Att föreslå för kommunfullmäktige att besluta om de nya VA- brukning staxan och
avfalls- och slamtaxan ska börja gälla från och med den 1 Januari 2022 och
anläggnlngstaxan från 1/4 -2022 eller snarast efter komm unfullm äktiges
lagakraftvunna beslut.
7. Att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av taxorna till
Vaxholm svatten AB:s styrelse.

Roslagsvatten
Roslagsvatten

Beslutsförslag forts.
8. Att besluta om att ta upp lån för VA på 9,0 mkr för 2022 med kommunal
borgen. (Beviljad borgen finns)
9. Att besluta om att ta upp nytt lån för Avfall på 7,0 mkr för 2022 med
kommunal borgen.

Roslagsvatten
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Avfallsinvesteringar 2021-2024, kkr

VA-lån per abonnent

BESKRIVNING: Budget och Verksa mhetsplan för Vaxholmsvatten
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330- 30104
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Budget och Verksamhetsplan för Vaxholmsvatten 2022-2024
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Budgetförslag Vaxholmsvatten 2022-2024
Beslutsförslag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Att besluta om resultat- och investeringsbudget för 2022 och prognos för 2023-2024.
Att besluta om 5,0% höjning av brukningstaxan för 2022. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
Att besluta om 8,0% höjning av anläggningstaxa för 2028. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
Att besluta om införande av grundavgift på slamtaxan 2022. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
Att besluta om omfördelning av avfallstaxan för 2022. För vidare beslut i kommunfullmäktige.
Att föreslå för kommunfullmäktige att besluta att den nya VA- och Avfallstaxan ska börja gälla från
och med den 1 januari 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.
7. Att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av taxorna till Vaxholmsvatten AB:s
styrelse.
8. Att besluta om att ta upp lån för VA på 9,0 mkr 2022 med kommunal borgen. Beviljad borgen finns.
9. Att besluta om att ta upp lån för avfall på 7,0 mkr med kommunal borgen. För vidare beslut i
kommunfullmäktige.
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Verksamhetsplan 2022
ROSLAGSVATTEN-1 VÅRA BARNBARNS TJÄNST

Sedan tidigare har en av utmaningarna för Roslagsvatten varit att förstärka både ledningsnät och reningsverk
då kapacitetstaket för vad anläggningen en gång var designad för börjar att nås, utbyggnaden av VAanläggningar " konkurrerar " samtidigt med många intressenter om plats i mark och utbyggnadstakt.
Parallellt ökar kraven på vad anläggningar ska prestera samtidigt som klimatförändringarna belastar
systemet på ett helt annat sätt än tidigare. Högre krav ställs även på Roslagsvatten gällande
avfallshanteringen på grund av ändrade arbetsmiljökrav samtidigt som effektivare planering av
hämtningsscheman för att minska påverkan på miljön negativt ökar. Det har även skett ett skifte vad gäller
informationsbehovet för framtida och befintliga kunder till Roslagsvatten i vilken uppdaterad
kommunikation i realtid om driftstörningar är grundläggande. Lagkraven för tillgänglighetsanpassad
information har skärpts vilket ställer ytterligare krav på att rätt informat io n kommer till rätt målgrupp vid
rätt tidpunkt. Digitalisering gentemot kund liksom internt på Roslagsvatt en är av yttersta vikt och därför
pågår arbetet med att ta fram och säkerställa en digital plattform för vilken samtliga system ska kopplas mot .
På detta sätt är förhoppningen att vi bättre ska kunna agera proaktivt och förutse eventuella driftstörningar
och i dessa fall kommunicera i realtid med Roslagsvattens kunder.
Roslagsvattens verksamhet är t axe finansie rad och verksamheterna ska bedrivas till lägsta nödvändiga
kostnad. R osla gsva tt ens ställning ger möjligheter, men med det kommer även ett starkt ansvarstagande och
respekt för att verksamheten hanteras kostnadseffektivt och med tillräckliga marginaler som medger
infrastrukturinvesteringar till gagn för brukare och ägare.
Åldrande anläggningar kräver re-investeringar och nya lösningar för att möta morgondagens behov. Under
kommande år planeras därför nödvändig upprustning och renovering för att kunna upprätt hålla en säker och
jämn drift. Samtidigt påbörjas även tre av de största infrastruktursatsningarna i Roslagsvattens historia: en
eventuell anslutning av Knivsta kommun till Käppalaverket, ett nytt reningsverk i Margretelund och slutligen
en eventuell anslutning av Ekerö kommun till SYVAB.
Taxorna inom vatten- och avloppsreningen har stigit under de senaste åren och det är en trend som är
genomgående inom svenska VA-infrastruktur. Roslagsvatten ser inget undantag för de fem kommuner som
ingår i företagets verksamhetsområde. Arbetet fortgår därför med att utveckla taxan efter dagens behov,
som förväntas leda till justeringar av ta xornas inbördes parametrar såväl som den totala taxenivån. Inom
avfall - och miljölogistik styrs Roslagsvatten av behov och effektiv service från ägarkommunerna och kunder,
vilket kräver långsiktiga planeringar och investeringar. Två nya avfallsplaner är framtagna och
utvecklingsarbetet fortskrider i rask takt parallellt med att nya direktiv tas fram på nationell och europeisk
nivå. Att stabilisera taxeutvecklingen inom Roslagsvattens båda affärsområden på sikt är av väsentlig
betydelse.
Under 2020 fortsatte det omfattande förändringsarbetet som påbörjades 2019 med syftet att uppnå målet
"Topp 5 om 5" - att Roslagsvatten om fem år ska bli topp 5 av alla VA- och avfallsbolag i Sverige. Under året
etablerades nya värderingar och vägledande principer som ett komplement till visionen och målet och
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Vårt uppdrag på Roslagsvatten är att säkra tillgången på vatten, avloppsrening och avfallshantering i fem av
Sveriges mest snabbväxande kommuner. Samtidigt står svensk VA-infr astru ktur och avfallshantering inför
stora investeringar de kommande åren med en ökande befolkning och klimatförändringar som kräver mer
långsiktiga och hållbara lösningar för att möta morgondagens behov.
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utvecklandet av det agila arbetssättet med "puls" har fortsatt och är nu ett etablerat arbetssätt internt på
företaget.

VAXHOLMSVATTEN
VA

Vattentjänstlagen ställer krav på kommunerna att om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller
miljön behöver ordnas VA i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska
kommunen se till att behovet tillgodoses genom en allmän VA-anläggning. Vaxholms VA-plan pekar ut de
områden som enligt lagen har rätt till allmänt VA. En stor utmaning för Vaxholmsvatten är de tunga
investeringar som krävs fö r att uppfylla vattentjänstlagen.
I kommunens VA-plan anges en tidsplan för när utbyggnaden ska ske i de områden som har rätt till allmänt
VA. Merparten av dessa områden ligger mer eller mindre långt ifrån befintligt VA-nät och
bebyggelseut vecklingen i form av expl oat eringar och styckningar i områdena är osäker vilket gör att VAutbyggnaden väntas innebära ekonomiska underskott för VA-huvudmannen med dagens taxa och dagens
bebyggelse.
För att kunna tillgodose behovet av allmänt VA behöver även en ny avloppsreningslösning finnas på plats.
Som beskrivs nedan kommer kapacitetstaket på Blynäs avloppsreningsver k vara nått inom kort . I mars 2020
fattade Vaxholmsvatten beslut om att rekommendera kommunfullmäktige att besluta om att Vaxholms
framtida avloppsvattenbehandling ska ske genom samarbete med Österåkers kommun. Den 25 mars 2021
fattade kommunstyrelsen i Vaxholms stad beslut om detsamma och den 19 april tog fullmäktige beslut om
att Vaxholms framtida avloppsrening ska ske genom samarbete med Österåkers kommun. Ett nytt
gemensamt reningsverk alternativ innebär betydande investeringar som ska fi nansieras .
Trots att anläggningstaxan höjts väsentligt de senaste åren är en av utmaningarna även fortsatt att få en
investeringsbudget i balans. En budget i balans kan uppnås med hjälp av centraliserad exploatering som
väger upp mot glesa och perifera omvandlingsområden, alternativt taxeökningar. Få exploat eringar planeras
i Vaxholm och underskottet måste därför i första hand täckas genom ökad anlä ggningst axa. Vaxholms
anläggningstaxa har svårt att klara målsättningen om full kostnadstäckning, dvs. att kostnaderna för att
ansluta nya fastigheter ska bäras av anläggningstaxan. Med dagens taxa når vi en kostnadstäckning
mot sva rande 97 %. En höjning av anläggningstaxan med 8 % - som prognostiserades fö rra året - beräknas ge
en kostnadstäckning om 99 %. För 2022 föreslås därför en höjning av anläggningstaxan med 8% för att röra
sig i rätt riktning mot full kostnadstäckning, och den preliminära budget som presenteras för 2023-2024
innebär en preliminär höjning av anläggningstaxan med 8+3 % för 2023 och 2024. Även brukningstaxan
kommer att behöva höjas löpande under en överskådlig tid för att kompensera för att anläggningstaxan inte
når upp till 100 % t äcknin gsgrad. Bru kningst axan föreslås därför höjas 5+5+5 %.

Status och kapacitetsgränser
Blynäs reningsverk har ett tillstånd för 8 000 persone kvivalent er (pe). Belast nin gen per person är idag lägre
än när tillståndet gavs och därför bedöms fler än 8 000 personer kunna rymmas inom tillståndet som anger
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Utmaningar, investeringar och finansiering
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Roslagsvatten
antalet personekvivalenter, oklart hur många men sannolikt mellan 8-9 000 personer. Enligt miljörapport för
2020 uppskattas antalet anslutna till 7 077 personer (mantalsskrivna) och belastningen till 4 101 pe.
Belastningen varierar över åren och vid en låg belastning, till exempel under ett relativt torrt år, blir
belastningen låg och tvärtom. Belastningen är även ofta lägre i utpendlingskommuner.

Aktiviteter med kommunen
En aktualiserad översiktsplan väntas bli klar under 2021 och Roslagsvatten bistår kommunen i de delar som
rör VA. I samband med kommunens ombyggnation av kajerna behöver Roslagsvattens dagvatten hantering
ses över, dagvattnet rinner idag ut i fjärden utan föregående rening och i samband med ombyggnationen ses
möjligheterna över att ordna en dagvattenhantering med mindre utslä pp.
Roslagsvatten deltar aktivt i kommunens planar bete. Några gånger per år möts kommunen, Ros lagsvatten,
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförbund samt övriga relevanta aktörer på stadsbyggnadsmöten för
avstämningar om aktuella samhällsutvecklingsprojekt. Dessa möten är ett viktigt och väl fungerande inslag i
samarbetet. Kommunen, Roslagsvatten, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsförbund möts även 2-3
gånger per år för att diskutera aktuella strategiska frågor.

Investeringar 2022-2024
De nyinvesteringar som ligger inom de närmaste åren är helt och hållet kopplade till kommunens
detaljplanering, dels Norrberget som vann laga kraft under 2020, dels Rindö hamn etapp 3, Grenadjären,
som väntas antas under 2021. Investeringarna planeras och följs upp i en specifik projektportfölj för
kommunens VA-invest eringar .
Projektportfölj Vaxholm

Projektens tidsplan styrs inte av den årliga investeringsbudgeten utan av andra faktorer såsom tidsplaner för
detaljplanernas fastställande, avtalsförhandlingar (exploateringar), behov av revideringar eller
kompletteringar med mera, och det finns därför svårigheter att koppla ett projekts investeringsbudget till en
fast tidpunkt, och därmed till en årlig investeringsbudget. Varje projekt behöver istället ses som en rörlig
delmängd av den totala portföljens planerade projekt. Av erfare,:ihet vet vi att hela budgeten sällan nyttjas i
den takt som har planerats, men det går inte att förutse vilka projekt som kommer att följa planen, vilka som
försenas och eller vilka oplanerade projekt som dyker upp. Att försöka avgöra hur mycket respektive projekt
kommer att kosta under ett bestämt år, eller budgetfönster, är därför mindre relevant än att titta på de
enskilda projektens totalkostnad, och kan även ge en felaktig bild av vilka avvikelser som fö rekommer .

1

För finansieringen av denna utbyggnad har Vaxholmsvatten i förväg erhållit vissa medel av exploatören.

186

Visma Addo ID-nummer : 972902a3-38ab-4ca0-ac10-99dfea9d8e1b

Rindö hamn har ett tillstånd för 2 000 pe. Den teoretiska kapaciteten uppgår idag till 1 700 pe men
belastningen är högre än förväntat och det är oklart om allt som planeras kan anslutas. En utredning har
pågått under 2020-21 för att kunna avgöra vad detta beror på och hur många personer som kan anslutas till
verket. En utbyggnad till 2 000 pe bedöms behöva ske inom budgetperioden1.
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Projektflöde 2020 -2022 Budget/Resultat (MSEK)
Skarpö etapp 3 34/-5
Rindöhamn, etapp 1 32/13

,

Norrberget/lägerhöjden 5/13
Rindö hamn, etapp 3 5/1
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Av portföljens GANT-schema ovan framgår vilka projekt som pågår eller beräknas starta un der
budgetperioden. Siffrorna anger projektets totala investeringsbudget/resultatetför projektets livslängd
Pågående projekt

•
•
•
•
•
•

VA-utbyggnad för Skarpö etapp 3 beräknas avslutas under 2021.
VA-utbyggnad för Rindö hamn etapp 1 beräknas avslutas under 2021.
VA-utbyggnad av dagvatten för Soldatgatan och Timmermansvägen beräknas slutföras 2021.
VA-utbyggnad för Norrberget, beräknas slutföras 2026.
Utbyggnad av nya Margretelunds reningsverk, gemensamt med Österåkers kommun, beräknas
slutföras 2026
Utbyggnad av överföringsledning från Vaxholm till nya Margretelunds reningsverk, beräknas
slutföras 2026

Startande projekt 2022-24

Inga ut byggnadsprojekt i omvandlingsområden beräknas starta under 2022-2024. Däremot antas ett par
exploateringar genomföras:
• Kulan 6
• Rindö hamn etapp 3, Exploatering Grenadjären
• Eventuellt Storäng, exploatering
Utredningar och förprojekteringskostnader kan komma att uppstå för nytillkommande projekt.
Reinvesteringar 2022-2024

• Nödvändig uppdimensionering av vattenledning på Resa rö har påbörjats och kommer fortsätta under
hela perioden.
• Nödvändiga str umpin fodringar fortsätt er under perioden för att säkerställa ledningsnätets kapacitet,
samt eliminera inläckage av tillskottsvatten som idag belastar våra rening sv erk.
• Äldre pumpstationer kommer succesivt att upprustas med avseende på övervakningssyste m. De
pumpstationer som inte längre uppfyller dagen prestandakrav, kommer att totalrenoveras alternativt
ersättas med nya.
• Kullöns reningsverk ses över för att säkra reningsresultat, utredning pågår fortsatt för att identifiera
omfattning av insats.
• Arbetet med att införa vattenkiosker i kommunen fortsätter, för att få bättre kontroll samt minska
uttaget av odebiterat vatten.
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• Det återkommande reinvesteringsprogrammet omfattar idag byten av flödesmätare, byte av el-/
styrskåp, byte av frekvensomformare, samt renoveringar av förbindelsepunkter, brandposter och
avstä ngningsventiler.

Re-investeringarVA-försörjning 2021-2024,
Vaxho lm, mkr
16,00

13,65

14,00

12,10

12,00

11,35

10,50

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2021

2022
Il

2021

llll 2022

2023
llll

2024

2023 111 2024

Kassaflöde projektportfölj Vaxholm 2021-2024
Kassaflöde I Vaxholms portfölj
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Notera att kassaflödet för den valda perioden inte är detsamma som den kompletta portföljen.
Finansieringsgrad för projektportfölj Vaxholm 2021-2024

Med en statistisk betraktelse kan vi ibland se att vi inte behöver finansiera portföljen t ill 100 % utan att en
kalkylerad, erfarenhetsbaserad underfinansiering istället är lämplig. Behovet av finansieringsgrad är olika för
olika kommuner och olika år. För Vaxholm har upp arbetningsgraden de senaste åren legat lägre på grund av
att projekt skjutits på framtiden, men då flertalet av de projekt som ligger inom den närmaste tiden utgör
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• Medel för oförutsedda händelser finns, både för anläggningar och för ledningsnät.
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pågående eller antagna detaljplaner bedömer vi att utbyggnad kommer att ske och att en finansieringsgrad
på 100 % är lämplig för de kommande åre n.
Finansieringsgrad för ny- och reinvesteringar samt lånebehov.
Prognos

Lån/amortering

2021
39,0
100%
10,2
12,1
100%
61,3
32,3
6,6

2022
10,0
100%
19,4
10,5
100%
39,8
22,8
8,0

-22,4

-9,1

221

9

2023
0,5
100%
47,2
13,7
100%
61,3
5,2
8,5
0,0
-47,5

2024
0,6
100%
126,3
11,4
100%
138,3
22,3
9,0
0,0
-107,0

48

107

Avfall & Miljölogistik
Bakgrund

Roslagsvatten ansvarar för att samla in kommunalt avfall från hushåll och verksamheter i Vaxholms stad. Här
ingår även ansvaret för omhändertagande av avfallet samt slam från enskilda avloppsanläggningar.
Avfall & Miljölogistiks huvudleverans är insamling av hushållsavfall i rätt tid, till rätt pris och till rätt
behandling per fraktion. Af färsområdet strävar även efter att öka kundvärdet genom att säkerställa
anpassad, effektiv och besvär sfr i insamling och möjliggöra för kunden att avancera i av fallstrappan. För att
nå detta behöver fastställda aktivitetsmål för affärsområdet uppfyllas.
Målet är att Ros lagsvatten inom fem år ska vara topp fem av Sveriges kommuner enligt Avfall Sveriges
ranking "Bästa avfall skommun" Huvudfokus under de kommande åren är att minska avfallsmängderna, öka
kundnöjdheten och ha rena fr aktioner . Rosla gsvatt ens kunder ska ha Sveriges lättaste soppåse.

Avfallsplan

Vaxholms kommuns nya avfallsplan trädde i kraft år 2021. Den stäcker sig till år 2030 med översyn minst vart
fjärde år . Planen har sex målområden med delmål och tillhörande aktiviteter. Aktiviteterna förnyas årligen.
Uppfyllandet av målen kommer bidra till att nå målet om "Topp 5 om 5" . Under 2022 ligger fokus på att
minska mängden säck- och kärlavfall huvudsakligen genom ökad utsortering av fö rpac kningar.
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Anläggningsavgifter
Självfinärisierinfavskrivningar
Självfinänsieflng överavskrivningar

Budget
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Insamling av kommunalt avfall

Matavfallsinsamling erbjuds alla privatpersoner på fastlandet och öar med bro eller färjeförbindelse sedan
2021. Under 2021till 2022 genomförs en kartläggning av hela skärgården för att klargöra förutsättningar för
insamling av matavfall även i skärgården. I kartläggningen tas även hänsyn till att förpackningar ska kunna
samlas in utsorterat och separat.
I december 2020 beslutade regeringen om att upphäva producentansvaret för returpapper. Från 2022 tar
kommunerna istället över insamlingsansvaret. Med nationellt stöd från Avfall Sverige planerar Roslagsvatten
för hur övertagandet ska gå till. Huvudspåret är att initialt ta över befintligt system från Pressretur och
därefter under 2022 fortsätta utreda hur bästa helhetslösningen för rest- och matavfall, förpackningar och
returpapper ska utformas.
Den planerade förändringen avseende att insamling av förpackningar sker bostadsnära istället för i de så
kallade återvinningsstationerna som skulle ha påbörjats under 2021 är framflyttad till tidigast 2023.
Förpackningsindustrin ansvarar för insamlingen och behandlingen enligt gällande förordning. Detta ska dock
utredas igen under 2021. Det kommer innebära stora förändringar mot nuvarande insamling, men
fortfarande finns stora oklarheter. Inte minst avseende insamlingen i skärgården.
Återvinningscentral samt grovavfall och farligt avfall

Under 2021 genomförs en omfattande ombyggnation av Eriksö ÅVC i Vaxholm . Den nya anläggningen
kommer möjliggöra en högre utsorteringsgrad av det inkommande avfallet, en större mängd går till åte rbruk
och materialåtervinning utökar. Ett viktigt syfte med ombyggnationen är även att öka t illgänglighet en och få
en bättre geno mst r ömning. I början av 2022 kommer de sista detaljerna på den nya anläggningen att
slutföras.
Under 2021 utreds förutsättningar för att etablera en trädgårds-ÅVC, en så kallad ristipp, på Resa rö för
trädgårdsavfall. Om förutsättningar finns planeras en anläggning byggas under 2022.
Efter julen 2021 och i januari 2022 kommer bolaget lansera en ny julgransinsamlingstjänst som blir en
utökning av servicen och möjligheten att lämna ifrån sig julgranar för alla privatpersoner i kommunen. Den
mobila miljöstationen för farligt avfall kommer även att utvecklas med fler stopp under 2022.
Från 2023 blir bygg- och rivningsavfall kommunalt ansvar. Under 2022 kommer bolaget att utreda och ta
fram tjänster för kommunens invånare som lanseras till januari 2023. Tjänsterna planeras inte ingå i taxan
utan kan beställas som extratjänster.
Taxor och tjänster

Varje år görs en taxe- och tjänsteöversyn som syftar till att identifiera rätt nivå på av fall staxa n. Avfallstaxan
ska vara aktuell och baseras på likställighets- och självkostnadsprincipen. Under 2021 genomförs en grundlig
omarbetning av avfallstaxan samt ingående tjänster. Tjänsterna anpassades till kundernas behov genom att
vara logiskt utformade och enkla att förstå. Taxeöversynen kan resultera i förändringar i fördelningen av
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Urbaser är det bolag som driver fastlandsentreprenaden för kommunalt avfall (tidigare benämnt
hushållsavfall) i Vaxholms stad sedan 2016. Liselotte Lööf Miljö AB driver skärgårdsinsamlingen sedan
samma år. Eftersom avtalen löper ut i april 2023 kommer dessa handlas upp under 2021 och med tilldelning
tidigt under 2022. Under 2022 kommer uppstartsaktiviteter genomföras med tilldelade entreprenörer.
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Roslagsvatten
taxans parametrar. Mi ljösty rning av avfallstaxan är ett viktigt verktyg för ökad källsortering och avveckling av
arbet smiljömä ssigt- eller på annat sätt icke önskvärda tjänster. En nyhet för 2022 är också att det tillkommer
en grundavgift för kunder som har enskilda avlopp. Detta för att på ett mer rättvist sätt låta kunderna betala för
de tjänsterna som nyttjas.
Ny Avfallstaxan för Vaxholms kommun träder i kraft 2022.

Under 2021-2022 kommer om-/utbyggnaden av Eriksö ÅVC att pågå. Under 2022 beräknas en ristipp att
byggas på Resarö .

Inve st eringar avfall Vaxholm 2021-20 24, kkr

Budget 2024

I

Budget 2023

I

Budget 2022

Prognos 2021

0
r.J

2 000

ÅVC Resa rö Ri stipp

!!il

4 000

6 000

8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

ÅVC Eriksö fast ighetsinvent earie r

III

ÅVC Eriks ö ombyggnad

Övrig utveckling

Avfall & Miljölogistik arbetar på att utöka med en kommun under 2022-2024 . Fokus i förberedelserna ligger
på att etablera en effektiv och kvali t et ssä krad verksamhet som är mogen att växa. Det innebär att vi
utvecklar rutiner för entreprenadledning (styrning och uppföljning), effektivisering och kvalitetssäkring av
uppföljning av mängder och ekonomi.
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Budgetförutsättningar
Det framtagna budgetförslaget gäller för år 2022-2024 och innehåller både intäkter och kostnader för VA och
avfall, förslag till investeringar och finansiering, samt mål för soliditeten.
För VA:
Brukningstaxan föreslås höjas med 5,0% för 2022, 5,0% för 2023 och 5,0% för 2024.
Anläggningstaxan föreslås höjas med 8,0% 2022 och 8,0% för 2023 och 3,0% för 2024.

För Avfall:
• Avfallstaxan föreslås en oförändrad nivå, men justering inom tjänsterna för år 2022-2024.
• En grundavgift för Slamtaxan föreslås införas år 2022.
Vid positivt resultat är målsättningen att fortsätta amortera på lånen om tillräcklig likviditet finns.
Amortering ingår inte i budgetförsla get.
Siffror inom parantes anger föregående års siffror i kommande texter.
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Budgeterad resultaträkning för VA och Avfall för Vaxholmsvatten

De negativa resultaten 2022-2024 kommer att balanseras upp av tidigare års upparbetade resultat i form av
överavskrivningar. Största posten som påverkar resultatet negativt är de ökande avskrivningarna i och med
stora invest eringsbelopp.

Utfall
Brukningsavgifter
Periodiserade an läggningsavgift er
: Externslam
:Avfa ll
övriga intäkter

Summa intäkter
Inköp

Budget

Budget

Budget

Budget

33 362

36 237

38 133

40 463 [

4 787

5 816

6 602

5 304

7 113

3 416

3 460

4 215!

4 3 00:

4 386

15 092

16 100

18 378 1

18

745

43 110

19

120

877

2 593

942

942

942

57 534

64 207

68 270

69 755

74 671

-3 851

-4 046

Rörelsekostnader

-26 505

-32 067

-33 071

-35 170

-34 690

Personalkostnader

-15 773

-19 700

-17 934

-18 390

-18 879

Summa rörelsekostnader
Res före avskrivningar

-46 129

-55 813

Avsk rivningar
Res före fin int/kost
· Räntenetto
Res eft er. fin int/ko.st
Skatt & bokslutsdispositioner

11 405

8 393

-8 336

-9 875

-3 986·

-54 990
13 280 !
- 11 380

- 4 11 9 j

-57 679
12 076
-12 987

-1 122

-1 690

1946

-3171

508

-2 498

-1 946

3 171

-508

2 498

-911

193

3 400

-1 588 j
I

1

, io

Res efter skatt & bokslutsd"

16 845
-13 445

-1 481

-1 392

257

-57 826
1

3 068

1 900

-4

-2 261
1139
-1 139
0
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Budgeterad resultaträkning för VA

Budget

Budget

Budget

Budget

33 362

36 237

38 133

40 463

43 110

4 787

5 816

6 602

5 304

7 113

548

2 167

516

38 696

44 221

516
516!
45 251 46 284

-3 851

-4 046

-3 986

-4 119

-4 257

Rörelsekostnader

-10 070

-15 499

-15 609

-16 515

-15 670

Personalkostnader

-12 798

-16 173

-14 631

-14 906

-15 296

Summa rörelsekostnader

-26 718

-35 718

-34 226

-35 539

-35 223

11 978

8 502

11 025

10 745

15 516

Avsk r ivningar

-8 180

-9 404

-10 314

-11 174

-11 614

Res före fin int/kost

3 798

-901

711,

Räntenetto

-1 122

-1 594

-1 227 ;

Re s
· eft

2 676

Periodiserade anlägg ningsavgift er
Övriga intäkter
Summa intäkter
Inköp

Res före avskrivningar

r . fi n int/kost

! Skatt & bokslutsdisp

-2 676
0

Res efter skatt & bokslutsdisp
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-429
-1 412

-516 -1 841
516
1 841 1
V'
0 ',.
0

so 739

3 902
-2 085
1817
-1 817
0
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Brukningsavgifter

BESKRIVNING: Budge t och Verksamh etspl an för Vaxholm svatt en
2022-2024
DOKUMENT ID: 20210330-30104
DATUM: 2021-06-16
SIDA: 13 ( 24)

Roslagsvatten
Budgeterad resultaträkning för Avfall

iExt ernslam
iAvfa ll

3 460

4 215

4 300

4 386

15 092

16 100

18 378

18 745

19 120

330

426

426

426

426

Summa intäkter

18 837

19 986

23 019

23 471

23 932

Rörelsekostnader

-16 435

-16 568

-17 462

-18 655

-19 020

-2 975

-3 527

-3 302

-3 484

-3 583

-20 764

-22 139

Personalkostnader

i

Budget

Budget

3 416

!ö vriga intäkter
'

Budget

Summa rörelsekostnader
Res före avskrivningar
Avskrivningar
Res före fin int/kost

-19 411

-22 603

- 573

-109

2 255

1 332 j

-156

-471

-1 066

-1 813

-1 831

-729

-580

1 189

-481

-502

-0

-96

- 166 ;

- 176 )

-176

1023

-657

-678

657

678

iRäntenetto
Res efterfin int/kost
Skatt & bokslutsdispositioner

-20 095

--7.29

..676

729 ;

o"
I

Res efter skatt &bokslutsdisp

676

-1 023
0

0

1 329

0

0

INTÄKTER
Påverkan av taxestruktur
En taxeöversyn som ser över samtliga VA-taxor vad gäller taxestrukturer och verksamhetsområden görs
årligen och kan påverka kommande t ax ejusteri ngar .

Brukningsavgifter - VA
Brukningsavgifterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet med en taxehöjning på
5,0% för 2022.
Prognos för kommande taxehöjningar för åren 2023-2024 är 5,0% per år.
Prognoserna utgår från individuellt beräknad förbrukning per abonnent, enligt senaste mätaravläsning, med
tillägg för tillkommande abonnenter under året. Ingen minskning av förbrukningen är beräknad eftersom det
snarare varit en liten ökning av förbrukningen de senaste åren.
Ökningen av brukningsintäkterna för 2022 blir 1,9 mkr jämfört budget för 2021 och 4,8 mkr jämfört förra
årets utfall.
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Jämförelse brukningstaxa typhus A, 2020
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Jämförelse mellan högsta, lägsta, medel i Sverige och i Stockholms län samt grannkommuners brukningstaxa
gällande år 2020.
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Brukningsavgifter i Roslagsvattens bolag, typhus A
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Antal VA-abonnenter i Vaxholm
Antalet abonnenter har ökat det senaste året med 35 (35) st ycken. Ökningen de kommande tre åren
beräknas till 14, 58 respektive 48 st ycken per år. 2021 är antalet 2 456 stycken.
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Rosl agsvatten

Förbrukning per abonnent i Vaxholm har de senaste 10 åren legat kring 300 m3/ år.
Snittförbrukningen för Roslagsvattens kommuner beräknas för 2022 till 242 (240) m3/ abonne nt.

Anläggningsavgifter - VA
Taxan föreslås höjas med 8,0 procent inför 2022.
Prognos för kommande taxehöjningar för åren 2022-2024 .

2022

2023

2024

8%
8%

8%
8%

3%

Anläggningsavgifterna är sammanställda enligt investeringsportföljen och baseras på en höjning på 8% 2022
och sedan 8%+3% höjning för 2023-2024.
Anläggningsavgifterna periodiseras över 46 år från år 2018 i resultaträkning. Tidigare periodiserades de över
30 år.* Förändringen påverkar resultatet och soliditeten negativt.
De största intäkterna för åren 2022 står Skarpö etapp 3 med 13,8 mkr och Rindö hamn, etapp 3 med 5,6
mkr.
Totalt beräknas fakturera 22,8 mkr för 2022, 5,2 mkr för 2023 och 22,3 mkr för 2024.
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Jämförelse anläggningstaxa typhus A, 2020
Jämförelse mellan högsta, lägsta, medel i Sverige och i Stockholms län samt grannkommuners
anläggningstaxa för typhus A gällande år 2020.
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Externslam - Avfall
Beräkningen av intäkter för mottagande av slam från enskilda anläggningar utanför VA-verksamhetsområde
är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet med 9,0% höjning av taxan för 2022. Intäkterna för
år 2022 beräknas bli 3,8 (3,5) mkr.

Avfall

En taxehöjning krävs för att kunna göra nödvändiga investeringar på Eriksö Åte rvinningscent ral och en
Risti pp. Dessa står för ca 7% av avfallstaxan och 2,0% för indexuppräkningar av entreprenadavtal. Ingen
generell höjning är inlagd för 2022. Men en omfördelning av tjänster och införande av en grundavgift på
slam gör att avfallsavgiften för det vanligaste abonnemanget för en- och tvåfamiljshu s, 190 lite rs kärl
hämtning av restavfall och matavfall varannan vecka höjs något under år 2022. Nytt pris föreslås bli 3003
kr/ år . En ökning med 123 kr (ca 4,3%).
Jämförelse avfallsavgift för en- och tvåfamiljshus och flerbostadshus jämfört billigast, medel och dyrast i
Stockholms län gällande år 2019. Jä mförelsen sammanställs av Avfall Sverige som samlar in taxorna från
respektive kommun.
Vanli gast e avgiften i en- och tvåfamilj shus (kr/ år) 20 20
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Avfallsintäkterna är beräknade utifrån prognoser från debiteringsprogrammet. Intäkterna beräknas bli 18,4
(16,1) mkr för 2022.
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Övriga intäkter (VA

& Avfall)

Intäkterna beräknas bli 0,9 mkr. De största posterna är intäkter för kundservice till Täby och avfall Ekerö.
Motsvarande kostnader för dessa intäkter finns under personal och rörelsekostnader.

Här ingår inköp av vatten från Norrvatten samt inköp och underhåll av vattenmätare, läcksökning och
avloppsrening för Resa rö som går till Margretelunds reningsverk. Norrvatten debiterar 70 % av sina
nettokostnader som fast avgift. En prisökning med 4,0% är budgeterade från 2022 och lika mycket för 2023
och 2024. Allt vatten som passerar kommungränsen debiteras. Det odebiterbara vattnet inkluderar vår egen
förbrukning till spolning och rengöring. Vatteninköpen är beräknade utifrån vattenförbrukningen för
brukningsavgifterna med tillägg av "andelen odebiterbart vatten".

OMKOSTNADER
Alla kostnader är individuellt bedömda per kostnadsslag. Någon generell uppräkning har ej skett.

Rörelsekostnader
Rörelsekostnaderna har budgetera t s för VA och avfall med 33,1 {32,1) mkr för 2022, då ingår kostnader för
externa uppdrag med 0,9 (1,6) mkr. Rörelsekostnaderna för 2023 och 2024 beräknas bli 35,2 mkr och 34,7
och innehåller samma nivå på externa uppdrag som 2022.
Generellt ökar rörelsekostnaderna med ett par% per år pga. att VA-anläggningen blir större
genom infrast rukturut byggnaden, att större insatser för drift och underhåll genomförs, samt att
högre miljökrav leder till ökade insatser i ledningsnät och reningsprocesser.
Rörelsekostnader för VA beräknas öka med 1,5 mkr, 10% från budget 2021 när rörelsekostnader
för övriga intäkter räknats bort. För 2022 finns kostnader för Ragnarök (rökning som syftar till att
hitta felkopplade dagvattenledningar till spillvattennätet) med 0,5 mkr, konsultarvoden 0,5 mkr
och oförutsedda kostnader med 0,4 mkr.
Rörelsekostnader för avfall ökar med 1,3 mkr 2022. Det är dels entreprenadindex som beräknas öka, samt
utökade öppettider på ÅVC och för ny ristipp.

Personalkostnader för Roslagsvatten
Löneökningar är budgeterade med 3 % från 1 april årligen. Ett par nya tjänster är
budgeterade för 2023. Dessa kommer främst att jobba inom investeringsprojekt. För
Vaxholmsvatten innebär det att personalkostnaderna i resultaträkningen minskar 20222024 jämfört 2021.
Andelen anställda projektledare ökar årlige n. Arbete med digitalisering och automation
kräver ny kompetens. Kostnader för konsulter minskar när mer personal anställs .
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Support och serverhallar flyttas från fristående bolag till Österåkers kommun och personal
anställs. Då flytta s kostnader t ill personalkostnader istället från rörelsekostnader.

Personalomsättningen har minskat det senaste året. Vi ser en ökad rörlighet på
arbetsmarknaden men efterfrågan på ovanstående kompetenser är stor samtidigt som
utbudet är litet och dessa marknadskrafter gör att lönekostnaderna ökar något mer än
löneökningarna. Samtidigt ökar rekryteringskostnaderna när fler rekryteringar genomförs.
Kostnader för kompetensutveckling ökar också i takt med att antalet anställda blir fler och
nya medarbetare är i behov av branschspecifikkompetensutveckling. Individuell personlig
utbildningsplan är budgeterad på varje avdelnings omkostnader. Kostnader för
"kravutbildningar" såsom heta arbeten, arbete på väg, BAS-P/U uppgår t ill 150 kkr om året.
Dessa behöver förnyas ca vart 5:e år.
Personalkostnader fördelas per dotterbolag i förhållande till arbetad tid. För 2022 beräknas 13 {11}% belasta
Vaxholmsvatten.

Avskrivningar
Avskrivningar på anläggningar görs enligt plan, med tillägg för nyanskaffning. Principerna för avskrivningar av
reningsverk är beräknade enligt regler för K3. Mat eriella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
tillgångens bedömda nyttjandeperiod, 3-75 år.
Avskrivningarna för Blynäs uppgår till 0,6 mkr/år fram till år 2026, reningsverket är därefter helt avskrivet.
Totalt ökar avskrivningarna med 0,9 mkr 2022 och ökar ytterligare med 0,9 mkr för 2023 och 0,4 mkr 2024, i
takt med utförda invest eringar. Förutom avskrivningarna för Blynäs (med anledning av framtida lösning för
avloppsrening) är det framför allt avskrivningar för Skarpö, Rindö hamn, Storäng och ny ÅVC Eriksö som står
för ökningen.

Räntekostnader
Lånen har inarbetats med bindningstider enligt beslutad finanspolicy. De tillkommande lånen beräknas ha en
genomsnittlig ränta på 0,3 % för åren 202-2024. Till räntekostnaden tillkommer borgensavgiften på 0,50 %.
Kostnad för räntor och borgensavgift för nya lån på 9,0 mkr för framtunga investeringar VA och 7,0 mkr för
Avfall tillkommer under år 2022 .

Överavskrivningar och ägartillskott
Överavskrivningar och ägart ill sk ott finns som en reserv för resultatutjämning över åren i bolaget.
Ägartillskottet uppgår till 3,9 mkr.
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Personalk ost naderna ökar pga. av att omständigheter i omvärlden förändras, vilket kräver
specialistkunskap inom process, tillskottsvatten, juridik, digitaliserin g, automation, asset
management och sä kerhet . Dessa kostnader kan inte aktiveras. Även större insatser inom
drift och underhåll ökar personalkostnaderna.
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Roslagsvatten
Överavskrivningarna beräknas minska till 27,8 mkr till årsskiftet 2021/2022 och sedan minska varje år
beroende på de negativa resultaten och bygger på föreslagna t axehöjn ing enligt budgetförutsättningar.
Överavskrivningar i Kkr
VA

Avfall

Totalt

2019

23 297

4 592

23 709

2020

25 968

5 682

28 979

2021

23 473

4 277

27 750

2022

22 957

3 254

26 211

2023

21116

3 911

25 027

2024

22 933

4 589

27 523

Investeringar
lnvesteringsförslaget för VA har genererats utifrån uppgifter från kommunens planeringsavdelning och inom
Roslagsvattens produktionsavdelning. Avfallsinvesteringarna har avdelningen för avfall och miljölogistik
arbetat fram.
Prioriterade investeringar finns redovisade i verksamhetsplanen och uppgår till belopp enligt nedanstående
tabell.

Planerade Investeringar 2022-2024, Mkr
MKR

ÅR 2022

ÅR 2023

ÅR 2024

VA

39,8

61,3

138,3

Avfall

10,6

0,1

0,1

Totalt

40,1

61,4

138,4
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VA-investeringarna är finansierade till 100%, delvis med nya lån. Se nedanstående graf.

Finansiering av VA-investeringar 2022-2024, mkr
120,0
100,0
80,0

40,0
20,0
0,0
2022

111 *Egen finans

2023

2024

Il!! Anläggningsavgifter

Lån

*)Egen finansiering, anger utrymmet i brukningstaxan som finansierar reinvesteringarna.

Lån
VA
lnvesteringsförslaget innehåller ett förslag att nya lån för VA tas upp med 9,0 mkr 2022.
Outnyttjat kommunalt borgensbeslut finns.
Ingen amortering är budgeterad för de kommande tre åren pga stora investeringar som antingen
självfinansieras eller kräver nya lån. Blir resultatet mer positivt än budgeterats och likviditet finns kommer
amorteringar att göras.

AVFALL
lnvesteringsförslaget innehåller ett förslag att nya lån med kommunal borgen tas upp med 7,0 mkr 2022 för
byggnation av ristipp.
Ingen amortering är beräknad för lånet för byggnation av ÅVC för de kommande tre åren.
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Bolagets lån visas i tabellen nedan.

2021

2022

2023

2024

VA

108,0

117,0

165,0

272,0

AVFALL

15,00

22,0

22,0

22,0

TOTALT

123,0

139,0

187,0

294,0

VA-lån per abonnent, kr
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2024

VA-lån per abonnent ökar när ytterligare lån om totalt ca 160 mkr tas upp 2022-2024.

Resultat
Resultatet för VA efter finansiella intäkter och kostnader beräknas bli -0,6 mkr för 2022, -1,8 mkr 2023 och
1,8 mkr för 2024, med en höjning av både anläggnings- och brukningstaxor under perioden.
Resultatet för Avfall beräknas bli 1,0 mkr för 2022, -0,6 mkr för 2023 och -0,7 mkr för 2024. De negativa
resultaten möts av tidigare års upparbetade överavskrivningar. Resultat efter bokslutsdispositioner blir då+0 kronor.
Resultatet efter skatt och bokslutsdispositioner blir +-0 varje år .
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Totala lån vid utgången per år, Mkr
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Likviditet
Sn itt li kvidit et en beräknas minska med 12 mkr under perioden för Vaxholmsvatten.

Målsättningen att nå en soliditet på 10% kommer inte att kunna uppfyllas med det här budgetförslaget. De
negativa och låga resultaten och upplåning samt förändringen av periodiseringstiden för anläggningsavgifter
påverkar resultat och soliditet negativt. Med det här budgetförslaget kommer soliditeten att sjunka från
10,7% 2020 till ca 4,6% 2024. Taxehöjningar av brukningstaxan kommer att krävas för att kunna hålla
soliditeten och öka den.

Soliditet 2016-20 24
14,0%
1 2,0%
10 ,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2016

2017

2018

-

Ös te rå ker "

=

Ekerö

-

2019
Vaxholm

2020

P 2021

B 2022

· 'T "" K nivs ta

Konce rnen -

B 2023

B 2024

Nalle nt una

Mål

För nedanstående risker finns dels en reserv fö r oförutsedda kostnader budgeterat samt överavskrivningar för att
kunna kompensera för negativa resultat.
Personal
Att aktivering av löner pga. ändrade förutsättningar gällande investeringar inte blir så stor som
budgeterat, vilket gör att lönekostnaderna ökar i resultatet.
En het arbetsmarknad leder till brist på kompetens, kan ge tidsförskjutning i projektetens
genomförande och ökande personalkostnader.
Kapita Ikostnader/finansiering
Räntan ökar mer än budgeterat. En procents ökning (utöver de budgeterade) av räntorna
betyder 13,2 mkr i ökade räntekostnader per år och motsvarar 4,5% taxeökning på
brukningsavgifterna.
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Att lån inte beviljas från kreditinstitut. Just nu inte så stor.
Att räntekaster inte är avdragsgilla fullt ut. Låg risk under den budgetperioden.

Investeringar
Att projekt med budgeterade intäkter från anläggningsavgifter inte blir av.
Att projekt byggs som inte finns med i budget, särskilt ofinansierade projekt.
Taxor/Intäkter
Att kommunfullmäktige inte beviljar föreslagna taxehöjningar eller kommunal borgen och
därmed tvingar bolaget att skjuta upp planerade investeringar och aktiviteter.

Möjligheter

Personal
Effektiviseringar i och med arbetet med RV 2.0. Topp 5 om 4 år.

•

KapitaIkostnader/ fi nansier ing
Inkludera Kommuninvest vid upphandling av lån till låg ränta.
Räntenivån blir lägre än budgeterat
Över likvidit et möjliggör amortering
Skattefinansiering av delar av verksamheten, så somt ex delfinansie ri ng av framtida
avlopp sl ösning. Såsom medlemsavgift till Käppalaförbunder och SYVAB.
Omkostnader
Eff ektiviseringa r i och med arbetet med RV 2.0. Topp 5 om 4 år .
Effektivare upphandlingar som ger lägre kostnader.
Energibesparande åtgä rder.
Investeringar
Effektivare upphand lingar som ger lägre kostnader.
Taxor/Intäkter
Fler externa jobb som innebär ökade intäkter.
Att vattenförbrukningen ökar och att fler kunder än budgeterat ansluter.
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Omkostnader
Skatt er och avgifter som bolaget inte har kunnat förutsäga. Energiskatter, deponiskatter mm.
Ändrade arbetsmiljökrav, miljökrav och sä kerhet skrav som medför ökade kostnader.
El- och kemikalier, ökad förbrukning eller prisökningar som slår hårt mot resultatet.
Kli mat förändringar, skyfall, källaröversvämningar som leder till fler och dyra regress kostnader,
samt ökande driftskostnader pga. förändrade underhållsplaner.

DOKUMENT ID: 20210421-30176
SIDAN: 1 (8)

Roslagsvatten

Förslag till beslut
Vaxholmsvatten AB styrelse hemställer om
att

kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av anläggningstaxan
med8%

att

kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av brukningstaxan
meds%

att

kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med justering av övriga avgifter§ 15

att

kommunfullmäktige beslutar att den nya brukningstaxan ska börja gälla från och med den 1 januari
2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut och att anläggningstaxan ska
börja gälla från och med den 1 april 2022.

att

kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Vaxholmsvatten AB
styrelse

Sammanfattning
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. VAhuvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger för att bygga ut
underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift
justeras. Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet
till den allmänna VA-anlä ggningen.
Vaxholmsvatten har som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-utbyggnad
som sker. I den mån anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas underskottet av brukningstaxan.
Kostnadstäckningen beräknas till 94 % före en höjning av taxan och 99 % med en höjning av anläggningstaxan
med 8 % för 2022. Det bedöms inte realistiskt att nå full kostnadstäckningi nuläget, höjningen är dock ett led i
riktning mot målsättningen.
Brukningsavgiften är de löpande avgifter som en fastighetsägare betalar för att nyttja VA-anläggningen.
Brukningstaxan ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av VA-anläggningen, nödvändiga reinvesteringar
och räntekostnader och täcka upp för de kostnader som inte täcks av anläggningsavgiften. Även
förstärkningen av Vaxholms reningsverkskapacitet finansieras av brukningstaxa n.
VA-taxan behöver även justeras med vissa mindre redaktionella ändringar.
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Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i
Vaxholms kommun
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Bakgrund

VA-taxans avgifter ska vara rättvist fördelade efter den nytta som en fastighet anses ha av den allmänna VAanläggningen. Dessutom gäller självkostnadsprincipen vilken innebär att avgiften inte får vara större än vad
som behövs för att täcka de nödvändiga kostnader som krävs för att ordna den allmänna VA-anläggningen.
För att bättre uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras enligt följande.

Anläggningsavgift {5-11 §§)
Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den
allmänna VA-anläggningen. Den ska täcka fastighetens del av kostnaderna för utbyggnaden av reningsverk,
vattenverk, pumpstationer, huvudledningar och ledningsnätet fram till tomtgräns.
VA-taxan ska vara skäligt och rättvist fördelad efter både den kostnad och den nytta som föreligger då en
fastighet ansluts till den befintliga VA-anläggningen. Därför är anläggningsavgiften indelad i olika parametrar;
servisavgift, lägenhetsavgift, del i huvudanläggningsavgift och tomtyteavgift där vissa parametrar är
kostnadsrelaterade och vissa är nyttorelaterade. För fastighetsägaren varierar avgiftens storlek även
beroende på om en, två eller tre nyttigheter såsom dricksvatten, spillvatten och/eller dagvatten ansluts.
Vaxholm har en av Sveriges högsta anläggningsavgifter. Det beror på att Vaxholm är en kommun som utifrån
ett va-perspektiv har delvis otacksamma förutsättningar. Vaxholm är en liten skärgårdskommun med stort
behov av långa överföringsledningar och få invånare att fördela kostnaderna på. Att Vaxholm har en hög
anläggningsavgift beror delvis också på att kommunen är belägen i en expansiv region där det stora utbudet
av infrastrukturprojekt och konkurrens om entreprenörer driver upp kostnaderna. Vaxholmsvatten har även
som målsättning att anläggningstaxan ska vara självfinansierande för den VA-utbyggnad som sker. I den mån
anläggningsavgiften inte är självfinansierande bekostas underskottet av brukningstaxan, vilket är fullt
förenligt med vattentjänstlagen.
Ny föreslagen avgift

Kostnadstäckningen (intäkter/kostnader) för VA-taxans anläggningstaxa är beräknad på samtliga projekt som
byggs under en kommande period av 3-5 år, portföljen, och dessa projekts totala kostnader.
Kostnadstäckningen beräknas till 94 % före en höjning av taxan. Med en höjning av anläggningstaxan med 8 %
för 2022 nås en kostnadstäckningsgrad på 99 % för de projekt som beräknas anslutas under 2022-24. Med
höjningen når anläggningsavgiften inte full kostnadstäckning men det är inte enligt vattentjänstlagen skäligt
att genomföra för stora höjningar vid ett och samma tillfälle. Höjningen är dock ett led i riktning mot
målsättningen och fortsatta höjningar kommer att föreslås kommande år med samma syfte, därför föreslås en
höjning respektive preliminär höjning om 8+3+3 % för 2022-2024.
I bilaga 1 presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.
I bilaga 2 är förändrade avgifter är utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter återfinns inom parentes
och är (genomstrukna).
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Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i VA-taxan. Som VAhuvudman är Vaxholmsvatten skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter som föreligger både
för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen enligt VA-planen och för att på ett säkert sätt sköta och
underhålla den.
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Brukningsavgift (12-14 §§)

Vaxholms reningsverkskapacitet närmar sig sitt tak och för att möta behoven pågår arbetet med att säkra
kommunens framtida avloppsreningskapacitet vilket också finansieras huvudsakligen av brukningstaxan. Vissa
av kommunens reningsverk är även i behov av renovering eller reinvesteringar. Därför föreslås en höjning
respektive preliminär höjning om 5+5+5 % för 2022-2024.
Ny föreslagen avgift

En höjning av brukningstaxan med 5 % från 2022 krävs för att finansiera arbetet med att säkra kommunens
framtida avloppsreningskapacitet.
I bilaga 1 presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för olika typer av fastigheter.
I bilaga 2 är förändrade avgifter är utmärkta med fet stil och att nuvarande avgifter återfinns inom parentes
och är (genomstrukna).

Övriga avgifter (§15)
Följande avgifter föreslås justeras:
Avgift för pappersfaktura tas bort. Den tidigare avgiften var på 25 kr per pappersfaktura.
Avgift för amorteringsplan tas bort. Den tidigare avgiften var på 170 kronor.
Avgift för betalningspåminnelse tas bort. Den tidigare var på 60 kronor.
Ovanstående avgifter tas bort eftersom det rådigt oklarheter i huruvida dessa får tas ut eller ej.
Avgiften kontroll avläsning tas bort då det är samma som mätaravläsning. Den tidigare avgiften var
lO00kr.

Övriga justeringar
VA-taxa n behöver justeras med redaktionella ändringar, se gula markeringar i bilaga 2:
Datum för antagande (justeras av Roslagsvatten efter antagen taxa)
Datum för ikraftträdande (justeras av Roslagsvatten efter antagen taxa)

Terees von Stedingk
Kommunansvarig Vaxholm

Bilagor
Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa
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Brukningsavgiften är de löpande avgifter som en fastighetsägare betalar för att nyttja VA-anläggningen i form
av tillgång till vatten och avledande av spillvatten, samt i förekommande fall hantering av dagvatten.
Brukningstaxan ska täcka kostnaderna för drift och underhåll av VA-anläggningen, nödvändiga reinvesteringar
och räntekostnader och täcka upp för de kostnader som inte täcks av anläggningsavgiften.
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Bilaga 1. Påverkan för olika typer av
fastigheter
Anläggningstaxa
FASTIGHETSSTORLEK

NUVARANDE TAXA

FÖRSLAG

ÄNDRING

Typhus A*: 800 m2

325 517

351 583

8,0%

Småhus: 2000 m2

359 213

387 975

8,0%

Småhus: 2500 m2

426 605

460 758

8,0%

Småhus: 3000 m2

510 845

551 738

8,0%

Småhus: 4000 m2

510 845

551 738

8,0%

* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2 och en vattenförbrukning om 150 m3/ år och används
bland annat i jämförelsesyfte.
Många fastigheter i omvandlingsområden har bara behov av vatten och spillvatten då de klarar
omhändertagandet av dagvatten lokalt. Småhus som ansluter enbart vatten och spill får följande höjning inkl
moms:
Tabell 2: Småhus som ansluter vatten och spill
FASTIGHETSSTORLEK

NUVARANDE TAXA

FÖRSLAG

ÄNDRING

Typhus A: 800 m2

266130

287 440

8,0%

Småhus: 1200 m2

293 087

316 554

8,0%

Småhus: 2000 m2

347 000

374 780

8,0%

Småhus: 3000 m2

414 392

447 564

8,0%

Småhus: 4000 m2

414 392

447 564

8,0%
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Tabell 1: Småhus som ansluter vatten, spill och dagvatten
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För storhus tex hyreshus och bostadsrättsfastigheter innebär höjningen för fastigheter som ansluter alla
nyttigheter (vatten, spill och dagvatten) följande inkl moms:

Tabell 3: Storhus som ansluter vatten, spill och dagvatten
Typhus B**: 15 lgh
800 m2
Storhus: 20 lgh
2000 m2
Storhus: 15 lgh
5000 m2

NUVARANDE TAXA

FÖRSLAG

ÄNDRING

1 255 467

1356 083

8,0%

1688 680

1824 008

8,0%

1609 275

1738196

8,0%

** Typhus Bär ett flerbostadshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000
m3/ år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/ h.

Brukningstaxa
I nedanstående tabeller presenteras nuvarande avgift och föreslagen förändring för en fastighet som är
ansluten till dricksvatten, spillvatten och dagvatten respektive endast dricksvatten och spillvatte n.
Förslaget till höjning av brukningssavgiften innebär följande höjning för småbostadshus inkl. moms:

Tabell: Månadskostnad för småhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten
FASTIGHET

NUVARANDE TAXA

FÖRSLAG 2021

ÄNDRING

Typhus A*

935

982

4,98%

Typhus A* utan dagvatten

875

918

5,00%

,
* Typhus A är en fastighet med tomtyta om 800 m2 en
vattenförbrukning om 150 m3/ år och en vattenmätare
Qn 2,5 m3/ h och används bland annat i jämförelsesyfte.

För storhus tex hyreshus och bostadsrättsfastigheter, innebär höjningen följande inkl. moms:

Tabell: Månadskostnad för storhus som är anslutna till vatten, spill- och eventuellt dagvatten
FASTIGHET

NUVARANDE TAXA,

FÖRSLAG 2021

ÄNDRING

PER LÄGENHET

Typhus B**

652

684

5,00%

Typhus B utan dagvatten

645

677

5,00%

** Typhus Bär ett flerbosta dshus med 15 lägenheter, 800 m2 tomtyta och en vattenförbrukning om 2000
m3/ år. Har två stycken parallellkopplade vattenmätare Qn 2,5 m3/ h.
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FASTIGHETSSTORLEK

DOKUMENT ID: 20210421-30176
SIDAN: 6 ( 8)

Roslagsvatten

Utsnitt ur
••

VA-TAXA FOR
VAXHOLMSVATTEN AB:S
ALLMÄNNA VATTEN- OCH
AVLOPPSANLÄGGNINGAR
I VAXHOLMS STAD
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Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa
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Roslagsvatten

ROSLAGSVATTEN AB genom VAXHOLMSVATTEN AB
TAXA
för Vaxholms stads allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige i Vaxholms stad vid sammanträde

denjusterå{effer

Förvaltningen av va-anläggningen handhas av Roslagsvatten AB nedan kallad va-verket.

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (§ 5-11)
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.

§5
5.1 För fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

a)

b)

c)

d)

en avgift avseende framdragning av
varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df
en avgift avseende del i kostnad för huvudanläggningar
en avgift per m2 tomtyta
en avgift per lägenhet

om (114 325 kr) 123 475 kr
om (77 375 kr)
83 575 kr
om (&4 kr)
91 kr
om( kr)
71750 kr

BRUKNINGSAVGIFTER (§ 12-19)
I de angivna avgifterna ingår lagstadgad mervärdeskatt.
§ 12

12.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med (qn=vattenmätarens nominella flöde):
a}

en fast avgift per år och mätare (grundavgift}
.1
qn 2,5 m3/ h i 1- och 2-bostadshus
.2
qn 2,5 m3/h i övriga fastigheter
.3
qn 6 m3/ h
.4
qn 10 m3/ h
.5
qn 15 m3/ h
.6
qn 40 m3/ h
.7
qn 60 m 3/ h

213

(3 550 kr}
(H ::;z50 l r}
(32 42/i l r}
(n 320 l r)
(1±2 450 lff)
{263 390 lff}
(426 560 lff)

3 725 kr
12 340 kr
34 050 kr
75 940 kr
118 075 kr
276 560 kr
447 890 kr
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DOKUMENT ID: 20210421-30176
SIDAN: 8 ( 8)

Roslagsvatten

b)

en avgift per m3 levererat vatten

c)

en fast avgift per m2 tomtyta inom varje intervall och år (dagvattenavgift)
.1
1- och 2-bostadshus, fast schablon
()
760 kr
.2
0- 10 000 m2
(1,48 kr/ m ) 1,55 kr/ m2
10 000- 50 000 m2
50 000 m2 -

(0,97 kr/ m )
(0,46 kr/ m )

48,60 kr

1,02 kr/ m2
0,48 kr/ m2

TAXANS INFÖRANDE

§ 20

Denna taxa träder i kraft 202.2/01-01.De brukningsavgifter enligt§ 12.1, 12.3 samt 13, som är
baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska ll därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd
som levereras och den spillvatten mängd som slä pp s ut eft er den ovan angivna dagen för taxans
ikraftträdande (se§ 18 beträffande mätning och beräkning
av förbrukn i ng).
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.3
.4

(46,30 kr)

ÖVAR
• Upphandling av samverkanspart har pågått under våren
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Samverkansprojekt
Pl;111erlnc,lstort

8, 22-23Juni- planering smöten på plats I Åkersberga
1(7 Styrgruppsmöle samve1kansprojektet

Presentation samve1kansl edare och översikUig alctMtelsplan
Styrgruppen består av
Chrislian Wiklund Ombud RV

Maria Appel
Magnus Emanue!sson
Per Johansson Ombud RV
Hans Qvarnstri:lm, regional produk:tionschef
Stefan Persson, proj11kt!ed are
Måns Hansson, projekte ringsledare (fasa o 1)
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Tillträde fastighet

Koncerninterna avtal
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Beslutsförslag

o ue diligence, fastighet

Styrelsen beslutar att:

• Utgångspunkter
- Ornr.\d fl e11Egt deta ljpla11

- gu1omfiif:a .ålp 1d u e nligt Bu lutsär tn det oth hi rlg t nom btta de I Bulubärendtt
fo1mule rade bts!uten samt vt 1luti llb de ts;a mm.a I enllch et med be,lut
frfo k.ommunfu l!mälctlge I Vn holmd en 19 ;ap1ll 2021;

- Stycka; i tre ; ham ne n, El och fun tiom fau i.ihet
- Tekn i'lklt;1IJngd uppn.lOd
- Ma1kförhå ll andenbi!ah a lnte

- föred.li ;att bobcutimm;anbtur belfut ;att

- Le-dnlngsfö,hållanden bea ktas Inte
- ÖSVAB tår l.011nade maför r;,1 milj b do1

fiirv, ä va aktier I NYAB,<Kh di ricenom In dire kt fiSrvirv av del av h rtl chet, fr.ån
Ö1terl ke1v.1tte n AB I.allt visent!lg1 tnllg1villkor I utbst tl!Iaktl eöve 1Utel1u vtal;

bolaget sb lng.å a lrtleip ravtal a H ndt ipndtl av UYA, B I allt riJenllill enligt villkor I
utb i t till ;aktldp n vtal;

- Reg le1.K löve 1låteli <?J<l1.Jlet

• Bedömt marknadsvärd e 23 mkr

uppdn .åt Chrhtbn Wlldund att förhand la och ct nomfön dt ind, ip
n
,om kan krivu I samband me d att d1;1kumen ta Uo nt n fi rdlcsti lb;

{40 mkr - 17 mkr = 23 mkr)

r Offl/eller lilli U

uppdn åt M1lln Fon b111 nda tt fvr bol;aceu rikn lnc (a) vldb ov::animnda ri ttshandlJnp r,
och (b) underttt kna all dokume nta tion somh nodvind lc for genomforandet;

VAXABs del: 4,3 mkr

.ten

Roslagsvatten

217

Visma Addo ID-nummer : 972902a3-38ab-4ca0-ac10-99dfea9d8e1b

K "' >-P,,,

Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.

Catarina Marie Louise Scanlan

Serienummer: 30ywf3uej9iGXHnRFP0zJA

Christian Gustaf Wiklund
VD

2021-07-07 14:41

2021-07-07 14:49

Serienummer: h/YSrwOYOBUw8Cgi1RQ2dg

LARS LINDGREN

Serienummer: 4Z7aiSgfPji2TJBwo8Ypfg

MALIN FORSBRAND

Vaxholmsvatten
2021-07-07 15:36

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.
Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

2021-07-08 14:45

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos
signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med
Visma Addos validator på denna webbsida
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

218

Visma Addo ID-nummer : 972902a3-38ab-4ca0-ac10-99dfea9d8e1b

Serienummer: hR5KUIfmpqaQFBISC0JhAQ

Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk.
Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av
dokument och bilagor.

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument
Händelselogg för dokumentet
2021-07-07 14:40 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-07 14:40 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-07 14:40 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-07 14:40 Underskriftsprocessen har startat
2021-07-07 14:40 En avisering har skickats till Malin Forsbrand
2021-07-07 14:40 En avisering har skickats till Lars Lindgren
2021-07-07 14:40 En avisering har skickats till Christian Wiklund
2021-07-07 14:40 Autentiseringssidan har nåtts av Marie-Louise Scanlan med metod BankID Sverige från IP-adress: 185.130.164.43
2021-07-07 14:40 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Marie-Louise Scanlan
2021-07-07 14:41 Catarina Marie Louise Scanlan har signerat dokumentet Vaxholmsvatten protokoll 2021-06-08.pdf via BankID
Sverige (Unikt ID: hR5KUIfmpqaQFBISC0JhAQ)
2021-07-07 14:41 Alla dokument har undertecknats av Marie-Louise Scanlan
2021-07-07 14:47 Autentiseringssidan har nåtts av Christian Wiklund med metod BankID Sverige från IP-adress: 185.130.164.43
2021-07-07 14:48 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Christian Wiklund
2021-07-07 14:49 Christian Gustaf Wiklund har signerat dokumentet Vaxholmsvatten protokoll 2021-06-08.pdf via BankID Sverige
(Unikt ID: 30ywf3uej9iGXHnRFP0zJA)
2021-07-07 14:49 Alla dokument har undertecknats av Christian Wiklund
2021-07-07 15:34 Autentiseringssidan har nåtts av Lars Lindgren med metod BankID Sverige från IP-adress: 78.68.84.247
2021-07-07 15:35 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Lars Lindgren
2021-07-07 15:36 LARS LINDGREN har signerat dokumentet Vaxholmsvatten protokoll 2021-06-08.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
h/YSrwOYOBUw8Cgi1RQ2dg)
2021-07-07 15:36 Alla dokument har undertecknats av Lars Lindgren
2021-07-08 14:40 Meddelande har skickats till mottagaren (Malin Forsbrand)
2021-07-08 14:43 Autentiseringssidan har nåtts av Malin Forsbrand med metod BankID Sverige från IP-adress: 195.5.111.4
2021-07-08 14:43 Dokumentet öppnades via länken som skickades till Malin Forsbrand
2021-07-08 14:45 MALIN FORSBRAND har signerat dokumentet Vaxholmsvatten protokoll 2021-06-08.pdf via BankID Sverige (Unikt ID:
4Z7aiSgfPji2TJBwo8Ypfg)
2021-07-08 14:45 Alla dokument har undertecknats av Malin Forsbrand

Visma Addo
Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

219
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Detta dokument
Vaxholmsvatten protokoll 2021-06-08.pdf

Protokoll Kommunstyrelsen
2021-09-09
Änr KS 2020/238.106
1 av 1

§ 141 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen, daterad den 15 juni 2021, fastställs.
2. Taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen ska gälla från den 1 januari 2022 och ersätta tidigare
taxa beslutad i kommunfullmäktige den 17 juni 2019, § 35.

Ärendebeskrivning
Taxan för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter behöver revideras avseende
den tillkommande tillsynsavgift som debiteras i ingripandeärenden där nämnden fattar beslut om att
tilldela tillståndsinnehavare en varning. Föreslagen revidering innebär att 14 § i nuvarande taxa
revideras så att avgiften sätts till 10 000 kronor. Höjningen innebär en harmonisering av alkohol- och
tobakstaxorna.
För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SRMH;s tjänsteutlåtande daterat 2021-06-15.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad taxa i enlighet med Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds förslag.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-07-14
Protokollsutdrag SRMH 2021-06-15/§ 49
Tjänsteutlåtande, SRMH, 2021-06-15
Taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter i Täby/Vaxholm 2022

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, miljokontoret@srmh.se

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-07-14
Änr KS 2020/238.106
1 av 1
Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) - Revidering av
taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen, daterad den 15 juni 2021, fastställs.
2. Taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen ska gälla från den 1 januari 2022 och ersätta tidigare
taxa beslutad i kommunfullmäktige den 17 juni 2019, § 35.

Ärendebeskrivning
Taxan för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter behöver revideras avseende
den tillkommande tillsynsavgift som debiteras i ingripandeärenden där nämnden fattar beslut om att
tilldela tillståndsinnehavare en varning. Föreslagen revidering innebär att 14 § i nuvarande taxa
revideras så att avgiften sätts till 10 000 kronor. Höjningen innebär en harmonisering av alkohol- och
tobakstaxorna.
För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SRMH;s tjänsteutlåtande daterat 2021-06-15.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad taxa i enlighet med Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds förslag.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-07-14
Protokollsutdrag SRMH 2021-06-15/§ 49
Tjänsteutlåtande, SRMH, 2021-06-15
Taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter i Täby/Vaxholm 2022

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, miljokontoret@srmh.se

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr: SRMH-2021-1542.1140

2021-06-15

Simon Bergroth
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef

Revidering av taxa för tillsyn och prövning enligt lagen om
tobak och liknande produkter
Förslag till beslut
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att
-

Revidera taxan för tillsyn och prövning enligt lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter enligt bilaga.
Översända förslag på revidering av taxan till kommunfullmäktige i Täby
kommun och Vaxholms stad för fastställande samt att föreslå att den
reviderade taxan gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning
Taxan för tillsyn och prövning enligt lagen om tobak och liknande produkter
behöver revideras avseende den tillkommande tillsynsavgift som debiteras i
ingripandeärenden där nämnden fattar beslut om att tilldela
tillståndsinnehavare en varning.
Föreslagen revidering innebär att 14 § i nuvarande taxa revideras så att
avgiften sätts till 10 000 kronor. Höjningen innebär en harmonisering av
alkohol- och tobakstaxorna.
Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av att revidera taxan tillsyn och prövning enligt lagen om
tobak och liknande produkter avseende den tillkommande tillsynsavgift som
debiteras i ingripandeärenden där tillståndsinnehavare tilldelas eller en
varning.
Enligt gällande taxa kan nämnden ta ut en avgift för nedlagd handläggningstid
i de ärenden som leder till ett beslut om att tilldela en varning. Avgiften bör
enligt förslaget justeras till ett fast schablonbelopp på 10 000 kronor per
ingripandeärende som resulterar i beslut om varning.
Ändringen föreslås för att taxorna inom alkohol- och tobaksområdet ska bli
mer likalydande.
Den tillsyn och prövning som nämnden bedriver inom alkohollagens område
ska vara avgiftsfinansierad till 100%. Kontoret kommer även föreslå att
revideringen görs i de taxor som reglerar avgifter för tillsyn och kontroll inom
alkohollagens område i Norrtälje, Lidingö och Vallentuna.

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor

Postadress
183 80 Täby

Hemsida
www.srmh.se

Besöksadress
Kemistvägen 8, Täby

Växel
08-578 663 00

E-post
miljokontoret@srmh.se
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2(2)
Dnr: SRMH-2021-1542.1140

Kontorets bedömning/synpunkter
Den handläggning som kontoret bedriver inom tobaksområdet ska vara helt
finansierad av taxeintäkter. Kontoret anser även att det är av vikt att skapa
tydlighet mellan angränsande lagstiftningsområden. Kontoret har konstaterat
att gällande tobakstaxa innebär att tillståndsgruppens område har olika
debiteringsmodell i ingripandeärenden.
Kontorets förslag innebär att den tillkommande tillsynsavgiften i
tobaksärenden blir likalydande med avgiften som debiteras i
serveringstillståndsärenden under förutsättning att nämnden antar föreslagen
revidering av alkohollagstaxan.
Handläggning av ingripandeärenden är jämförbara oavsett om ärendet gäller
serveringstillstånd eller tobakstillstånd. Det är därför rimligt att debitera
samma avgiftsbelopp inom respektive område.
Föreslagen höjning innebär att de ingripandeärenden som kontoret hanterar
kommer finansieras av de avgifter som debiteras av de tillståndsinnehavare
som är föremål för ingripandeärendena.
Bestämmelser
Enligt 8 kap 1-2 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter kan
kommuner ta ut prövnings- och tillsynsavgifter för den handläggning som
kommunen utför med stöd av lagen.

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR

Simon Bergroth
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef

Bilaga:

Förslag på reviderat taxa för tillsyn och
prövning enligt lagen om tobak och liknande
produkter.

Expedierat till:

Kommunfullmäktige i Täby
Kommunfullmäktige i Vaxholm

Kopia till:

Socialnämnden i Vallentuna
Socialnämnden i Norrtälje
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö
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Taxa för tillsyn och
prövning enligt lagen om
tobak och liknande
produkter i
Täby/Vaxholm
Taxan gäller från och med den 1 juli 2019
Fastställd av Täby/Vaxholm kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § XX med stöd av Lagen (2018:2088)
om tobak och liknande produkter, 8 kap. 1-2 §§.
Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2019-03-20, § 21/19
Dnr: SRMH 2019-000474.1140
Reviderad av Täby kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § XX med stöd av Lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter, 8 kap. 1-2 §§.
Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2021-06-15, § 49/21
Dnr: SRMH 2021-001542.1140

Timavgiften är enligt denna taxa 1 250 kr
Basmånad för Indexuppräkning är oktober 2022
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds
kostnader för prövning och tillsyn i Täby kommun/Vaxholms stad enligt Lag (2018:2088)
om tobak och liknande produkter och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
2 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de
tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den
1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020.
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
4 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning.
5 § 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.
6 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds beslut enligt denna taxa kan
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Avgift för ansökan
7 § Fast avgift för ansökan om tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med
tobaksvaror tas ut enligt nedan:
Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobak (detaljhandel)
Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobak (partihandel)
Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobak

8 750 kronor
10 000 kronor
7 500 kronor

Avgift för anmälan
8 § Fast avgift för anmälan ändring av tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med
tobaksvaror tas ut enligt nedan:
Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden
Anmälan om förändrat tillstånd

6 250 kronor
2 500 kronor

Avgift för tillsyn
9 § Verksamhet med stadigvarande tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med
tobaksvaror, och som inte omfattas av 10-11 §§, ska betala en tillsynsavgift på 6 250 kr
per år och försäljningsställe.
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10 § Verksamhet med stadigvarande tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med
tobaksvaror, och även tillhandahåller minst en av nedan listade produkter, ska betala en
tillsynsavgift på 3 750 kr per år och försäljningsställe.
- Folköl utan (stadigvarande serveringstillstånd)
- Receptfria läkemedel
11 § Verksamhet med stadigvarande tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med
tobaksvaror som även har ett gällande stadigvarande serveringstillstånd enligt alkohollagen
ska betala en tillsynsavgift på 2 500 kr per år och försäljningsställe.
12 § Verksamhet som till myndigheten anmält handel med elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare, och som inte har tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med
tobaksvaror, ska betala en tillsynsavgift på 3 125 kronor.
För verksamhet som omfattas av ovan och som även tillhandahåller minst en av nedan
listade produkter är den fasta tillsynsavgiften 2 500 kr.
- Folköl (utan stadigvarande serveringstillstånd)
- Receptfria läkemedel
13 § Avgiften för återkommande tillsyn omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.
För verksamhet med stadigvarande tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med
tobaksvaror ska tillsynsavgift betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat
kalenderår som verksamheten bedrivs.
För verksamhet om bedriver handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
gäller att avgiften ska betalas från och med det år som verksamheten anmäldes. Om
verksamheten har bedrivits utan anmälan ska avgiften betalas från om med det år som
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd fick kännedom om verksamheten. Avgiften
ska därefter betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som
verksamheten bedrivs.
Timavgift för extra tillsyn
14 § I de fall Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i samband med tillsynsärende
beslutar 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 debiteras en fast extra tillsynsavgift på 10 000 kr.
Avgiften tas ut då beslut om att meddela varning eller erinran vunnit laga kraft.
15 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 250 kronor.
16 § Timavgift enligt 12 § tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den
sammanlagda handläggningstiden i ett ärende understiger en hel timme tas ingen timavgift
ut.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, kontrollbesök och kontroller i övrigt, restid enligt schablon en halvtimme,
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
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17 § För kontrollbesök och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
18 § Timavgift tas inte ut för tillsyn med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat
om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav.
19 § Beslut om avgift fattas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-09-09
Änr KS 2020/238.106
1 av 1

§ 142 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) Revidering av taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd
enligt alkohollagen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen, daterad den 11 juni 2021,
fastställs.
2. Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen ska gälla från den 1 januari 2022
och ersätta tidigare taxa beslutad i kommunfullmäktige den 13 november 2017, § 56.

Ärendebeskrivning
Taxan för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen behöver revideras avseende den
tillkommande tillsynsavgift som debiteras i ingripandeärenden där nämnden fattar beslut om att tilldela
tillståndsinnehavare en erinran eller en varning.
Föreslagen revidering innebär att avgiften höjs från 6 000 kronor till 10 000 kronor. Höjningen innebär
att handläggning inom tillståndsgruppens område helt finansieras av taxeintäkter.
För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SRMH;s tjänsteutlåtande daterat 2021-06-11.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad taxa i enlighet med Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds förslag.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-07-14
Protokollsutdrag SRMH 2021-06-15/§ 48
Tjänsteutlåtande, SRHM, 2021-06-11
Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen i Täby/Vaxholm 2022

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, miljokontoret@srmh.se

……………………….
Ordförande
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Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-07-14
Änr KS 2020/238.106
1 av 1
Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) - Revidering av
taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen, daterad den 11 juni 2021,
fastställs.
2. Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen ska gälla från den 1 januari 2022
och ersätta tidigare taxa beslutad i kommunfullmäktige den 13 november 2017, § 56.

Ärendebeskrivning
Taxan för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen behöver revideras avseende den
tillkommande tillsynsavgift som debiteras i ingripandeärenden där nämnden fattar beslut om att tilldela
tillståndsinnehavare en erinran eller en varning.
Föreslagen revidering innebär att avgiften höjs från 6 000 kronor till 10 000 kronor. Höjningen innebär
att handläggning inom tillståndsgruppens område helt finansieras av taxeintäkter.
För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SRMH;s tjänsteutlåtande daterat 2021-06-11.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad taxa i enlighet med Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds förslag.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-07-14
Protokollsutdrag SRMH 2021-06-15/§ 48
Tjänsteutlåtande, SRHM, 2021-06-11
Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen i Täby/Vaxholm 2022

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, miljokontoret@srmh.se

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr: SRMH-2021-1541.1140

2021-06-11

Simon Bergroth
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef

Revidering av taxa för tillsyn och kontroll inom
alkohollagens område
Förslag till beslut
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att
-

-

Revidera taxan för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt
Alkohollagen så att tillsynsavgiften i ingripandeärenden sätts till 10 000
kronor.
Översända förslag på revidering av taxan till kommunfullmäktige i Täby
kommun och Vaxholms stad för fastställande samt att föreslå att den
reviderade taxan gäller från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning
Taxan för prövning och tillsyn av serveringstillstånd enligt alkohollagen
behöver revideras avseende den tillkommande tillsynsavgift som debiteras i
ingripandeärenden där nämnden fattar beslut om att tilldela
tillståndsinnehavare en erinran eller en varning.
Föreslagen revidering innebär att avgiften höjs från 6 000 kronor till 10 000
kronor. Höjningen innebär att handläggning inom tillståndsgruppens område
helt finansieras av taxeintäkter.
Beskrivning av ärendet
Det finns ett behov av att revidera taxan för prövning och tillsyn av
serveringstillstånd enligt alkohollagen avseende den tillkommande
tillsynsavgift som debiteras i ingripandeärenden där tillståndsinnehavare
tilldelas en erinran eller en varning.
Avgiften på 6 000 kronor som debiteras enligt gällande taxa täcker inte fullt
ut nämndens kostnader för handläggningen av ärendetypen. Avgiften föreslås
därför höjas till 10 000 kronor per ingripandeärende som resulterar i beslut
om erinran eller varning. Den tillsyn och kontroll som nämnden bedriver inom
alkohollagens område ska vara avgiftsfinansierad till 100%.
Kontoret kommer även föreslå att revideringen görs i de taxor som reglerar
avgifter för tillsyn och kontroll inom alkohollagens område i Norrtälje, Lidingö
och Vallentuna.

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor

Postadress
183 80 Täby

Hemsida
www.srmh.se

Besöksadress
Kemistvägen 8, Täby

Växel
08-578 663 00

E-post
miljokontoret@srmh.se
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Kontorets bedömning/synpunkter
Den handläggning som kontoret bedriver inom alkohollagens område ska vara
helt finansierad av taxeintäkter. Kontoret har konstaterat att gällande taxa
innebär att tillståndsgruppens område inte uppnår målet av
självfinansieringsgrad.
Handläggning av ingripande ärenden har konstaterats vara underfinansierad
då intäkten i den typ av ärenden med nuvarande taxa motsvarat hälften av
kostnaderna. Kontoret föreslår därför att avgiften höjs från 6 000 kronor till
10 000 kronor.
Föreslagen höjning innebär att de ingripandeärenden som kontoret hanterar
kommer finansieras av de avgifter som debiteras av de tillståndsinnehavare
som är föremål för ingripandeärendena.
Bestämmelser
Enligt 8 kap 10 § Alkohollagen (2010:1622) kan kommuner ta ut
tillsynsavgifter av tillståndsinnehavare för att finansiera kostnaderna för
tillsynen.

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR

Simon Bergroth
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef

Expedierat till:

Kommunfullmäktige i Täby
Kommunfullmäktige i Vaxholm

Kopia till:

Socialnämnden i Vallentuna
Socialnämnden i Norrtälje
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö
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Taxa för prövning och
tillsyn av serveringstillstånd enligt
alkohollagen i Täby/
Vaxholm

Taxan gäller från och med den 1 januari 2022
Fastställd av Täby kommunfullmäktige 2, § XX
med stöd av alkohollagen (2010:1622), 9 §
Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2021-06-15,
§ 48/21, Dnr: SRMH 2021-0001541.1140

Timtaxan för 2022 är 1 000 kr
Basmånad för Indexuppräkning är oktober 2022

Beslutsdatum: 2021-06-21 Dnr: SRMH-2021-1541.1140
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Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och
tobakslagen
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds kostnader
för prövning, handläggning och tillsyn i Täby kommun enligt alkohollagen eller
bestämmelser meddelade med stöd av alkohollagen, utom de delar som gäller folköl.
2 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja den i denna taxa antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de
tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den
1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2017.
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
4 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning.
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art omfattning, tillsynsbehov,
nedlagd tillsynstid och andra omständigheter får avgift enligt denna taxa sättas ned eller
efterskänkas.
5 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds beslut enligt denna taxa kan överklagas
till förvaltningsrätten.

Avgift för prövning
6 § Avgiften för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

Avgift för anmälan, kunskapsprov, påminnelser mm
7 § Avgiften för anmälan, kunskapsprov m.m. ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende
som anmälan avser. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i
räkning.

Avgift för återkommande tillsyn
8 § Avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) består av en två delar (Se bilaga).
Den fasta delen av tillsynsavgiften baseras på vem servering sker till, serveringstid samt
villkor i verksamhetens gällande serveringstillstånd.
Den rörliga delen av avgiften baseras på verksamhetens omsättning av
alkoholförsäljningen. Till grund för uppgifterna om omsättning av alkoholförsäljningen ligger
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den restaurangrapport som restaurangerna årligen ska lämna in.
9 § Den fasta delen av avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) omfattar
kalenderår och ska betalas i förskott. Den fasta delen av tillsynsavgiften ska betalas från
och med det år som ansökan har prövats.
Den rörliga delen av avgiften för återkommande tillsyn (tillsynsavgift) omfattar kalenderår
och ska betalas i efterskott. Den rörliga delen av tillsynsavgiften ska betalas från och med
året efter att ansökan har prövats.
10 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning.
Debitering sker tidigast en månad efter sista dag för inlämnade av restaurangrapport.
Om restaurangrapport inte lämnas in, eller om rapporten lämnas in efter den 30 april året
efter perioden restaurangrapporten avser, debiteras fast del inklusive eventuella tillägg
samt maximalt belopp för den rörliga delen.

Tillsynsavgift i ingripandeärende
11 § I de fall Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i samband med tillsynsärende
beslutar meddela innehavare av stadigvarande serveringstillstånd en erinran eller en
varning enligt 9 kap 17 § Alkohollagen tas en fast avgift ut (se bilaga). Avgiften tas ut då
beslut om att meddela varning eller erinran vunnit laga kraft.

Timavgift för extra tillsyn
12 § Utöver årsavgiften för tillsyn av verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd
kan avgift tas ut för extra tillsyn i form av timavgift. Avgiften tas ut per timme nedlagd
handläggningstid. Timtaxan är 1 000 kr år 2018.
13 § Beslut om avgift fattas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
14 § Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, kontrollbesök och kontroller i övrigt, restid enligt schablon en halvtimme,
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut.
Timavgift tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. För kontrollbesök och andra
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton,
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med
1,5 gånger ordinarie timavgift.
15 § Timavgift tas inte ut för kontroll med anledning av klagomål som visar sig vara
obefogat om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-09-09
Änr KS 2020/238.106
1 av 1

§ 143 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) Revidering av taxa inom miljöbalkens område
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, daterad den 4 juni 2021, fastställs.
2. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ska gälla från den 1 januari 2022 och ersätta
tidigare taxa beslutad i kommunfullmäktige den 8 april 2019, § 20.

Ärendebeskrivning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behöver revidera sin taxa inom miljöbalkens område.
Revideringen är nödvändig för att ta höjd för kontorets ökade hyreskostnader samt för att erhålla en
taxa som är jämförbar med grannkommunerna.
Till följd av miljöbalksgruppens andel av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors interna
kostnader minskat föreslås ingen ändring i taxans timavgift.
Föreslagen taxa innebär smärre justeringar både uppåt och nedåt i de tillsynsavgifter som nämnden
debiterar verksamheter som bedriver miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter.
Förändringarna innebär att intäkterna totalt sett kommer öka för att täcka den hyreshöjning som
nämnden ska bära från och med 2022.
För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SRMH;s tjänsteutlåtande daterat 2021-06-04.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad taxa i enlighet med Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds förslag.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-07-14
Protokollsutdrag SRMH 2021-06-15/§ 46
Tjänsteutlåtande, SRMH, 2021-06-04
Taxa inom miljöbalkens område för Täby/Vaxholm 2022

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, miljokontoret@srmh.se

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-07-14
Änr KS 2020/238.106
1 av 2
Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) - Revidering av
taxa inom miljöbalkens område
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, daterad den 4 juni 2021, fastställs.
2. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område ska gälla från den 1 januari 2022 och ersätta
tidigare taxa beslutad i kommunfullmäktige den 8 april 2019, § 20.

Ärendebeskrivning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behöver revidera sin taxa inom miljöbalkens område.
Revideringen är nödvändig för att ta höjd för kontorets ökade hyreskostnader samt för att erhålla en
taxa som är jämförbar med grannkommunerna.
Till följd av miljöbalksgruppens andel av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontors interna
kostnader minskat föreslås ingen ändring i taxans timavgift.
Föreslagen taxa innebär smärre justeringar både uppåt och nedåt i de tillsynsavgifter som nämnden
debiterar verksamheter som bedriver miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter.
Förändringarna innebär att intäkterna totalt sett kommer öka för att täcka den hyreshöjning som
nämnden ska bära från och med 2022.
För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SRMH;s tjänsteutlåtande daterat 2021-06-04.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad taxa i enlighet med Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds förslag.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-07-14
Protokollsutdrag SRMH 2021-06-15/§ 46
Tjänsteutlåtande, SRMH, 2021-06-04
Taxa inom miljöbalkens område för Täby/Vaxholm 2022

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
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Bankgiro: 5302-9435

Tjänsteutlåtande

2021-07-14
Änr KS 2020/238.106
2 av 2

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, miljokontoret@srmh.se
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

Dnr: SRMH-2021-1517.1140

2021-06-04

Simon Bergroth
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef
miljokontoret@srmh.se
08-578 663 00

Ny taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område
Förslag till beslut
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta föreslagen
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med
den 1 januari 2022 och översända taxan till kommunfullmäktige i Täby
kommun och Vaxholms stad för fastställande.
Sammanfattning
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behöver revidera sin taxa
inom miljöbalkens område. Revideringen är nödvändig för att ta höjd för
kontorets ökade hyreskostnader samt för att erhålla en taxa som är jämförbar
med grannkommunerna.
Till följd av miljöbalksgruppens andel av Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontors interna kostnader minskat föreslås ingen ändring i taxans
timavgift.
Föreslagen taxa innebär smärre justeringar både uppåt och nedåt i de
tillsynsavgifter som nämnden debiterar verksamheter som bedriver
miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter. Förändringarna
innebär att intäkterna totalt sett kommer öka för att täcka den hyreshöjning
som nämnden ska bära från och med 2022.
Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige i Täby respektive Vaxholm att
gälla från och med den 1 januari 2017. Taxan behöver justeras dels för att
nämnden från och med 2022 ska bära en hyreshöjning, dels för att flertalet
kommuner i länet antagit en ny taxemodell enligt det upplägg som föreslås.
Enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken ska de kostnader
som Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har för att genomföra
tillsyn och prövning betalas av den som är föremål för tillsynen eller
prövningen. Hur nämnden kan ta ut avgifter regleras i 27 kap. miljöbalken.
Timavgiften i föreslagen taxa föreslås fortsättningsvis vara 1 240 kr per
timme. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har genom
tillkommande samverkansavtal kunnat effektivisera administrativa processer
och kostnaderna för kontorsservice och ledning fördelas på fler handläggare.

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor

Postadress
183 80 Täby

Hemsida
www.srmh.se

Besöksadress
Kemistvägen 8, Täby

Växel
08-578 663 00

E-post
miljokontoret@srmh.se
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Miljöbalksgruppens andel av de interna kostnaderna har därmed de facto
minskat. Det finns därmed inget behov av att justera timavgiften.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har sedan 2017 haft en
behovsstyrd taxa enligt en modell som tagits fram av Sveriges kommuner och
regioner (SKR). Föreslagen taxa bygger på SKR:s vidareutveckling av den
modellen och följer de justeringar som Miljösamverkan Stockholms läns (MSL)
projektgrupp för miljöbalkstaxa föreslagit. Ett flertal kommuner i Stockholms
län har en taxa enligt föreslagen modell.
Jämfört med nuvarande taxa är förslaget mer detaljerat då uppdelningen med
SNI-koder föreslås återinföras avseende tillsynsavgifter. Enligt förslaget är det
fortsättningsvis tillsynsbehovet som ska ligga till grund för beräkningen av en
avgifts storlek.
Precis som i nuvarande taxa är det i föreslagen taxa den prövningsnivå som
gäller enligt miljöprövningsförordningen som ligger till grund för en
verksamhets tillsynsbehov. Till skillnad från nuvarande taxa så medför
förslaget dock möjlighet att ange tillsynsbehovet per bransch.
Branschfördelningen i taxan följer SKR:s upplägg.

Tabell 1 – Exempel på förändringar i tillsynbehov och årlig avgift.
Bransch/Verksamhet

Nuvarande
tillsynsbehov

Föreslaget
tillsynsbehov

Anmälningspliktig
biltvätt

7 timmar

9 timmar

Förskola

5 timmar

6 timmar

Tatuerare

3 timmar

Timavgift

Anmälningspliktig
drivmedelsförsäljning

7 timmar

9 timmar

Ej anmälningspliktig
drivmedelsförsäljning

5 timmar

6 timmar

4-5 timmar

Timavgift

10 timmar

9 timmar

Fotvårdare

2 timmar

Timavgift

Strandbad

6 timmar

6 timmar

Bilverkstad
Skola > 400 elever

Taxeförslaget innebär att debitering kommer ske genom fasta schablonbelopp
eller genom efterdebitering av faktiskt nedlagd handläggningstid. För de fasta
prövningsavgifterna har inte schablonbeloppen justerats. För tillsynsavgifterna
föreslås smärre justeringar så att de timmar som ligger till grund för
schablonen i större utsträckning harmoniserar med det faktiska
tillsynsbehovet. Förändringarna innebär såväl justeringar uppåt som neråt i
fast tillsynsavgift. I vissa fall innebär justeringen att den fasta avgiften helt
stryks för ersättas med efterdebitering av faktiskt nedlagd tid.
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Schablonbeloppen föreslås som tidigare beräknas genom att tillsynsbehovet i
antal hela timmar i fråga om tillsynsavgifter, eller genomsnittlig tidsåtgång i
antal hela timmar för ärendetypen i fråga om prövningsärenden multipliceras
med timavgiften. I de fasta prövningsavgifterna har föreslås dock inga
förändringar.
I tabell 1 ovan presenteras exempel på de föreslagna förändringarna
avseende de tillsynsavgifterna.
Kontorets bedömning
Kontoret bedömer att det är av vikt att ha liknande ett liknande upplägg i hur
och när debitering sker jämfört med närliggande kommuner. På så sätt blir
förutsättningarna likvärdiga för företag som är verksamma i flera kommuner.
Det blir även lättare att göra jämförelser mellan kommunerna.
Förslagen taxa bygger på ett underlag som en projektgrupp inom MSL tagit
fram utifrån den taxemodell som SKR utarbetat. Kontoret har gjort smärre
justeringar i MSL:s underlag för att anpassa till det tillsynsbehov som finns
och de förutsättningar som föreligger i Täby kommun och Vaxholms stad.
Kontoret bedömer att föreslagen taxa sammantaget kommer öka intäkterna
inom miljöbalkens område för att täcka den områdets andel av den
hyreshöjning Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ska bära från och
med 2022.
Bestämmelser
Av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) framgår att kommuner får meddela
föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR

Simon Bergroth
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef

Bilagor:

Expedierat till:

Förslag på taxa inom miljöbalkens område för
Södra Roslagens miljö- och hälsosskyddnämnd
Kommunstyrelsen i Täby kommun
Kommunstyrelsen i Vaxholms stad
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Taxa inom miljöbalkens
område för Täby/Vaxholm

Taxan gäller från och med den 1 januari 2022
Fastställd av kommunfullmäktige 2021-XX-XX, § XX med stöd av miljöbalken (1998:808), 27 kap. 1
§. Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2021-06-15, § 46/21. Dnr: SRMH
2021-001541.1140

Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Basmånad för Indexuppräkning är oktober 2022.

Beslutsdatum: 2021-08-20
2021-06-21 Dnr: SRMH-2021-1517.1140
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Anvisning för tillämpning av taxan
Taxan är indelad i tre huvuddelar.
1. Taxa inom miljöbalkens område
Innehåller grundläggande bestämmelser om vad som kan avgiftsbeläggas, timtaxa,
vem som ska betala och andra procedur- och verkställighetsfrågor.
2. Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan
samt övrig tillsyn
Anger vilken avgift som ska debiteras för handläggning av anmälningar, prövningar av
ansökan och vid tillsyn av verksamheter.
3. Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
Anger vilka verksamheter som debiteras en fast årlig genom förskottsdebitering.
4. Taxebilaga 3 Timavgifter (efterdebitering)
Anger vilka verksamheter med återkommande tillsynsbehov där debitering sker i
efterskott.

Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.
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Taxa inom miljöbalkens
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds
kostnader för prövning och tillsyn i Täby/Vaxholm enligt miljöbalken eller bestämmelser
meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom
miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller natur- och kulturvård, skydd av
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador,
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska
organismer, samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap.
22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller
åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut, av nämnd enligt miljöbalken eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken, överklagas.
4 § Beslut om avgift eller nedsättning eller efterskänkande av avgift eller nedflyttning av
avgiftsklass fattas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna
taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för
att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Avgiftsuttag sker
1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast
avgift)
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten
tilldelats (årlig tillsynsavgift)
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet
(timavgift)
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.
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Timtaxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 240 kr per hel timme handläggningstid.
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid enligt schablon en
halvtimme, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut
för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden
understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och
andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar,
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgiften.
8 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2018.

Avgift för prövning av ansökan
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras
med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt
som anges i taxebilaga 1.
Om handläggningstiden överskrider den i taxebilaga 1 angivna handläggningstiden med
mer än en halv timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas. Avgift för
prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
9a § Vid avskrivning av avgiftsbelagt tillståndsärende ska en avgift betalas i form av
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan.
10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den
har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den
fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas och besiktning måste ske vid ytterligare
tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande
handläggningstiden.
11 § Avgift för prövning ska betalas av sökanden.
12 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.

Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.
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13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 § miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av
kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta
kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken.
14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet
eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift med anledning av anmälan
15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med
timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i
ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i
taxebilaga 1.
Om handläggningstiden överskrider den i taxebilaga 1 angivna handläggningstiden med
mer än en halv timme ska avgift för den faktiska handläggningstiden betalas.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan
avser.
15a § Vid avskrivning av avgiftsbelagt anmälningsärende ska en avgift betalas i form av
timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan.
16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller genomföra åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig
verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i
förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i
ärendet.
17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i
övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som
anges i denna taxa.

Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.
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Avgift för tillsyn
18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som
baseras på den tillsynstid som Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd tilldelar
anläggningen eller verksamheten. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad
tillsynstid multipliceras med timtaxan. Årlig tillsynsavgift tas endast ut om tillsynsbehovet
överstiger tre timmar per år. Årlig tillsynsavgift för flerbostadshus tas dock ut oavsett
tilldelad tillsynstid.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter
mot regler eller villkor, eller inte följer förelägganden eller förbud eller som föranleds av
extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas
timavgift ut.
19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den nedlagda
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt
som anges i taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter
mot regler eller villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta
årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
20 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska
betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till
verksamheten har meddelats eller anmälan skett eller- i de fall tillstånd eller anmälan inte
krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i
avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska
betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller genomföra åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador
enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap.
miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift
22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt
denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.
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Betalning av avgift
23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i
räkning.

Verkställighetsfrågor
24 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas
enligt utsökningsbalken.
25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får besluta att dess beslut om
avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
26 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
____________
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01 och ersätter tidigare taxa inom miljöbalkens område
som upphör att gälla 2021-12-31. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas
den nya taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-09-09
Änr KS 2020/238.106
1 av 1

§ 144 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) Revidering av taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, daterad den 14 juni 2021, fastställs.
2. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska gälla från den 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Sprängämnesprekursorer är ämnen som kan användas för att framställa sprängmedel. Enligt 6 § i lagen
(2014: 799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen utöva tillsyn över att gällande EU-förordningar
följs.
Rätt att ta ut avgift för tillsynen regleras i 11 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har i nuvarande miljöbalkstaxa även inkluderat stöd för
debitering vid tillsyn enligt lagen som sprängämnesprekursorer. Då miljöbalkstaxan nu revideras finns
ett behov av att förtydliga taxan och därför skapa en separat taxa för lagen om
sprängämnesprekursorer. Tillsyn enligt den nya taxan ska enbart ske genom timdebitering i efterhand.
För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SRMH;s tjänsteutlåtande daterat 2021-06-14.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad taxa i enlighet med Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds förslag.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-07-15
Protokollsutdrag SRMH 2021-06-15/§ 47
Tjänsteutlåtande, SRMH, 2021-06-14
Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer i Täby/Vaxholm 2022

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, miljokontoret@srmh.se

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-07-15
Änr KS 2020/238.106
1 av 1
Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) - Revidering av
taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, daterad den 14 juni 2021, fastställs.
2. Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska gälla från den 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Sprängämnesprekursorer är ämnen som kan användas för att framställa sprängmedel. Enligt 6 § i lagen
(2014: 799) om sprängämnesprekursorer ska kommunen utöva tillsyn över att gällande EU-förordningar
följs.
Rätt att ta ut avgift för tillsynen regleras i 11 § lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har i nuvarande miljöbalkstaxa även inkluderat stöd för
debitering vid tillsyn enligt lagen som sprängämnesprekursorer. Då miljöbalkstaxan nu revideras finns
ett behov av att förtydliga taxan och därför skapa en separat taxa för lagen om
sprängämnesprekursorer. Tillsyn enligt den nya taxan ska enbart ske genom timdebitering i efterhand.
För mer detaljerad information i ärendet hänvisas till SRMH;s tjänsteutlåtande daterat 2021-06-14.
Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta om justerad taxa i enlighet med Södra
Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds förslag.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-07-15
Protokollsutdrag SRMH 2021-06-15/§ 47
Tjänsteutlåtande, SRMH, 2021-06-14
Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer i Täby/Vaxholm 2022

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, miljokontoret@srmh.se

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr: SRMH-2021-1543.1140

2021-06-14

Simon Bergroth
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef
miljokontoret@srmh.se
08-578 663 00

Ny taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
Förslag till beslut
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att anta föreslagen
taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer och översända taxan
till kommunfullmäktige i Täby kommun och Vaxholms stad för fastställande.
Taxan föreslås gälla från den 1 januari 2022.
Sammanfattning
Sprängämnesprekursorer är ämnen som kan användas för att framställa
sprängmedel. Enligt 6 § i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska
kommunen utöva tillsyn över att gällande EU-förordningar följs.
Rätt att ta ut avgift för tillsynen regleras i 11 § lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer.
Beskrivning av ärendet
Sprängämnesprekursorer är ämnen som kan användas för att framställa
sprängmedel. Enligt 6 § i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer ska
kommunen utöva tillsyn över att gällande EU-förordningar följs.
För att få hantera sprängämnesprekursorer krävs tillstånd av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap.
Rätt att ta ut avgift för tillsynen regleras i 11 § lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har i nuvarande miljöbalkstaxa
även inkluderat stöd för debitering vid tillsyn enligt lagen som
sprängämnesprekursorer. Då miljöbalkstaxan nu revideras finns ett behov av
att förtydliga taxan och därför skapa en separat taxa för lagen om
sprängämnesprekursorer. Tillsyn enligt den nya taxan ska enbart ske genom
timdebitering i efterhand.
Inga förändringar föreslås utöver införandet av en ny taxa. Förslaget innebär
inga skillnader i tillsynsavgifterna jämfört med nuvarande taxeupplägg och
avgiftsnivå.
.

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor

Postadress
183 80 Täby

Hemsida
www.srmh.se

Besöksadress
Kemistvägen 8, Täby

Växel
08-578 663 00

E-post
miljokontoret@srmh.se
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Kontorets bedömning/synpunkter
Förslaget innebär en tydligare taxekonstruktion i och med att de olika
lagområdena miljöbalken och lagen om sprängämnesprekursorer skiljs åt.
I övrigt innebär förslaget inga förändringar jämfört med nuläget.

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR

Simon Bergroth
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef

Bilagor:
Expedierat till:

Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
Kommunfullmäktige i Täby
Kommunfullmäktige i Vaxholm
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Taxa enligt lagen om
sprängämnesprekursorer i
Täby/Vaxholm

Taxan gäller från och med den 1 januari 2022
Fastställd av kommunfullmäktige 2021-XX-XX, § XX med stöd av 11 § lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer. Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
2021-06-15, § 47/21. Dnr: SRMH 2021-001543.1140

Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Basmånad för Indexuppräkning är oktober 2022.

Beslutsdatum: 2021-06-21 Dnr: SRMH-2021-1543.1140
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Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds
kostnader för tillsyn i Täby kommun/Vaxholms stad enligt lagen om
sprängämnesprekursorer och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013
av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat och inte kräver utredning.
2. Handläggning som föranleds av att beslut, av nämnd enligt lagen om
sprängämnesprekursorer eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av
sprängämnesprekursorer., överklagas.
4 § Avgiftsuttag sker I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift)

Timtaxa
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 240 kr per hel timme handläggningstid.
6 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till nedlagd handläggningstid avses med
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid enligt schablon en
halvtimme, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut
för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden
understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och
andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar,
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgiften.
7 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår)
besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en
procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för
indexuppräkning är oktober månad 2022.

Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.
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Avgift för tillsyn
8 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamhet
som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

Nedsättning av avgift
9 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning,
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt
denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Betalning av avgift
10 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i
räkning.

____________
Denna taxa träder i kraft 2022-01-01.

Timtaxan för 2022 är 1 240 kr. Timtaxan får uppräknas varje år efter index.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-09-09
Änr KS 2021/133.790
1 av 1

§ 118 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 2021
Kommunstyrelsen föreslår 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
2 2021, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.
Inom lagrummet för SoL är tre beslut icke verkställda inom tre månader. Ett beslut om särskilt boende
med anledning av att personen tackat nej när insatsen erbjudits, ett beslut om sysselsättningen med
anledning av att verksamheten varit stängd på grund av covid-19 samt ett beslut om trygghetslarm där
personen tackat nej när insatsen erbjudits.
Inom lagrummet för LSS är två beslut om kontaktperson icke verkställda inom tre månader, detta med
anledning av att den externa leverantören för verkställande inte har hittat lämpliga kontaktpersoner.

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2021-08-24/§ 48
Tjänsteutlåtande, 2021-08-17

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Lorentz Ogebjer, sf

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Socialnämnden
2021-08-24
Änr SN 2021/34.790
1 av 1

§ 48 Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 2021
Socialnämndens beslut
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ärendebeskrivningen i beslutet ska kompletteras med en kort beskrivning av de ej verkställda
besluten.

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
2 2021, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.
Inom lagrummet för SoL är tre beslut icke verkställda inom tre månader. Ett beslut om särskilt boende
med anledning av att personen tackat nej när insatsen erbjudits, ett beslut om sysselsättningen med
anledning av att verksamheten varit stängd på grund av covid-19 samt ett beslut om trygghetslarm där
personen tackat nej när insatsen erbjudits.
Inom lagrummet för LSS är två beslut om kontaktperson icke verkställda inom tre månader, detta med
anledning av att den externa leverantören för verkställande inte har hittat lämpliga kontaktpersoner.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att ärendebeskrivningen i
beslutet ska kompletteras med en kort beskrivning av de ej verkställda besluten.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-08-17

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Lorentz Ogebjer, sf

……………………….
Ordförande
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Tjänsteutlåtande

2021-08-17
Änr SN 2021/34.790
1 av 1
Socialförvaltningen
Jan Sjöström
Verksamhetsutvecklare

Rapportering ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 2021
Förslag till beslut
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
2 2021, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.
Inom lagrummet för SoL är tre beslut icke verkställda inom tre månader.
Inom lagrummet för LSS är två beslut icke verkställda inom tre månader.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-08-17

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Lorentz Ogebjer, sf

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Protokoll Kommunfullmäktige
2021-06-14
Änr KS 2020/26.291
1 av 2

§ 55 Svar på motion från Lars Arb Zackrisson (-) rörande permanenta
skollokaler i Vaxholms stad
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige har mottagit en motion gällande skollokaler och fastighetsenheten har sammanställt ett
svar utifrån nuläget. Fastighetsenheten har sedan en ny internhyresmodell implementerats haft en
löpande strukturerad samverkan med utbildningsförvaltningen gällande lokalstrategiska frågor.
Tillfälliga lov har under de senaste åren varit en högt prioriterad fråga och samtliga tillfälliga lov inom
kommunal regi har idag en långsiktig lösning.
När motionssvaret behandlades i TFK den 22 april beslutades att motionen anses besvarad. Dessutom
beslutades följande tillägg:
”En förklaring ska framgå gällande varför barackerna står kvar trots att loven har gått ut. Barn- och
utbildningsnämnden bör också besvara motionen i den del de berörs och kommunstyrelsen bör titta på
frågorna på löptiderna och hitta en rutin. ”
Fastighetsenheten har i en separat skrivelse, som bifogats, beskrivit bakgrunden till att flera av
paviljongerna saknar eller har saknat gällande bygglov. I skrivelsen beskrivs också att det nu finns ett
gemensamt och strukturerat arbete kring lokalförsörjning tillsammans med utbildningsförvaltningen.
Sammanställning av tillfälliga lov med kort beskrivning av åtgärder:
Vaxö skola (Terra Nova 6)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Modulbyggnad för slöjd Rindö skola (Rindö 3-378)
Långsiktig plan: De tillfälliga lokalerna är uppsagda och verksamheten kommer flytta in i de permanenta
lokalerna. Åtgärden ligger med i TFKs investeringsbudget 2021.
Modulbyggnader Ytterby förskola (Ytterby 4:172)
Långsiktig plan: Verksamheten kommer flyttas in i permanenta förskolelokaler på Överby förskola ht
2021.
Modulbyggnader Resarö skola (Ytterby 4:174)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Förskolan Blynäsviken
Långsiktig plan: Ersätts med permanenta lokaler på Norrberget. Åtgärden ligger med i långsiktiga
investeringsplanen.
Johannesberg (Vaxön 1:36)
……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll

2021-06-14
2 av 2
Kommunfullmäktige
Långsiktig plan: Dialog med verksamhetsutövarna pågår, finns eventuellt en möjlighet för permanent ny
byggnad på tomten. Fråga kring finansiering av ny byggnad ses över.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att ärende 17-21 på föredragningslistan bordläggs och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-06-03/§ 80
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2021-05-24
Protokollsutdrag TFK 2021-04-22/§ 25
Reservation Lars Arb Zackrisson (-), Bilaga 1 TFK till svar på motion rörande permanenta skollokaler i
Vaxholms stad
Tjänsteutlåtande, Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17
februari 2020 2021-04-07
Förtydligande av Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17
februari 2020, 2021-05-24
Motion gällande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. - Vaxholms KF 17
februari 2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Anders Roxström, uf

……………………….
Ordförande
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-06-03
Änr KS 2020/26.291
1 av 2

§ 80 Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms stad
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige har mottagit en motion gällande skollokaler och fastighetsenheten har sammanställt ett
svar utifrån nuläget. Fastighetsenheten har sedan en ny internhyresmodell implementerats haft en
löpande strukturerad samverkan med utbildningsförvaltningen gällande lokalstrategiska frågor.
Tillfälliga lov har under de senaste åren varit en högt prioriterad fråga och samtliga tillfälliga lov inom
kommunal regi har idag en långsiktig lösning.
När motionssvaret behandlades i TFK den 22 april beslutades att motionen anses besvarad. Dessutom
beslutades följande tillägg:
”En förklaring ska framgå gällande varför barackerna står kvar trots att loven har gått ut. Barn- och
utbildningsnämnden bör också besvara motionen i den del de berörs och kommunstyrelsen bör titta på
frågorna på löptiderna och hitta en rutin. ”
Fastighetsenheten har i en separat skrivelse, som bifogats, beskrivit bakgrunden till att flera av
paviljongerna saknar eller har saknat gällande bygglov. I skrivelsen beskrivs också att det nu finns ett
gemensamt och strukturerat arbete kring lokalförsörjning tillsammans med utbildningsförvaltningen.
Sammanställning av tillfälliga lov med kort beskrivning av åtgärder:
Vaxö skola (Terra Nova 6)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Modulbyggnad för slöjd Rindö skola (Rindö 3-378)
Långsiktig plan: De tillfälliga lokalerna är uppsagda och verksamheten kommer flytta in i de permanenta
lokalerna. Åtgärden ligger med i TFKs investeringsbudget 2021.
Modulbyggnader Ytterby förskola (Ytterby 4:172)
Långsiktig plan: Verksamheten kommer flyttas in i permanenta förskolelokaler på Överby förskola ht
2021.
Modulbyggnader Resarö skola (Ytterby 4:174)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Förskolan Blynäsviken
Långsiktig plan: Ersätts med permanenta lokaler på Norrberget. Åtgärden ligger med i långsiktiga
investeringsplanen.
Johannesberg (Vaxön 1:36)
Långsiktig plan: Dialog med verksamhetsutövarna pågår, finns eventuellt en möjlighet för permanent ny
byggnad på tomten. Fråga kring finansiering av ny byggnad ses över.
……………………….
Ordförande
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Protokoll

2021-06-03
2 av 2
Kommunstyrelsen

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Peter Lindqvist (-) instämmer i Sara Strandbergs (V) yrkande.
Fredrik Östman (C) samt Lars Lindgren (M) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens
beslutsförslag.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2021-05-24
Protokollsutdrag TFK 2021-04-22/§ 25
Reservation Lars Arb Zackrisson (-), Bilaga 1 TFK till svar på motion rörande permanenta skollokaler i
Vaxholms stad
Tjänsteutlåtande, Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17
februari 2020 2021-04-07
Förtydligande av Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17
februari 2020, 2021-05-24
Motion gällande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. - Vaxholms KF 17
februari 2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Anders Roxström, uf

……………………….
Ordförande
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Förtydligande

2021-04-07
Änr TFK 2021/52.442
1 av 1
Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Förtydligande av Svar på motion rörande permanenta skollokaler i
Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17 februari 2020
Beskrivning
Samtliga omnämnda paviljonger uppfördes mellan 2011-2012 och när dessa ställdes upp antogs det att
det var möjligt att nyttja dem under den 15-års period som är maximal tid för tillfälliga lov.
När förvaltningen ansökte om förlängning kunde inga av förlängningarna medges och gemensamt för
samtliga avslag var att det inte fanns en beslutad plan för hantering av verksamheten vid slutet
perioden.
Förvaltningen har sedan dess arbetat hårt för att få fram lokalförsörjningsplaner och beslut om
nybyggnation för hantering av verksamhetens lokalbehov utan de tillfälliga lösningarna. Dessa förslag är
vad som redovisas i svaret på motionen.
Generellt kan påpekas att reglerna kring tillfälliga lov varit föremål för stora förändringar vilket till viss
del kan förklara varför förvaltningen hamnat i den position de står i idag.

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
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Tjänsteutlåtande

2021-04-07
Änr KS 2020/26.291
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Susanne Edén
Stadsbyggnadschef

Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun.
Vaxholms KF 17 februari 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige har mottagit en motion gällande skollokaler och fastighetsenheten har sammanställt ett
svar utifrån nuläget. Fastighetsenheten har sedan en ny internhyresmodell implementerats haft en
löpande strukturerad samverkan med utbildningsförvaltningen gällande lokalstrategiska frågor.
Tillfälliga lov har under de senaste åren varit en högt prioriterad fråga och samtliga tillfälliga lov inom
kommunal regi har idag en långsiktig lösning.
När motionssvaret behandlades i TFK den 22 april beslutades att motionen anses besvarad. Dessutom
beslutades följande tillägg:
”En förklaring ska framgå gällande varför barackerna står kvar trots att loven har gått ut. Barn- och
utbildningsnämnden bör också besvara motionen i den del de berörs och kommunstyrelsen bör titta på
frågorna på löptiderna och hitta en rutin. ”
Fastighetsenheten har i en separat skrivelse, som bifogats, beskrivit bakgrunden till att flera av
paviljongerna saknar eller har saknat gällande bygglov. I skrivelsen beskrivs också att det nu finns ett
gemensamt och strukturerat arbete kring lokalförsörjning tillsammans med utbildningsförvaltningen.
Sammanställning av tillfälliga lov med kort beskrivning av åtgärder:
Vaxö skola (Terra Nova 6)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Modulbyggnad för slöjd Rindö skola (Rindö 3-378)
Långsiktig plan: De tillfälliga lokalerna är uppsagda och verksamheten kommer flytta in i de permanenta
lokalerna. Åtgärden ligger med i TFKs investeringsbudget 2021.

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
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Tjänsteutlåtande

2021-04-07
Änr KS 2020/26.291
2 av 2

Modulbyggnader Ytterby förskola (Ytterby 4:172)
Långsiktig plan: Verksamheten kommer flyttas in i permanenta förskolelokaler på Överby förskola ht
2021.
Modulbyggnader Resarö skola (Ytterby 4:174)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Förskolan Blynäsviken
Långsiktig plan: Ersätts med permanenta lokaler på Norrberget. Åtgärden ligger med i långsiktiga
investeringsplanen.
Johannesberg (Vaxön 1:36)
Långsiktig plan: Dialog med verksamhetsutövarna pågår, finns eventuellt en möjlighet för permanent ny
byggnad på tomten. Fråga kring finansiering av ny byggnad ses över.

Bedömning
Bedömningen är att beslutade långsiktiga lösningar i all väsentlig grad tillgodoser stadens behov av
verksamhetslokaler.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Susanne Edén, 2021-05-24
Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17 februari 2020
2021-04-07
Förtydligande av Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17
februari 2020, 2021-05-24
Motion gällande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. - Vaxholms KF 17
februari 2020

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Anders Roxström, uf
KS
KF
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2021-04-22
Änr TFK 2021/52.442
1 av 3

§ 25 Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms
kommun. Vaxholms KF 17 februari 2020
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.
En förklaring ska framgå gällande varför barackerna står kvar trots att loven har gått ut. Barn- och
utbildningsnämnden bör också besvara motionen i den del de berörs och kommunstyrelsen bör titta på
frågorna på löptiderna och hitta en rutin.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige har mottagit en motion gällande skollokaler och fastighetsenheten har sammanställt ett
svar utifrån nuläget. Fastighetsenheten har sedan en ny internhyresmodell implementerats haft en
löpande strukturerad samverkan med utbildningsförvaltningen gällande lokalstrategiska frågor.
Tillfälliga lov har under de senaste åren varit en högt prioriterad fråga och samtliga tillfälliga lov inom
kommunal regi har idag en långsiktig lösning.
Sammanställning av tillfälliga lov med kort beskrivning av åtgärder:
Vaxö skola (Terra Nova 6)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Modulbyggnad för slöjd Rindö skola (Rindö 3-378)
Långsiktig plan: De tillfälliga lokalerna är uppsagda och verksamheten kommer flytta in i de permanenta
lokalerna. Åtgärden ligger med i TFKs investeringsbudget 2021.
Modulbyggnader Ytterby förskola (Ytterby 4:172)
Långsiktig plan: Verksamheten kommer flyttas in i permanenta förskolelokaler på Överby förskola ht
2021.
Modulbyggnader Resarö skola (Ytterby 4:174)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Förskolan Blynäsviken
Långsiktig plan: Ersätts med permanenta lokaler på Norrberget. Åtgärden ligger med i långsiktiga
investeringsplanen.
Johannesberg (Vaxön 1:36)
Långsiktig plan: Dialog med verksamhetsutövarna pågår, finns eventuellt en möjlighet för permanent ny
byggnad på tomten. Fråga kring finansiering av ny byggnad ses över.

Yrkanden
Lars Arb Zackrisson (-) yrkar återremiss i enlighet med bilaga 1 till protokollet.
……………………….
Ordförande
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Protokoll

2021-04-22
2 av 3
Nämnden för teknik, fritid och kultur
Anna-Lena Nordén (WP) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att en förklaring ska
framgå gällande varför barackerna står kvar trots att loven har gått ut. Barn- och utbildningsnämnden
bör också besvara motionen i den del de berörs och kommunstyrelsen bör titta på frågorna på
löptiderna och hitta en rutin.
Anders Mårtensson (C), Karin Urbina Rutström (MP), Mats Olofsson (M) instämmer i Anna-Lena Nordéns
(WP) yrkande.
Curt-Åke Stefan (V) instämmer i Lars Arb Zackrissons (-) yrkande.

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.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av nämnden för teknik, fritid och
kultur:
Ja röstar: den som menar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
Bengt Sandell (S), Mats Olofsson (M), Anders Mårtensson (C), Anton Granath (L), Göran Nilsson (S), Karin
Urbina Rutström (MP), Sven Morin (M), Liliana Lindgren (M), Anna-Lena Nordén (WP).
Nej röstar: den som bifaller Lars Arb Zackrissons (-) återremissyrkande
Curt-Åke Stefan (V), Lars Arb Zackrisson (-).

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att nämnden för teknik, fritid och kultur med 9 ja-röster mot 2 nej-röster menar att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden konstaterar att Anna-Lena Nordéns (WP) yrkande kvarstår och finner bifall till yrkandet.

Reservationer
Lars Arb Zackrisson (-) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande, bilaga 1 till protokollet.

Handlingar
Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17 februari 2020
2021-04-07
Motion gällande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. - Vaxholms KF 17
februari 2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf
……………………….
Ordförande
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Protokoll

2021-04-22
3 av 3
Nämnden för teknik, fritid och kultur
För kännedom:

Anders Roxström, uf
Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande
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Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-04-07
Änr TFK 2021/52.442
1 av 2
Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Fastighetschef

Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun.
Vaxholms KF 17 februari 2020
Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att
motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige har mottagit en motion gällande skollokaler och fastighetsenheten har sammanställt ett
svar utifrån nuläget. Fastighetsenheten har sedan en ny internhyresmodell implementerats haft en
löpande strukturerad samverkan med utbildningsförvaltningen gällande lokalstrategiska frågor.
Tillfälliga lov har under de senaste åren varit en högt prioriterad fråga och samtliga tillfälliga lov inom
kommunal regi har idag en långsiktig lösning.
Sammanställning av tillfälliga lov med kort beskrivning av åtgärder:
Vaxö skola (Terra Nova 6)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Modulbyggnad för slöjd Rindö skola (Rindö 3-378)
Långsiktig plan: De tillfälliga lokalerna är uppsagda och verksamheten kommer flytta in i de permanenta
lokalerna. Åtgärden ligger med i TFKs investeringsbudget 2021.
Modulbyggnader Ytterby förskola (Ytterby 4:172)
Långsiktig plan: Verksamheten kommer flyttas in i permanenta förskolelokaler på Överby förskola ht
2021.
Modulbyggnader Resarö skola (Ytterby 4:174)
Långsiktig plan: Investeringsprojekt om ny byggnad på tomten skall ersätta tillfällig byggnad. Åtgärden
ligger med i långsiktiga investeringsplanen till och med 2022.
Förskolan Blynäsviken

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
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Tjänsteutlåtande

2021-04-07
Änr TFK 2021/52.442
2 av 2

Långsiktig plan: Ersätts med permanenta lokaler på Norrberget. Åtgärden ligger med i långsiktiga
investeringsplanen.
Johannesberg (Vaxön 1:36)
Långsiktig plan: Dialog med verksamhetsutövarna pågår, finns eventuellt en möjlighet för permanent ny
byggnad på tomten. Fråga kring finansiering av ny byggnad ses över.

Bedömning
Bedömningen är att beslutade långsiktiga lösningar i all väsentlig grad tillgodoser stadens behov av
verksamhetslokaler.

Handlingar i ärendet
Svar på motion rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. Vaxholms KF 17 februari 2020
2021-04-07
Motion gällande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun. - Vaxholms KF 17
februari 2020

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Anders Roxström, uf
KS
KF

277

278

279

Motion gällande utredning rörande permanenta skollokaler i Vaxholms kommun.
Vaxholms KF 17 februari 2020
Bakgrund
Beslutet att ge rivningslov för byggnaderna på Norrberget togs i strid med förvaltningens
rekommendation att utreda frågan bättre först (SBN 2016-12-14). Ett halvår senare togs
beslutet att genomföra en inre tömning av Norrbergsskolan på delegation (Ulrika von
Mentzer var kommunens flyttkoordinator) trots att den nya detaljplanen ännu inte vunnit
laga kraft. Dessa förhastade beslut innebar att eleverna vid Vaxö skola förlorade sina musikoch slöjdsalar, en allvarlig kvalitetsförsämring för barnen som kommunen ännu inte löst.
Med en bättre planering, som sätter barnens behov först, hade Norrbergsskolans lokaler
kunnat användas särskilt med tanke på att det tidsbegränsade bygglovet för barackerna vid
Vaxö skola gick ut året innan (2016-05-23). Sommaren 2018 undertecknade dessutom
kommunen ett exploateringsavtal med Besqab som innebar att rivningen av
Norrbergsskolorna fortfarande måste genomföras innan en ny detaljplan vunnit laga kraft.
Avtalet innebar att kommunens ”finaste” förskola Lägerhöjden revs (stor kvalitetsförlust för
barnen) och att barnen istället fick flytta in i baracker vid Blynäs - till en kostnad av 22
miljoner. Dessa baracker får endast stå kvar till år 2027, och kostnaderna för
baracklösningen skulle räcka till ungefär hälften av vad en ny permanent förskola skulle
kosta att uppföra.

Baracker
Vaxholms kommun måste precis som vanliga medborgare följa lagar och regler. Möjligheten
att nyttja det givna tidsbegränsade bygglovet för baracker (enligt PBL § 33 gäller denna
möjlighet i högst 10 år) är en kortsiktig lösning på kommunens lokalproblem inom skola och
fritidsverksamhet. Tio år är samtidigt en lång period för allianspolitiker och förvaltning att ta
fram permanenta lösningar. Än så länge har det inte presenterats någon plan för vart barnen
ska ta vägen när alla baracker i kommunen utom två måste plockas ner och fraktas bort.
Så här ser de tidsbegränsade byggloven ut för barackerna i kommunen:
1. Vaxö skola (Terra Nova 6) bygglovet var giltigt fram till 2016-05-23 vilket innebär att
barackerna skulle varit nedmonterade och marken återställd senast detta datum. Alternativlokaler fanns vid den tiden i Norrbergsskolorna.
2. Johannesberg (Vaxön 1:36) är också ett svartbygge sedan 2016-06-08.
3. Rindöbarackerna (Rindö 3-378) är ett svartbygge sedan 2016-05-23.
4. Barackerna vid Resarö skola (Ytterby 4:172) är ett svartbygge sedan 2017-03-31.
5. Barackerna vid Resarö skola (Ytterby 4:174) har ett tidsbegränsat bygglov som är giltigt i
ett år till, men 2021-06-08 ska barackerna vara bortplockade och marken återställd.
Det saknas en långsiktig plan
Allianspolitikerna har under samma tid som de tidsbegränsade barackerna använts
försummat att ta fram permanenta lokaler för barnen. Inga medel för detta ändamål har
fonderats. Idag undervisas alltså hundratals Vaxholmsbarn i olagliga lokaler.
Jag är ytterst bekymrad över hur vi på kort tid ska kunna ta fram permanenta och hållbara
lösningar för skolbarnen i Vaxholm. Att våra barn förtjänar bra och anpassade lokaler tror jag
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är något som samtliga föräldrar i kommunen kräver. Det behövs nu stora insatser från
förvaltningen och ett konstruktivt arbete från oss politiker för att hitta bra lösningar till
permanenta förskole-, fritids- och skollokaler när nästan samtliga baracker omgående måste
monteras ner.
För Norrbergsområdet finns en befintlig detaljplan som möjliggör omgående byggnation av
skollokaler (och även ett SÄBO). Den möjligheten borde snarast utredas, så det finns en
handlingsplan klar när MMÖD´s beslut gällande detaljplan Norrberget kommer senare i år.
Eftersom barackerna vid Vaxö skola enligt lag omgående måste monteras ner, så kan
Lillstugans skollokaler, som nu står oanvända, snabbt iordningställas. Men många fler
permanenta lösningar krävs. Det är av största vikt att dessa projekt prestigelöst tas fram i
nära samråd med medborgare och olika intressegrupper för att undvika långa
överklagningsprocesser. Vi måste tillsammans sätta oss över partigränser och göra en
gemensam insats för barnen!
Jag yrkar att en
grundlig förvaltningsutredning (alternativt en utredning genom oberoende konsult)
omgående tas fram för att kartlägga behov och projektera möjliga placeringar och kostnader
för permanenta lokaler som ersättning för alla de baracker i kommunen som idag saknar
giltigt bygglov. Det är också av stor betydelse att ansvarsfrågan för den uppkomna
situationen utreds.
Vaxholm 2 februari 2020

Lars Arb Zackrisson (-)
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Protokoll Kommunfullmäktige
2021-06-14
Änr KS 2021/46.315
1 av 1

§ 56 Svar på motion från Vänsterpartiet avseende flexibla
parkeringstal
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med i beslut i ärende 17.

Ärendebeskrivning
Motion från Sara Strandberg/Vänsterpartiet om flexibla parkeringstal yrkar:
●

Att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i vårt arbete för att
nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Det finns en brist på parkeringsplatser på allmän plats i Vaxholm idag. Genom Vaxholms stads
parkeringsnorm säkerställs att parkeringsbehovet vid exploatering tillgodoses inom kvartersmark. Det
finns därför inte anledning att ompröva parkeringsnormen, motionen föreslås därför avslås.

Handlingar
Protokollsutdrag KS 2021-06-03/§ 95
Protokollsutdrag PLU 2021-05-26/§ 32
Tjänsteutlåtande, 2021-05-03
Motion (V) gällande flexibla parkeringstal, 2021-03-08
KF 2021-03-22 § 20

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Adam Hjort, sbf
Susanne Edén, sbf

……………………….
Ordförande
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Justerare

Protokoll Kommunstyrelsen
2021-06-03
Änr KS 2021/46.315
1 av 1

§ 95 Svar på motion från Vänsterpartiet avseende flexibla
parkeringstal
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motion om flexibla parkeringstal avslås.

Ärendebeskrivning
Motion från Sara Strandberg/Vänsterpartiet om flexibla parkeringstal yrkar:
●

Att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i vårt arbete för att
nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Det finns en brist på parkeringsplatser på allmän plats i Vaxholm idag. Genom Vaxholms stads
parkeringsnorm säkerställs att parkeringsbehovet vid exploatering tillgodoses inom kvartersmark. Det
finns därför inte anledning att ompröva parkeringsnormen, motionen föreslås därför avslås.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att motionen bifalls.
Fredrik Östman (C) yrkar bifall till planeringsutskottets beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till
planeringsutskottets beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2021-05-26/§ 32
Tjänsteutlåtande, 2021-05-03
Motion (V) gällande flexibla parkeringstal, 2021-03-08
KF 2021-03-22 § 20

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Adam Hjort, sbf
Susanne Edén, sbf

……………………….
Ordförande
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2021-05-26
Änr KS 2021/46.315
1 av 1

§ 32 Svar på motion från Vänsterpartiet avseende flexibla
parkeringstal
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Motion om flexibla parkeringstal avslås.

Ärendebeskrivning
Motion från Sara Strandberg/Vänsterpartiet om flexibla parkeringstal yrkar:
●

Att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i vårt arbete för att
nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Det finns en brist på parkeringsplatser på allmän plats i Vaxholm idag. Genom Vaxholms stads
parkeringsnorm säkerställs att parkeringsbehovet vid exploatering tillgodoses inom kvartersmark. Det
finns därför inte anledning att ompröva parkeringsnormen, motionen föreslås därför avslås.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att motionen bifalls.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens
beslutsförslag.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-05-03
Motion (V) gällande flexibla parkeringstal, 2021-03-08
KF 2021-03-22 § 20

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Adam Hjort, sbf
Susanne Edén, sbf

……………………….
Ordförande
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Tjänsteutlåtande

2021-05-03
Änr KS 2021/46.315
1 av 1
Stadsbyggnadsförvaltningen
Adam Hjort
Trafikplanerare

Svar på motion från Vänsterpartiet avseende flexibla parkeringstal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta;
Motion om flexibla parkeringstal avslås.

Sammanfattning
Motion från Sara Strandberg/Vänsterpartiet om flexibla parkeringstal yrkar:
●

Att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i vårt arbete för att
nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Det finns en brist på parkeringsplatser på allmän plats i Vaxholm idag. Genom Vaxholms stads
parkeringsnorm säkerställs att parkeringsbehovet vid exploatering tillgodoses inom kvartersmark. Det
finns därför inte anledning att ompröva parkeringsnormen, motionen föreslås därför avslås.

Finansiering
Stadsbyggnadsförvaltningen har inga utredningsmedel inom befintlig budget.

Handlingar i ärendet
Motion (V) gällande flexibla parkeringstal, 2021-03-08
KF 2021-03-22 § 20
Tjänsteutlåtande, 2021-05-03

Kopia på beslutet till:
För kännedom:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Adam Hjort, sbf
Susanne Edén, sbf

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

E-post: kansliet@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se
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Vänsterpartiet i Vaxholm
________________________________________________________

Motion gällande flexibla parkeringstal
Transportsektorn står idag för ca en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Som
en del av våra klimatmål ska transportsektorns utsläpp minska med 70 procent till år 2030,
jämfört med 2010 års nivå. Aktuella prognoser visar att klimatmålen inte kommer att kunna nås
med nuvarande omställningstakt. Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien IVA konstaterar i en
rapport från 20191 att förnybara drivmedel och energieffektiva fordon inte räcker för att vi ska nå
klimatmålen utan att trafiken samtidigt måste minska. De konstaterar vidare att stadsplaneringen
måste gynna en utveckling med mindre och färre fordon.
Ett viktigt kommunalt verktyg för att minska bilåkandet till förmån för andra transportslag är
parkeringsnormen. Genom att införa en flexibilitet i parkeringsnormen, där byggherrar som
investerar i hållbara mobilitetslösningar och åtgärder som gynnar hållbart resande inte behöver
etablera lika många parkeringsplatser, gynnas en kreativ och hållbar stadsutveckling. Det kan
t.ex. handla om att tillhandahålla laddmöjligheter för elcykel, cykelförråd med service,
lådcykelpool eller bilpool. Att på detta sätt gynna hållbara mobilitetslösningar leder i sin tur till att
våra utsläpp av växthusgaser begränsas och att den yta som upptas av parkeringsplatser kan
minska över tid. Nätverket klimatkommunerna2 tillhandahåller mycket matnyttig information om
hur flexibla parkeringstal kan användas som ett verktyg i en hållbar stadsplanering.
I kommunens nuvarande översiktsplan, Vaxholm 2030 3, som antogs av fullmäktige 2013-12-16,
står redan följande inskrivet: ”I kommande revideringar av parkeringsnormen bör hänsyn även tas
till aspekter som kan minska behovet av antalet parkeringsplatser t.ex. närhet till kollektivtrafik,
storlek på bostad och möjligheter till samåkning (bilpool).” Även i Mittsamverkans program för
Vaxholm4 står att ”Bilpooler och lånecykelsystem ska uppmuntras.” Trots detta har
parkeringsnormen inte uppdaterats sedan 2014.
Vänsterpartiet yrkar
att flexibla parkeringstal arbetas in i Vaxholms stads parkeringsnorm som ett led i vårt arbete för
att nå Sveriges klimatmål inom transportsektorn.

Vaxholm 2021-03-06
1

https://www.iva.se/globalassets/info-trycksaker/vagval-for-klimatet/transportsystem-slutrapport-2019-06-12-id-132097.pdf

2

https://klimatkommunerna.se/kunskapsbank/transporter/planera-for-hallbara-fardmedel-2/flexibla-parkeringstal/

3

https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo/planarbete/oversiktsplan

4

https://www.vaxholm.se/download/18.4d3b1abb170857fa88c35073/1582880792672/CSL-program%20201922_rev190510.pdf
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Protokoll Kommunstyrelsen
2021-09-09
Änr KS 2021/60.101
1 av 2

§ 140 Svar på motion från Rickard Gille (-) om riktlinjer för motioner
och motionssvar
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Rickard Gille (-) yrkar i rubricerad motion:
-

att kommunfullmäktige beslutar ta fram riktlinjer för motioner och motionssvar.
att de i motionen bifogade riktlinjerna används som underlag i det arbetet.
att kommunfullmäktige fastställer de framtagna riktlinjerna för motioner och motionssvar.

Som bakgrund till yrkandena framför motionären att rätten att motionera utgör ett demokratiskt
fundament och är ett av oppositionens viktigaste instrument för att kunna väcka ärenden och pröva
olika politiska initiativ. Det är därför av stor vikt att spelreglerna för detta är tydliga.
Vidare framförs att varken kommunallagen eller kommunfullmäktiges arbetsordning ger tillräckligt tydlig
vägledning för hur motioner ska utformas, beredas och besvaras. Motionssvaren väcker ofta
frågetecken istället för att skapa tydlighet.
Bifogat motionen finns förslag till ”riktlinjer för motioner och motionssvar” som kan användas som
utgångspunkt och underlag i arbetet med att ta fram Vaxholms eget styrdokument för området. Förslag
till riktlinjer är indelat i fem huvudrubriker; bakgrund, väcka ärenden genom motion, utformning av
motion, svara på motion och uppföljning av motion.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen instämmer med motionären i att motioner är ett viktigt verktyg då de möjliggör för
enskilda ledamöter att väcka ärenden i fullmäktige och förvaltningen instämmer vidare i att det är viktigt
att det finns en förståelse såväl i den politiska organisationen som i tjänsteorganisationen för hur
motioner och motionssvar ska hanteras.
Gällande förslaget att anta ett styrdokument för området är det dock viktigt att klargöra vilken funktion
ett sådant dokument skulle få i realiteten.
Avseende den del av förslag till riktlinjer som berör hur en ledamot i fullmäktige ska väcka en motion så
är detta redan tydligt reglerat genom kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning (KF 2019/
§ 11). En riktlinje skulle i detta avseende inte tillföra något som inte redan idag är tydligt reglerat.
Vad det gäller den del av förslag till riktlinjer som handlar om utformning av en motion så går det, som
motionären själv beskriver, inte att neka att ett ärende väcks med en motion på grund av motionens
utformning. Detta innebär att en riktlinje som tydliggör utformningen av motioner i praktiken skulle få
samma funktion som en politisk överenskommelse och inte fungera som ett formellt styrande
dokument på området.
I förslag till riktlinjer finns en huvudrubrik som rör ”svara på motion”. Utifrån den politiska
organisationens styrande roll så finns det i den här delen möjlighet att fastställa en riktlinje som skulle
agera styrande för hur förvaltningarna utformar sina motionssvar. Förvaltningen vill dock påtala att
kommunfullmäktige sedan tidigare fastställt en beredningsprocess (KF 2011/ § 40) vilken klargör att den
……………………….
Ordförande
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Protokoll

2021-09-09
2 av 2
Kommunstyrelsen
politiska organisation (genom respektive presidie och politiska beredningar) har möjlighet och ansvar att
begära förtydliganden och kompletteringar i förvaltningens beslutsunderlag där de anser att det är
nödvändigt. Förvaltningen anser därmed att det redan utifrån nuvarande rutiner/styrdokument finns en
möjlighet för den politiska organisationen att tidigt säkerställa att förvaltningens motionssvar är
formulerat på ett tydligt sätt.
Sammanfattningsvis så bedömer förvaltningen att de idag styrande dokumenten (kommunallag,
kommunfullmäktiges arbetsordning och Vaxholms stads beredningsprocess) innehåller de delar som
motionären vill tydliggöra med riktlinjer men att motionen lyfter ett behov av att fortsatt diskutera
roller och säkerställa kunskap kring hantering av inlämnade motioner och efterföljande motionssvar.
Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) samt Peter Lindqvist (-) yrkar att motionen bifalls.
Fredrik Östman (C) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Michael Baumgarten (L) instämmer i Fredrik Östmans (C) yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till arbetsutskottets
beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2021-08-25/§ 52
Tjänsteutlåtande, 2021-06-22
Motion från Rickard Gille om riktlinjer för motioner och motionssvar, 2021-03-29

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-08-25
Änr KS 2021/60.101
1 av 2

§ 52 Svar på motion från Rickard Gille (-) om riktlinjer för motioner
och motionssvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Rickard Gille (-) yrkar i rubricerad motion:
-

att kommunfullmäktige beslutar ta fram riktlinjer för motioner och motionssvar.
att de i motionen bifogade riktlinjerna används som underlag i det arbetet.
att kommunfullmäktige fastställer de framtagna riktlinjerna för motioner och motionssvar.

Som bakgrund till yrkandena framför motionären att rätten att motionera utgör ett demokratiskt
fundament och är ett av oppositionens viktigaste instrument för att kunna väcka ärenden och pröva
olika politiska initiativ. Det är därför av stor vikt att spelreglerna för detta är tydliga.
Vidare framförs att varken kommunallagen eller kommunfullmäktiges arbetsordning ger tillräckligt tydlig
vägledning för hur motioner ska utformas, beredas och besvaras. Motionssvaren väcker ofta
frågetecken istället för att skapa tydlighet.
Bifogat motionen finns förslag till ”riktlinjer för motioner och motionssvar” som kan användas som
utgångspunkt och underlag i arbetet med att ta fram Vaxholms eget styrdokument för området. Förslag
till riktlinjer är indelat i fem huvudrubriker; bakgrund, väcka ärenden genom motion, utformning av
motion, svara på motion och uppföljning av motion.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen instämmer med motionären i att motioner är ett viktigt verktyg då de möjliggör för
enskilda ledamöter att väcka ärenden i fullmäktige och förvaltningen instämmer vidare i att det är viktigt
att det finns en förståelse såväl i den politiska organisationen som i tjänsteorganisationen för hur
motioner och motionssvar ska hanteras.
Gällande förslaget att anta ett styrdokument för området är det dock viktigt att klargöra vilken funktion
ett sådant dokument skulle få i realiteten.
Avseende den del av förslag till riktlinjer som berör hur en ledamot i fullmäktige ska väcka en motion så
är detta redan tydligt reglerat genom kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning (KF 2019/
§ 11). En riktlinje skulle i detta avseende inte tillföra något som inte redan idag är tydligt reglerat.
Vad det gäller den del av förslag till riktlinjer som handlar om utformning av en motion så går det, som
motionären själv beskriver, inte att neka att ett ärende väcks med en motion på grund av motionens
utformning. Detta innebär att en riktlinje som tydliggör utformningen av motioner i praktiken skulle få
samma funktion som en politisk överenskommelse och inte fungera som ett formellt styrande
dokument på området.
I förslag till riktlinjer finns en huvudrubrik som rör ”svara på motion”. Utifrån den politiska
organisationens styrande roll så finns det i den här delen möjlighet att fastställa en riktlinje som skulle
agera styrande för hur förvaltningarna utformar sina motionssvar. Förvaltningen vill dock påtala att
……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll

2021-08-25
2 av 2
Kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunfullmäktige sedan tidigare fastställt en beredningsprocess (KF 2011/ § 40) vilken klargör att den
politiska organisation (genom respektive presidie och politiska beredningar) har möjlighet och ansvar att
begära förtydliganden och kompletteringar i förvaltningens beslutsunderlag där de anser att det är
nödvändigt. Förvaltningen anser därmed att det redan utifrån nuvarande rutiner/styrdokument finns en
möjlighet för den politiska organisationen att tidigt säkerställa att förvaltningens motionssvar är
formulerat på ett tydligt sätt.
Sammanfattningsvis så bedömer förvaltningen att de idag styrande dokumenten (kommunallag,
kommunfullmäktiges arbetsordning och Vaxholms stads beredningsprocess) innehåller de delar som
motionären vill tydliggöra med riktlinjer men att motionen lyfter ett behov av att fortsatt diskutera
roller och säkerställa kunskap kring hantering av inlämnade motioner och efterföljande motionssvar.
Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Yrkanden
Peter Lindqvist (-) yrkar att motionen bifalls.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till förvaltningens
beslutsförslag.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2021-06-22
Motion från Rickard Gille om riktlinjer för motioner och motionssvar, 2021-03-29

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kansliet

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Tjänsteutlåtande

2021-06-22
Änr KS 2021/60.101
1 av 2
Kommunledningskontoret
Johanna Frunck
Nämndsekreterare/utredare

Svar på motion från Rickard Gille (-) om riktlinjer för motioner och
motionssvar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Ärendebeskrivning
Rickard Gille (-) yrkar i rubricerad motion:
-

att kommunfullmäktige beslutar ta fram riktlinjer för motioner och motionssvar.
att de i motionen bifogade riktlinjerna används som underlag i det arbetet.
att kommunfullmäktige fastställer de framtagna riktlinjerna för motioner och motionssvar.

Som bakgrund till yrkandena framför motionären att rätten att motionera utgör ett demokratiskt
fundament och är ett av oppositionens viktigaste instrument för att kunna väcka ärenden och pröva
olika politiska initiativ. Det är därför av stor vikt att spelreglerna för detta är tydliga.
Vidare framförs att varken kommunallagen eller kommunfullmäktiges arbetsordning ger tillräckligt tydlig
vägledning för hur motioner ska utformas, beredas och besvaras. Motionssvaren väcker ofta
frågetecken istället för att skapa tydlighet.
Bifogat motionen finns förslag till ”riktlinjer för motioner och motionssvar” som kan användas som
utgångspunkt och underlag i arbetet med att ta fram Vaxholms eget styrdokument för området. Förslag
till riktlinjer är indelat i fem huvudrubriker; bakgrund, väcka ärenden genom motion, utformning av
motion, svara på motion och uppföljning av motion.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen instämmer med motionären i att motioner är ett viktigt verktyg då de möjliggör för
enskilda ledamöter att väcka ärenden i fullmäktige och förvaltningen instämmer vidare i att det är viktigt
att det finns en förståelse såväl i den politiska organisationen som i tjänsteorganisationen för hur
motioner och motionssvar ska hanteras.
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Tjänsteutlåtande

2021-06-22
Änr KS 2021/60.101
2 av 2

Gällande förslaget att anta ett styrdokument för området är det dock viktigt att klargöra vilken funktion
ett sådant dokument skulle få i realiteten.
Avseende den del av förslag till riktlinjer som berör hur en ledamot i fullmäktige ska väcka en motion så
är detta redan tydligt reglerat genom kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning (KF 2019/
§ 11). En riktlinje skulle i detta avseende inte tillföra något som inte redan idag är tydligt reglerat.
Vad det gäller den del av förslag till riktlinjer som handlar om utformning av en motion så går det, som
motionären själv beskriver, inte att neka att ett ärende väcks med en motion på grund av motionens
utformning. Detta innebär att en riktlinje som tydliggör utformningen av motioner i praktiken skulle få
samma funktion som en politisk överenskommelse och inte fungera som ett formellt styrande
dokument på området.
I förslag till riktlinjer finns en huvudrubrik som rör ”svara på motion”. Utifrån den politiska
organisationens styrande roll så finns det i den här delen möjlighet att fastställa en riktlinje som skulle
agera styrande för hur förvaltningarna utformar sina motionssvar. Förvaltningen vill dock påtala att
kommunfullmäktige sedan tidigare fastställt en beredningsprocess (KF 2011/ § 40) vilken klargör att den
politiska organisation (genom respektive presidie och politiska beredningar) har möjlighet och ansvar att
begära förtydliganden och kompletteringar i förvaltningens beslutsunderlag där de anser att det är
nödvändigt. Förvaltningen anser därmed att det redan utifrån nuvarande rutiner/styrdokument finns en
möjlighet för den politiska organisationen att tidigt säkerställa att förvaltningens motionssvar är
formulerat på ett tydligt sätt.
Sammanfattningsvis så bedömer förvaltningen att de idag styrande dokumenten (kommunallag,
kommunfullmäktiges arbetsordning och Vaxholms stads beredningsprocess) innehåller de delar som
motionären vill tydliggöra med riktlinjer men att motionen lyfter ett behov av att fortsatt diskutera
roller och säkerställa kunskap kring hantering av inlämnade motioner och efterföljande motionssvar.
Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2021-06-22
Motion från Rickard Gille om riktlinjer för motioner och motionssvar, 2021-03-29

Kopia på beslutet till:
För åtgärd:

Kansliet
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Motion – Riktlinjer för motioner och motionssvar.
Förslag till beslut
-

att kommunfullmäktige beslutar ta fram riktlinjer för motioner och motionssvar.
att de i motionen bifogade riktlinjerna används som underlag i det arbetet.
att kommunfullmäktige fastställer de framtagna riktlinjerna för motioner och motionssvar.

Bakgrund
Rätten att motionera utgör ett demokratiskt fundament och är ett av oppositionens viktigaste
instrument för att kunna väcka ärenden och pröva olika politiska initiativ. Det är därför av stor vikt
att spelreglerna för detta är tydliga.
Varken kommunallagen eller kommunfullmäktiges arbetsordning ger tillräckligt tydlig vägledning för
hur motioner ska utformas, beredas och besvaras. Motionssvaren väcker ofta frågetecken istället för
att skapa tydlighet.
Efter närmare studium av ämnet visar det sig att det finns fler sätt att svara på och hantera en
motion än att enbart bifalla, avslå eller besvara.
Jag bifogar därför, i denna motion, förslag till ”Riktlinjer för motioner och motionssvar”. Riktlinjerna
är tänkta att vara till hjälp för ledamöter i fullmäktige som vill väcka ärenden genom motion, samt för
tjänstemännen i behandlingen av ärendet. Min förhoppning är att bifogat förslag till riktlinjer kan
användas som utgångspunkt och underlag i arbetet med att ta fram Vaxholms eget styrdokument för
området.

Vaxholm 2021-03-25
Rickard Gille (-)

Riktlinjer för motioner och motionssvar – förslag.
Bakgrund
Enligt kommunallagen får ledamöter och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige väcka
ärenden genom motion. Fullmäktige ska sedan besluta i ärendet. Innan beslut fattas ska, enligt lagen,
ärendet beredas.
Beredningen av motioner ska ske så att fullmäktige kan besluta i ärendet inom ett år efter att
ärendet väcktes genom motion.
När motionen har beretts ska det finnas förslag till beslut i ärendet. Det betyder att motionens
ursprungliga förslag till beslut kan ha ersatts av andra förslag till beslut i ärendet. Förslag till beslut
ska ha getts av en nämnd eller av kommunstyrelsen.
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I beredningsarbetet utreder som regel tjänstemän frågorna som motionen tar upp och formulerar
förslag till beslut som sedan en nämnd får antingen ställa sig bakom eller ändra.
Detta dokument handlar dels om hur en motion bör se ut, vilket motionären ska ta hänsyn till, och
dels om hur motionen ska behandlas och besvaras, vilket kommunens tjänstemän ska följa.
Dokumentet förklarar och kompletterar reglerna om hantering av motioner i kommunfullmäktiges
arbetsordning och kommunallagen.

Väcka ärenden genom motion
En motion lämnas eller skickas till kommunstyrelsens kansli. Regler för detta framgår av KFs
arbetsordning 31§.
Inkomna motioner ska redogöras för under fullmäktigesammanträdet. Fullmäktige måste avgöra
ärenden som väckts genom motion och kan alltså inte neka att ett ärende väcks genom motion på
annan grund än att motionären inte är behörig att väcka motion. Motionens innehåll eller
utformning kan inte avgöra om den får tas upp eller ej. Om motionens innehåll ligger utanför den
kommunala kompetensen så meddelas detta genom motionssvaret.

Utformning av motion.
Rubrik
Rubriken ska vara kort men ange precis vad motionen handlar om. Det ska vara tydligt för
medborgarna vad som ska behandlas i fullmäktige när ärendet om motionen syns i ärendelistan.
Rubriken bör vara avgränsad så att den täcker endast det motionären vill att ärendet ska handla om.

Förslag till beslut
Motionen ska presentera förslag till beslut i att-satser. Satserna bör vara korta och tydliga. Varje attsats ska representera ett eget beslut och kunna stå för sig själv.

Bakgrund
Denna del ska innehålla en beskrivning av motionens innehåll. Här beskrivs bakgrunden och
motiveringen till att motionären vill väcka frågan. Här kan också fakta och sakförhållanden
presenteras.

Förslag
Här kan förslaget till beslut beskrivas mer ingående. Motionären bör motivera förslaget till beslut och
även beskriva eventuella tänkbara alternativa förslag.

Underskrift
Motionen ska undertecknas av minst en ledamot eller en tjänstgörande ersättare.

Svara på motion
Motionen måste beredas innan den tas upp för beslut i fullmäktige. Det betyder bland annat att det
ska lämnas ett förslag till beslut. Motionens förslag till beslut räcker inte utan det måste formuleras
ett eller flera beslutsförslag från någon nämnd eller från kommunstyrelsen.
Normalt innebär beredningen också att frågorna i motionen utreds inom berörd nämnds förvaltning.
Nämnden beslutar sedan om yttrandet. Kommunstyrelsen har ett särskilt beredningsansvar och är
därmed ansvarig för att motionen remitteras till berörda nämnder.
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När berörda nämnder yttrat sig gör också kommunstyrelsen en egen beredning innan ärendet avgörs
av fullmäktige. Beredningen resulterar som regel i ett beslutsunderlag med tillhörande förslag till
beslut (tjänsteutlåtande tillika TJUT).
Beredningen ska ta sikte på de yrkanden som framställts i motionen, det vill säga i huvudsak
motionärens förslag till beslut.
Då den politiska ambitionen med att väcka motionen bör styra beredningsprocessen bör
tjänstemännen som bereder motionen inte formulera egna förslag. Ett undantag från detta är när
motionären föreslagit något som blir formellt fel vilket gör att förslagen inte kan genomföras eller
verkställas.
Förvaltningen kan skriva fram förslag till beslut på följande sätt:
Att bifalla motionen
Fullmäktige godkänner de yrkade förslagen i motionen och beslutar att de ska genomföras.
Att besvara motionen
Fullmäktige konstaterar att de yrkade förslagen genom tidigare beslut eller på annat sätt, redan har
beslutats eller verkställts och att ytterligare åtgärder inte behövs.
Att avslå motionen
Fullmäktige avvisar förslagen i motionen och beslutar att inte vidta några vidare åtgärder.
Bifall/avslag/besvarande av enskilda att-satser
Förslaget till beslut kan skilja sig åt för olika att-satser som är föreslagna i motionen. Förslaget till
beslut kan därmed vara att avslå en att-sats och bifalla en annan.
Tillägg av att-sats eller ändring av befintliga att-satser
Detta får göras av förvaltningen om det är nödvändigt för att förslagen ska kunna genomföras eller
verkställas.

Uppföljning av motion
Om kommunfullmäktige beslutar att bifalla en motion ska förslagens verkställande redovisas till
kommunfullmäktige. Det ska ske genom en sammanställning en gång per år.
De motionen som är under beredning ska redovisa till fullmäktige en gång per år enligt KF
arbetsordning 31§.
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Protokoll Kommunfullmäktige
2021-06-14
Änr KS 2020/212.101
1 av 1

§ 57 Svar på interpellation från Sara Strandberg (V) om en
arkitekturpolicy för Vaxholms stad
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med i beslut i ärende 17.

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) har till kommunstyrelsens ordförande inkommit med rubricerad interpellation.
Interpellationen har besvarats skriftligen av kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) till
dagens sammanträde.

Handlingar
Svar på interpellation från Sara Strandberg (V) om en arkitekturpolicy för Vaxholms stad
Interpellation om en arkitekturpolicy för Vaxholms stad, 2020-11-02

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Svar på interpellation från Sara Strandberg (V) om en arkitekturpolicy för Vaxholms stad
På kommunfullmäktige den 17 februari i år var Vänsterpartiets motion om att Vaxholm skulle
utarbeta en arkitekturpolicy i samband med översiktsplanen uppe till beslut. KF beslutade att
”motionen ansågs besvarad”. Nu har Boverket kommit med erbjudande om en vägledning för
kommuner som vill arbeta fram en arkitekturpolicy. En arkitekturstrategi eller arkitekturpolicy är ”ett
viktigt verktyg för att öka kunskapen om arkitekturens betydelse för att utveckla och ta tillvara
värden i den byggda miljön” hävdar Boverket. Att arbeta omsorgsfullt och medvetet med den
gestaltade livsmiljön handlar om att skapa långsiktiga värden. En arkitekturpolicy kan underlätta i
samtalen med vad olika samhällsbyggnadsaktörer behöver fokusera på när de planerar, bygger och
förvaltar. Vänsterpartiet vill att kommunalrådet svarar på hur arbetet med att ta fram en
arkitekturpolicy för Vaxholm fortskrider och om Boverkets nya vägledning kan underlätta arbetet
samt hur arkitekturpolicyn knyts till översiktsplanen som nu tas fram.
Vaxholm 2020-10-16
Sara Strandberg
Svar:
Kvalitets- och gestaltningsfrågor är viktiga. I svaret på Vänsterpartiets motion som behandlades av
kommunfullmäktige den 17 februari 2020 stod att en fördjupning i frågan kommer att göras i arbetet
med den nya översiktsplanen Vaxholm 2040. Det konstaterades också att det är lämpligt att ta fram
en arkitekturstrategi/policy eller ett arkitekturprogram för Vaxholms stad som kan vara ett stöd vid
framtagande av detaljplaner, vid handläggning av bygglovsärenden och vid förvaltning och
exploatering av fastigheter.
Vid förra kommunfullmäktige gick en motion igenom att en kulturmiljöutredning ska tas fram och
inarbetas i översiktsplanen. Resurser för detta finns inte i år. I ramärendet för 2022 har
Mittsamverkan lagt in 1,6 miljoner kronor för detta fördelat på 2022 och 2023. Liksom 3 miljoner
kronor för att ta fram en arkitekturpolicy, fördelat på 2023, 2024, 2025. Detta är en del i vår
budgetöverenskommelse med Waxholmspartiet.
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Vänsterpartiet i Vaxholm
______________________________________________________________

Interpellation om att utnyttja Boverkets vägledning för en
arkitekturpolicy för Vaxholm
På kommunfullmäktige den 17 februari i år var Vänsterpartiets motion om att Vaxholm skulle
utarbeta en arkitekturpolicy i samband med översiktsplanen uppe till beslut. KF beslutade att
”motionen ansågs besvarad”.
Nu har Boverket kommit med erbjudande om en vägledning för kommuner som vill arbeta
fram en arkitekturpolicy.
En arkitekturstrategi eller arkitekturpolicy är ”ett viktigt verktyg för att öka kunskapen om
arkitekturens betydelse för att utveckla och ta tillvara värden i den byggda miljön” hävdar
Boverket. Att arbeta omsorgsfullt och medvetet med den gestaltade livsmiljön handlar om att
skapa långsiktiga värden. En arkitekturpolicy kan underlätta i samtalen med vad olika
samhällsbyggnadsaktörer behöver fokusera på när de planerar, bygger och förvaltar.
Vänsterpartiet vill att kommunalrådet svarar på hur arbetet med att ta fram en
arkitekturpolicy för Vaxholm fortskrider och om Boverkets nya vägledning kan
underlätta arbetet samt hur arkitekturpolicyn knyts till översiktsplanen som nu tas
fram.

Vaxholm 2020-10-16

Sara Strandberg
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Protokoll Kommunfullmäktige
2021-06-14
Änr KS 2020/212.101
1 av 1

§ 58 Svar på interpellation från Rickard Gille (-), Peter Lindqvist (-) och
Sara Strandberg om förstärkt fastighetsbolag och kommunala
hyresrätter
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med i beslut i ärende 17.

Ärendebeskrivning
Rickard Gille (-), Sara Strandberg (V) och Peter Lindqvist (-) har till kommunstyrelsens ordförande
inkommit med rubricerad interpellation. Interpellationen har besvarats skriftligen av kommunstyrelsens
ordförande Malin Forsbrand (C) till dagens sammanträde.

Handlingar
Svar på interpellation från Rickard Gille (-), Peter Lindqvist (-) och Sara Strandberg om förstärkt
fastighetsbolag och kommunala hyresrätter
Interpellation om förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter, 2020-11-02

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Svar på interpellation från Rickard Gille (-), Peter Lindqvist (-) och Sara Strandberg om förstärkt
fastighetsbolag och kommunala hyresrätter
I Mittsamverkans program för mandatperioden finns följande punkter med:
• Kommunens fastighetsbolag ska förstärkas och samlas i en organisation som utvecklar, äger och
förvaltar verksamhetslokaler och bostäder.
• Vi vill tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska påbörjas under mandatperioden,
där plan- och markförutsättningarna gör detta möjligt.
Nu har drygt halva mandatperioden gått och vi har inte sett några initiativ från Mittsamverkan för att
förverkliga ovanstående ambition. Inga medel för ändamålet finns heller avsatta i Mittsamverkans
förslag till budget för 2021. Våra frågor till kommunalrådet blir därför om Mittsamverkan menar
allvar med sitt löfte om ett förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter och, om så är fallet,
hur man tänker gå tillväga för att ro arbetet i hamn under mandatperioden.
Vaxholm 2020-10-18
Rickard Gille (-) Peter Lindqvist (-) Sara Strandberg (V)

Svar:
Mittsamverkan har bett förvaltningen svara på frågor om att slå samman våra tre bolag Smeden,
Vasavägen och Rindö skola till ett bolag. Detta för att bilda ett gemensamt fastighetsbolag. En
utredning är genomförd av PwC. Utredningen visar att det inte finns några skattemässiga
konsekvenser med att fusionera dessa tre bolag till ett. Vi avser att diskutera frågan vidare i en
bredare politisk krets under ett PLU-seminarium i höst. Om politiskt stöd finns så planerar vi att ta
upp frågan om ett gemensamt fastighetsbolag för beslut.
Vad gäller hyresrätter så har ett nytt planarbete påbörjats under mandatperioden, detaljplan för
Prästgården som kan möjliggöra ett 30-tal hyreslägenheter i kollektivboende. Arbetet med att ta
fram planen är prioriterat och beräknas komma upp för beslut under 2022.
Tyvärr fick vi avbryta planerna om hyreslägenheter på den kommunägda marken bakom kommunhus
då den var så pass förorenad att kostnaderna för sanering skulle bli för omfattande.
Detaljplanen för ett nytt flerbostadshus inom området Kulan har vunnit laga kraft 2020-09-21. I en
bilagd avsiktsförklaring mellan Akelius och Vaxholms stad, som tecknades i samband med ansökan
om planbesked, står att de nya bostäderna ska vara hyresrätter.
Avsikten är också att det ska bli hyresrätter i detaljplan 419, Rindö, den fastighet som Tornstaden
förvärvade från staden i samband med att Vaxholms stad förvärvade Rindö skoltomt. Det var viktigt
för Mittsamverkan att få detta inskrivet i aktieöverlåtelseavtalet med Tornstaden som godkändes av
KF i november 2020.
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Interpellation om förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter
I Mittsamverkans program för mandatperioden finns följande punkter med:
•
•

Kommunens fastighetsbolag ska förstärkas och samlas i en organisation som utvecklar,
äger och förvaltar verksamhetslokaler och bostäder.
Vi vill tillskapa minst ett kommunägt hyresbostadshus som ska påbörjas under
mandatperioden, där plan- och markförutsättningarna gör detta möjligt.

Nu har drygt halva mandatperioden gått och vi har inte sett några initiativ från Mittsamverkan för att
förverkliga ovanstående ambition. Inga medel för ändamålet finns heller avsatta i Mittsamverkans
förslag till budget för 2021.
Våra frågor till kommunalrådet blir därför om Mittsamverkan menar allvar med sitt löfte om ett
förstärkt fastighetsbolag och kommunala hyresrätter och, om så är fallet, hur man tänker gå tillväga
för att ro arbetet i hamn under mandatperioden.
Vaxholm 2020-10-18
Rickard Gille (-)
Peter Lindqvist (-)
Sara Strandberg (V)
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Protokoll Kommunfullmäktige
2021-06-14
Änr KS 2020/212.101
1 av 1

§ 59 Svar på interpellation från Klas Beskow (SD) om upphandling
färjor
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs i enlighet med i beslut i ärende 17.

Ärendebeskrivning
Klas Beskow (SD) har till kommunstyrelsens ordförande inkommit med rubricerad interpellation.
Interpellationen har besvarats skriftligen av kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) till
dagens sammanträde.

Handlingar
Svar på interpellation från Klas Beskow (SD) om upphandling färjor
Interpellation om upphandling färjor, 2020-11-30

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Svar på interpellation från Klas Beskow (SD) om upphandling färjor

På flera platser i olika media presenteras Färjerederiets planer på upphandling av nya färjor till
färjeleden i Vaxholm.
Jag undrar om upphandlingen av nya färjor föranlett till några åtgärder från kommunledningens sida,
jag tänker framförallt på de långsiktiga behov som följer av ökat boende på Rindö.
Klas Beskow
Sverigedemokraterna i Vaxholm
Svar:
Upphandlingen av nya elfärjor ansvarar Färjerederiet för och detta ingår i deras Vision 45, om att
samtliga färjor ska vara klimatneutrala till år 2045. Upphandling av två plus två färjor pågår och en
första leverans beräknas till 2023. Vaxön – Rindö planeras få en av de första två färjorna.
Färjerederiet uppger att färjorna beräknas bli något större och kan rymma cirka 60 bilar.
I höst ska Trafikverket starta igång en ny åtgärdsvalsstudie för väg 274 genom Rindö där färjelägena
på ön ska ingå, samt även delar av Vaxön kommer att involveras i utredningen. Kommunen kommer
delta i utredningsarbetet där fyrstegsprincipen (tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt) används för
att hantera brister och behov vilket på sikt ska leda till åtgärder i den statliga infrastrukturen.
Fyrstegsprincipen används för att utreda hur en åtgärd bidrar till en hållbar samhällsutveckling och
god resurshållning.
Kommunen har en löpande dialog med Trafikverket och även Trafikförvaltningen gällande
kommunala bebyggelseplaner samt brister och behov. Därtill lyfte kommunen senast förra månaden
i sitt remissvar för behovsremissen, som är del av revideringen av Länsplan, färjeläget på Rindö.
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Vaxholm 2020-11-30

Interpellation
På flera platser i olika media presenteras Färjerederiets planer på upphandling av nya färjor till
färjeleden i Vaxholm.
Jag undrar om upphandlingen av nya färjor föranlett till några åtgärder från kommunledningens sida,
jag tänker framförallt på de långsiktiga behov som följer av ökat boende på Rindö.

Klas Beskow
Sverigedemokraterna i Vaxholm
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Interpellation till KSO Malin Forsbrand och minoritetsstyret
Moderaterna i Vaxholm vill ha svar på hur KSO och Styret ser på relationen mellan
Arvodesreglementet och Allmänna Reglementet. Båda reglementena beslutas av KF och vår
uppfattning är att Styret inte följer bokstav och anda i det två dokumenten genom att besätta
presidierna i PLU och AU med annan person än i KS presidium.
För Moderaterna i Vaxholm Mats Olofsson – gruppledare

Svar på interpellation från Moderaterna
Moderaterna anser att Mittsamverkan inte följer bokstav och anda i Arvodesreglementet och det
Allmänna reglementet för nämnder i Vaxholms stad när vi röstat för en annan ledamot i
kommunstyrelsen som andre vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott och
planeringsutskott än den som valts som andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Vi ser inte att
detta bryter mot det Allmänna reglementet och vad gäller Arvodesreglementet så reglerar ju detta
ersättningar, inte hur ledamöter ska utses. Värt att notera är att det i Arvodesreglementet förutsätts
att förste vice ordförande i nämnder kommer från styret. Något som Moderaterna tillsammans med
Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Kristdemokrater och vildar inte förhöll sig till när de så tidigt
som i december förra året röstade in sina egna kandidater på dessa stolar. Något som skedde flera
månader före den fråga som Moderaterna nu interpellerat kring.

Malin Forsbrand
Kommunstyrelsens ordförande
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Moderaterna Vaxholm

Vaxholm 2021-04-19

Interpellation till KSO Malin Forsbrand och minoritetsstyret
Moderaterna i Vaxholm vill ha svar på hur KSO och Styret ser på relationen mellan
Arvodesreglementet och Allmänna Reglementet.
Båda reglementena beslutas av KF och vår uppfattning är att Styret inte följer bokstav och
anda i det två dokumenten genom att besätta presidierna i PLU och AU med annan person än
i KS presidium.
För Moderaterna i Vaxholm
Mats Olofsson – gruppledare.
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Kristoffer Staaf
18 jun 2021 09:13:36 +02:00
Johanna Frunck
VB: Kommunfullmäktige

Med vänlig hälsning
Kristoffer Staaf
Administrativ chef Vaxholms stad
telefon: 08-541 708 37
Vaxholms stad
växel: 08-541 708 00
www.vaxholm.se
Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
För mer information, besök www.vaxholm.se/gdpr
-----Ursprungligt meddelande----Från: Pelle Väisänen <pellevbyggare@me.com>
Skickat: den 12 juni 2021 13:24
Till: Kristoffer Staaf <Kristoffer.Staaf@vaxholm.se>
Ämne: Kommunfullmäktige
Hej
Jag har blivit kvoterad till kommunfullmäktige och vill härmed säga att jag inte längre är medlem
i Vaxholmspartiet och är partilös.
Med vänlig hälsning, per väisänen.
Skickat från min iPhone

307

308

309

From:
Sent:
To:
Subject:

Kristoffer Staaf
Wed, 25 Aug 2021 09:15:55 +0200
Johanna Frunck
VB: Avsägning

Hej Johanna!
Diarieför du nedan och lägger till nästa KF.
Med vänlig hälsning
Kristoffer Staaf
Administrativ chef Vaxholms stad
telefon: 08-541 708 37
Vaxholms stad
växel: 08-541 708 00
www.vaxholm.se

Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.
För mer information, besök www.vaxholm.se/gdpr
Från: Lars Wessberg <larswessberg@telia.com>
Skickat: den 25 augusti 2021 09:07
Till: Kansliet
Kopia: Mats Olofsson
Ämne: Avsägning
Kristoffer Staaf tillhanda.
Hej!
Härmed avsäger jag mig min plats som nämndeman vid Attunda Tingsrätt.
Jag har idag inga inbokade uppdrag vid rätten och vill bli entledigad snarast möjligt.
Jag informerar idag rätten samt Moderaternas gruppledare.
Med vänlig hälsning
Agneta Wessberg
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Skickat från min iPad
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Fredrik Östman
Tue, 31 Aug 2021 07:50:53 +0000
Kansliet
anders.martensson@vaxholmscentern.se
Förändring förtroendevalda Centerpartiet

Hej
Till kommande KF 20/9:
Fredrik Östman (C) önskar entledigas från uppdrag som ledamot i Stadsbyggnadsnämnden (SBN).
Till vakansen som uppstår nomineras Robin Feller (C) till Ledamot i SBN.
Anders Mårtensson (C) önskar entledigas från uppdraget som ledamot i Nämnden för Trafik, Fritid och
Kultur (TFK)
Till vakansen som uppstår nomineras Fredrik Östman (C) till Ledamot i TFK.
Anders bekräftar ovan önskan om entledigande per e-post.
Med vänliga hälsningar
/Fredrik
Fredrik Östman
Gruppledare Vaxholm
072-30 80 580
fredrik.ostman@centerpartiet.se

312

From:
Sent:
To:
Subject:

Kansliet
Tue, 31 Aug 2021 10:09:55 +0200
Johanna Frunck
VB: Förändring förtroendevalda Centerpartiet

FYI. Reggar du eller ska jag?
Med vänlig hälsning

Lotta Nordgren
Kansli- och serviceenheten
Kommunledningskontoret
Vaxholms stad
Besöksadress: Eriksövägen 27
Postadress: 185 83 Vaxholm
Växel: 08-541 708 00
www.vaxholm.se
Vaxholms stad hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen. För mer information besök
vår webbplats www.vaxholm.se/gdpr

Från: Anders Mårtensson <anders@amhab.se>
Skickat: den 31 augusti 2021 09:52
Till: Fredrik Ostman
Kopia: Kansliet; Anders Martensson
Ämne: Re: Förändring förtroendevalda Centerpartiet
Hej!
Jag bekräftar att jag avgår från TFK.
Hälsningar
Anders Mårtensson
---- On ti, 31 aug 2021 09:50:53 +0200 Fredrik
Östman_<Fredrik.Ostman@centerpartiet.se> wrote ---Hej
Till kommande KF 20/9:
Fredrik Östman (C) önskar entledigas från uppdrag som ledamot i
Stadsbyggnadsnämnden (SBN).
Till vakansen som uppstår nomineras Robin Feller (C) till Ledamot i SBN.
Anders Mårtensson (C) önskar entledigas från uppdraget som ledamot i Nämnden för
Trafik, Fritid och Kultur (TFK)
Till vakansen som uppstår nomineras Fredrik Östman (C) till Ledamot i TFK.
Anders bekräftar ovan önskan om entledigande per e-post.
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Med vänliga hälsningar
/Fredrik
Fredrik Östman
Gruppledare Vaxholm
072-30 80 580
fredrik.ostman@centerpartiet.se
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