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§ 68 Utvärdering och förlängning av inriktningsbeslut nyanlända 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutet har utvärderats av förvaltningen. Sammantaget har utfallet av beslutet inneburit att fem 
familjer uppfyllt kriterierna för att bo kvar efter etableringstiden och beviljats kvarboende. Ingen av 
familjerna har löst sin boendesituation och förväntas inte heller kunna göra det inom den närmaste 
tiden på egen hand. 

Effekten av beslutet bedöms inte ha inneburit ökade kostnader för nämnden under året eftersom det 
funnits plats i det ordinarie beståndet. Behovet har kunnat tillgodoses på grund förskjutningen av 
mottagandet på grund av pandemin. 

Förvaltningen bedömer att inriktningsbeslutet kan förlängas ytterligare ett år utan större ekonomiska 
konsekvenser. Bedömningen bygger på att fördelningen av ensamhushåll och familjer nästkommande år 
är i likhet med tidigare år, det vill säga att det handlar om ett mottagande av 2-4 familjer och resten 
ensamhushåll.  

Skulle i huvudsak familjer anvisas under 2022 finns ekonomiska risker avseende mottagandet. En 
konsekvens kan bli ökad ekonomisk belastning för socialnämnden eftersom det befintliga 
boendebeståndet i form av större lägenheter inte kommer att tillgodose behovet om inte familjer flyttar 
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efter 2 år. Socialnämnden kan då nödgas köpa boendelösningar utanför kommunen. En placering för en 
familj brukar kosta ca 30 000 kr per månad på hotelljourer. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.  

Handlingar 
- Tjänsteutlåtande, 2021-10-22 
- Beslut av kommunfullmäktige 2020-12-14/§84 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutet har utvärderats av förvaltningen. Sammantaget har utfallet av beslutet inneburit att fem 
familjer uppfyllt kriterierna för att bo kvar efter etableringstiden och beviljats kvarboende. Ingen av 
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familjerna har löst sin boendesituation och förväntas inte heller kunna göra det inom den närmaste 
tiden på egen hand. 

Effekten av beslutet bedöms inte ha inneburit ökade kostnader för nämnden under året eftersom det 
funnits plats i det ordinarie beståndet. Behovet har kunnat tillgodoses på grund förskjutningen av 
mottagandet på grund av pandemin. 

Förvaltningen bedömer att inriktningsbeslutet kan förlängas ytterligare ett år utan större ekonomiska 
konsekvenser. Bedömningen bygger på att fördelningen av ensamhushåll och familjer nästkommande år 
är i likhet med tidigare år, det vill säga att det handlar om ett mottagande av 2-4 familjer och resten 
ensamhushåll.  

Skulle i huvudsak familjer anvisas under 2022 finns ekonomiska risker avseende mottagandet. En 
konsekvens kan bli ökad ekonomisk belastning för socialnämnden eftersom det befintliga 
boendebeståndet i form av större lägenheter inte kommer att tillgodose behovet om inte familjer flyttar 
efter 2 år. Socialnämnden kan då nödgas köpa boendelösningar utanför kommunen. En placering för en 
familj brukar kosta ca 30 000 kr per månad på hotelljourer. 

 

Handlingar i ärendet 
- Tjänsteutlåtande, 2021-10-22 
- Beslut av kommunfullmäktige 2020-12-14/§84 

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

 

För kännedom:  Agneta Franzén, förvaltningschef socialförvaltningen 
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Fast avgift linfärjan 2022 samt avetablering av färjefäste på Vaxön  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige   

Besluta om att en fast avgift tas ut från operatören av linfärjan 2022 till en kostnad av 170 tkr. Detta 
belopp inkluderar studsavgift samt hyresplats av kaj t om 220831. 

Notera att färjefästena avetableras efter avslutad säsong 2022. 

Ärendebeskrivning 
KF fattade beslut 210614 §49, att Vaxholms stad inte ska gå in i en ny avtalsperiod efter 2021. Utifrån 
det beslutet har förvaltningen sonderat möjligheter och intressenter för att en annan aktör ska ta över 
transportsträckningen mellan Vaxön och Vaxholmen (Kastellet). Dialog har parallellt också förts med 
Statens Fastighetsverk och Trafikverket Färjerederiet som är aktiva parter i det tidigare samarbetet med 
linfärja till Kastellet. Konstateras under dessa dialoger är att det finns intresse både hos tidigare partners 
men också hos privata aktörer att köra turtrafik till Kastellet. Dock har ingen privat aktör uttalat intresse 
av att köra en linfärja på lång sikt, utan ser en långsiktig lönsamhet endast med en frigående båt. 

Renoveringen av kajen har en påverkansfaktor på angöringspunkten av linfärjan på Vaxön. 
Renoveringen i Österhamnen, vattenlinjen, kommer att påbörjas efter sommaren 2022, vilket skulle 
möjliggöra en turtrafik med linfärjan t om 31/8 2022. Därefter får det stora kostnadspåverkande 
merkostnader om färjefästet ska behållas efter 2022 och vid ett senare tillfälle byggas bort.  

Ytterligare en ingång och analys i arbetet med turtrafiken till linfärjan har varit att titta på studsavgiften 
till Kastellet. Det finns idag en studsavgift som för 2022 anger 56 kr/studs vid kajen på Vaxön. Tidigare år 
har studsavgiften inneburit en kostnad om ca 260 tkr/år för en transportör till Kastellet enligt tidigare 
tidtabell. Konstateras kan att nuvarande studsavgift inte är anpassad utifrån en tidtabell med sådan 
regelbundenhet om 15 minuters angörande. En generell översyn pågår i kajprojektet, för att se hur 
framtida avgift vid angöring på kajen kan utformas för att träda ikraft efter kajrenoveringens 
färdigställande. Detta arbete med att ta fram ett förslag på annan avgiftsform kommer att pågå under 
2022. För att möjliggöra en transport under 2022, innan den nya generella avgiftsmodellen är utarbetat, 
föreslås att en kostnad tas ut av redaren med 170 tkr. 

 

Kommunledningskontoret 
Marie Wiklund 
Kommunchef 
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Bedömning 
Ett beslut om förändrad studsavgift för linfärjan 2022, kommer att vara en möjliggörare för en drift av 
linfärjan 2022. Beslutet behöver fattas av kommunfullmäktige, då nuvarande studsavgift fattas av KF. 

Måluppfyllelse 
En regelbunden transport till Kastellet är fortsatt av stort intresse för kommunen. En sådan stärker 
förutsättningarna för de verksamheter som bedrivs på Kastellet, och den erbjuder för både kommunens 
invånare som besökare en enkel tillgänglighet till Kastellet. 

Finansiering 
Förslaget innebär en förändring av taxan, genom att en rörlig intäkt ersätts med ett fast belopp. 
Förändringen ligger i linje med det arbete som sker på övergripande nivå avseende alla redares 
studsavgifter. Det kan också konstateras att nuvarande avgiftssystem med rörlig studsavgift rimmar 
dåligt till den typ av tät och regelbunden trafik som en färja till Kastellet utgör med 15-minuters 
avgångar. Den rörliga intäkten som kommer in sent på året är också genom sin osäkerhet en svår 
budgetpost att hantera och nyttja för tekniska enheten. 

För att någon intäkt alls ska erhållas till kommunen behöver en intressent kliva på - och en sådan har 
anmält intresse, att köra färjan under 2022, till Färjerederiet som äger linfärjan. Om dessa kommer 
överens finns förutsättningen att skriva avtal med kommunen. Denna redare sätter sedan tidtabell och 
turtäthet av linfärjan. Vid drift 2022 är det därför svårt att veta den precisa konsekvensen av övergången 
från rörlig till fast belopp då dessa parametrar ännu inte är satta, men mest troligt kommer förslaget 
innebära en något reducerad intäktsnivå i jämförelse med 2021 för nämnden för teknik, fritid och kultur 
(TFK). Noterbart är att intäkten 2021 är en intern debitering mellan KS som betalare av studsavgift till 
TFK som är mottagare av studsavgift, vilket skiljer sig åt för 2022 genom att det är en redare som betalar 
avgiften till kommunen. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd: Mikaela Lodén, näringslivsansvarig 

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef                                                                                             
Näringslivsberedning 
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