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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-12-13 

Plats och tid: Kronängsskolans aula , kl. 18:00 
Kallade: Ledamöter 
Underrättade: Ersättare 
Vid förhinder: Meddela ersättare och johanna.frunck@vaxholm.se 
Information: Allmänhetens frågestund: Frågor som ska ställas på den öppna frågestunden 

ska ha inkommit till kansliet, kansliet@vaxholm.se, senast kl. 17:00 
måndagen den 6 december.  

  Ärende    Beskrivning     Föredragande 

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

2 Godkänna samt teckna upprättat förslag till 
exploateringsavtal för Dp 408, detaljplan för Rindö hamn 
etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av 
Rindö 3:382 och Rindö 3:1 

Malin Forsbrand (C) 

3 Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom 
Oskar-Fredriksborg, Dp 408 - Antagande 

Malin Forsbrand (C) 

4 Uppdaterat gestaltningsprogram för Vaxholms kajer Malin Forsbrand (C) 

5 Fast avgift linfärjan 2022 samt avetablering av färjefäste 
på Vaxön 

Malin Forsbrand (C) 

6 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-10-31 Malin Forsbrand (C) 

7 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2021 Malin Forsbrand (C) 

8 Utvärdering och förlängning av inriktningsbeslut 
nyanlända 

Lena Hallberg (C) 
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9 Resursfördelning baserat på strukturella socioekonomiska 
skillnader i Vaxholms stad 2021 

Michael Baumgarten (L) 

10 Svar på revisionsrapport avseende granskning av 
kommunens föreningsbidrag 

Malin Forsbrand (C) 
Anders Haglund, 
ordf.revisionen 

11 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022 Malin Forsbrand (C) 

12 Val av presidium i Kommunstyrelsen Karin Enström (M) 

13 Val av ledamöter, ersättare samt presidium i Barn- och 
utbildningsnämnden) 

Karin Enström (M) 

14 Val av ledamöter, ersättare samt presidium i 
Socialnämnden 

Karin Enström (M) 

15 Val av ledamöter, ersättare samt presidium i 
Stadsbyggnadsnämnden 

Karin Enström (M) 

16 Val av ledamöter, ersättare samt presidium i Nämnden för 
teknik, fritid och kultur 

Karin Enström (M) 

17 Övriga val och entlediganden Karin Enström (M) 

 

Karin Enström (M) Johanna Frunck 
Ordförande Sekreterare 

2



Protokoll Kommunstyrelsen 
2021-11-25 

Änr KS 2018/176.251 
1 av 2

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 177 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal
för Dp 408, detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom
Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Vasallen Vaxholm Exploatering AB 
inom detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och 
Rindö 3:1, godkänns samt avtal tecknas. 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp 
3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU §25/2014-04-09. Detaljplanen omfattar 
delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. 
Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen 
omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad. 

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring 
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-
Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med 
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera 
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska 
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så 
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja 
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet. 
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv 
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.  

I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats. 
Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan 
genomföras och att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad.  

Yrkanden 
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt Christopher Day (WP) yrkar avslag på planeringsutskottets 
beslutsförslag och yrkar i enlighet med bilaga 3 till protokollet. 

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. 

Reservationer 
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) och Christopher Day (WP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande i enlighet med bilaga 3 till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

Handlingar 
Protokollsutdrag PLU 2021-11-10/§ 60 

Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 408, detaljplan 
för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, 
2021-10-26. 

Exploateringsavtal med bilagor för detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären, 2021-10-26. 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Lina Bergdahl, sbf  

Richard Hallman, sbf 
Leif Rytter/Vasallen, leif.rytter@vasallen.se
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2021-11-10 

Änr KS 2018/176.251 
1 av 2

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 60 Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal 
för Dp 408, detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom 
Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Vasallen Vaxholm Exploatering AB 
inom detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och 
Rindö 3:1, godkänns samt avtal tecknas. 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp 
3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU §25/2014-04-09. Detaljplanen omfattar 
delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. 
Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen 
omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad. 

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring 
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-
Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med 
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera 
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska 
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så 
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja 
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet. 
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv 
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.  

I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats. 
Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan 
genomföras och att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad.  

Yrkanden 
Sara Strandberg (V) yrkar att återremitteras med motiveringen att exploateringsavtalet behöver 
omarbetas för att säkerställa att fler solgrottor renoveras och skyddas från rivning. 

Ordföranden, Michael Baumgarten (L), Lars Lindgren (M), Annicka Hörnsten Blommé (M) samt  
Anders Garstål (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Proposition 
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska återremitteras och finner att planeringsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 
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Kommunstyrelsens planeringsutskott 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 408, detaljplan 
för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, 
2021-10-26. 

Exploateringsavtal med bilagor för detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären, 2021-10-26. 

Kopia på beslutet till 
För kännedom:  Lina Bergdahl, sbf, Vaxholms stad                                                                         

Richard Hallman, sbf, Vaxholms stad                                                                        
Leif Rytter, Vasallen Vaxholm Exploatering AB, leif.rytter@vasallen.se
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Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 
408, detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige 
besluta: 

Upprättat förslag till exploateringsavtal mellan Vaxholms stad och Vasallen Vaxholm Exploatering AB 
inom detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och 
Rindö 3:1, godkänns samt avtal tecknas. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp 
3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU §25/2014-04-09. Detaljplanen omfattar 
delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. 
Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen 
omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad. 

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring 
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-
Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med 
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera 
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska 
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så 
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja 
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet. 
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv 
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.  

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Lina Bergdahl 
Exploateringsingenjör 
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I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats. 
Genom föreslaget exploateringsavtal säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan 
genomföras och att kostnadsansvaret klargörs för kommande utbyggnad.  

 

Bakgrund 
Vaxholms stads riktlinjer för exploateringsavtal beslutades av KF den 9 december 2019, § 74. Riktlinjerna 
anger bland annat att Vaxholms stad i varje geografiskt område av kommunen ska säkerställa 
genomförandet av detaljplaner (på annan mark än kommunens) genom att ingå exploateringsavtal. Om 
kommunen bedömer att det är uppenbart onödigt behöver exploateringsavtal inte upprättas. 

Vaxholms stad och Vasallen Vaxholm AB ingick 2009-09-24 ett ramavtal för Rindö hamn. Ramavtalet 
angav bland annat att innan detaljplaner antas i kommunfullmäktige ska exploateringsavtal träffas 
avseende detaljplaneetapper för att i detalj reglera genomförandet.  

Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen anges 
användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk m.m. I den 
norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för 
framtiden. 

Vasallen Vaxholm AB inkom 2014-02-20 med en begäran om planläggning av den sydvästra delen av 
fastigheten Rindö 3:378, i syfte att möjliggöra avstyckningar och omvandling till bostäder.  

Stadsbyggnadsförvaltningen fick enligt beslut KSPU §25/2014-04-09 i uppdrag att påbörja arbete med 
detaljplanering för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg. Ett förslag till detaljplan 
arbetades fram och samråd genomfördes våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25.  

Därefter reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019 
enligt beslut KSPU § 25/2019-05-22. Inkomna yttranden och väsentliga förändringar av planförslaget 
medförde att en andra granskning skedde under perioden 4 juni - 29 juni 2020 enligt beslut KSPU § 
15/2020-05-27.  

Ärendebeskrivning 
Planområdet ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om 
villabebyggelsen i Solö-området. Grenadjären ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården som 
omfattar hela Rindö hamn inom Oskar Fredriksborg. Detaljplanen omfattar delar av fastigheten Rindö 
3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. Två mindre delar av 
planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten 
Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.  

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring 
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-
Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med 
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera 
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska 
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framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så 
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja 
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt (LOD), nära utsläppskällan inom 
planområdet. Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för 
rekreation och friluftsliv samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.  

I samband med framtagande av detaljplaneförslaget har ett förslag på exploateringsavtal upprättats. 
Exploateringsavtalet medför såväl indirekt nytta som direkt nytta då avtalet är en förutsättning för att 
detaljplanen för området ska kunna antas och få laga kraft. Genom föreslaget exploateringsavtal 
säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras och att kostnadsansvaret klargörs 
för kommande utbyggnad. 

Bedömning 
Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att föreslaget exploateringsavtal medför såväl direkt nytta som 
indirekt nytta då avtalet är en förutsättning för att detaljplanen för området ska kunna antas och få laga 
kraft.  

Genom avtalet säkerställs att parternas åtagande enligt detaljplanen kan genomföras samt att 
ansvarsförhållandet samt kostnadsansvaret tydliggörs för kommande utbyggnad samt ekonomisk 
garanti för avtalets genomförande. Via avtalet säkerställs ersättningslös marköverlåtelse av föreslagen 
allmän platsmark. 

Måluppfyllelse 
I och med att förslaget möjliggör att detaljplanen kan antas och få laga kraft bidrar förslaget indirekt till 
att kommunstyrelsens övergripande målområden livsmiljö, kvalitet och ekonomi beaktas, tillvaratas 
samt förbättras.  

Detaljplaneringen för området ska uppnå följande mål: 

Livsmiljö: Detaljplanen medför att Rindö hamn förstärks med ytterligare 21 bostäder och att underlaget 
för kollektivtrafik, verksamheter och service förbättras. Den nya anslutningsvägen kommer delvis att 
avlasta Rindövägen samt förbättra förutsättningarna för en sammanlänkad gång- och cykelväg. 

Kvalitet: Detaljplanen tillåter verksamheter i Grenadjärsvillan vilket bidrar till en levande skärgårdsmiljö. 
Dagvattenlösningar bidrar till förbättrade förutsättningar för att uppnå miljökvalitetsnormerna. 
Allmänhetens tillträde till och genom området säkerställs och naturstigen får en standardhöjning. 

Ekonomi: Detaljplanen medger nya bostäder och fler bofasta på Rindö vilket i sin tur bidrar till att 
investeringar i kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. Storleken på 
bostäderna ger möjlighet för barnfamiljer att bosätta sig på Rindö vilket ökar underlaget för den lokala 
skolan. 

Föreslaget exploateringsavtal reglerar marköverlåtelsen där exploatören ersättningslöst överlåter 
föreslagen allmän platsmark till staden. 

Finansiering 
Avtalet innebär att föreslagen detaljplan 408 för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, kan antas och få laga kraft. Avtalet klargör 
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kostnadsansvaret för detaljplanens genomförande, såsom att exploatören ombesörjer och bekostar 
utbyggnad av allmänna anläggningar och ersättningslös marköverlåtelse av allmän platsmark med 
kommunalt huvudmannaskap. 

Förslagets konsekvenser 
Detaljplanen medger nya bostäder och fler bofasta på Rindö vilket i sin tur bidrar till att investeringar i 
kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. Den nya anslutningsvägen 
kommer delvis att avlasta Rindövägen samt förbättra förutsättningarna för en sammanlänkad gång- och 
cykelväg. Storleken på bostäderna ger möjlighet för barnfamiljer att bosätta sig på Rindö vilket ökar 
underlaget för den lokala skolan. Exploateringsavtalet reglerar ansvars- och kostnadsfördelningen av 
genomförandet av detaljplanen och är en förutsättning för dess genomförande. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Godkänna samt teckna upprättat förslag till exploateringsavtal för Dp 408, detaljplan 
för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1, 
2021-10-26. 

Exploateringsavtal med bilagor för detaljplan för Rindö hamn etapp 3 – Grenadjären, 2021-10-26. 

Kopia på beslutet till:  
För kännedom:  Lina Bergdahl, sbf, Vaxholms stad                                                  

Richard Hallman, sbf, Vaxholms stad                                                                        
Leif Rytter, Vasallen Vaxholm Exploatering AB, leif.rytter@vasallen.se 
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 178 Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg, Dp 408 - Antagande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408, antas. 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp 
3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU §25/2014-04-09. Detaljplanen omfattar 
delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. 
Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen 
omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad. 

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring 
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-
Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med 
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera 
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska 
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så 
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja 
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet. 
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv 
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.  

Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen anges 
användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk m.m. I den 
norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för 
framtiden.  

Planförslaget låg ute på samråd under våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25. Därefter 
reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019 enligt 
beslut KSPU § 25/2019-05-22. Under perioden 4 juni - 29 juni 2020 skedde en andra gransknings av 
planförslaget enligt beslut KSPU § 15/2020-05-27. Under den andra granskningen inkom totalt 18 
yttranden inkommit varav fyra från sakägare. Yttrandena finns sammanställda i granskningsutlåtandet. 

Yrkanden 
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt Christopher Day (WP) yrkar avslag på planeringsutskottets 
beslutsförslag och yrkar i enlighet med bilaga 3 till protokollet. 

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. 
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Kommunstyrelsen 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

Reservationer 
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) och Christopher Day (WP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget yrkande i enlighet med bilaga 3 till protokollet. 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag PLU 2021-11-10/§ 61 
2. Tjänsteutlåtande, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 

408 – Antagande, 2021-10-26 
3. Plankarta Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-10-26 
4. Planbeskrivning Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-

10-26 
5. Granskningsutlåtande 2 Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2021-10-26 
6. Gestaltningsprogram Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2020-02-21 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Isabelle Eriksson, Stadsbyggnadsförvaltningen 
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2021-11-10 

Änr KS 2014/10069.214 
1 av 2

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 61 Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg, Dp 408 - Antagande 

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut 
Granskningsutlåtandet för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408 
godkänns. 

Kommunstyrelsen planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408, antas. 

Ärendebeskrivning 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp 
3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU §25/2014-04-09. Detaljplanen omfattar 
delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. 
Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen 
omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad. 

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring 
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-
Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med 
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera 
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska 
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så 
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja 
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet. 
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv 
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.  

Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen anges 
användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk m.m. I den 
norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för 
framtiden.  

Planförslaget låg ute på samråd under våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25. Därefter 
reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019 enligt 
beslut KSPU § 25/2019-05-22. Under perioden 4 juni - 29 juni 2020 skedde en andra gransknings av 
planförslaget enligt beslut KSPU § 15/2020-05-27. Under den andra granskningen inkom totalt 18 
yttranden inkommit varav fyra från sakägare. Yttrandena finns sammanställda i granskningsutlåtandet.  

Yrkanden 
Sara Strandberg (V) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att skydd för ett större antal 
solgrottor behöver införas i detaljplanen. 

Ordföranden, Michael Baumgarten (L), Lars Lindgren (M), Annicka Hörnsten Blommé (M) samt  
Anders Garstål (S) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 
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Kommunstyrelsens planeringsutskott 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

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 planeringsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

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

Handlingar 
1. Tjänsteutlåtande, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 

408 – Antagande, 2021-10-26 
2. Plankarta Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-10-26 
3. Planbeskrivning Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-

10-26 
4. Granskningsutlåtande 2 Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2021-10-26 
5. Gestaltningsprogram Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2020-02-21 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Isabelle Eriksson, Stadsbyggnadsförvaltningen
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Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg, Dp 408 - Antagande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar:  

Granskningsutlåtandet för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 408 
godkänns. 

Kommunstyrelsen planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar Fredriksborg, Dp 408, antas. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att påbörja arbete med detaljplanering för Rindö hamn etapp 
3, Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, enligt beslut KSPU §25/2014-04-09. Detaljplanen omfattar 
delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. 
Två mindre delar av planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen 
omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad. 

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring 
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-
Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med 
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera 
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska 
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så 
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja 
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet. 
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv 
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.  

Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen anges 
användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk m.m. I den 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Isabelle Eriksson 
Kommunekolog 
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norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för 
framtiden.  

Planförslaget låg ute på samråd under våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25. Därefter 
reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019 enligt 
beslut KSPU § 25/2019-05-22. Under perioden 4 juni - 29 juni 2020 skedde en andra gransknings av 
planförslaget enligt beslut KSPU § 15/2020-05-27. Under den andra granskningen inkom totalt 18 
yttranden inkommit varav fyra från sakägare. Yttrandena finns sammanställda i granskningsutlåtandet.  

Bakgrund 
Vasallen Vaxholm AB inkom 2014-02-20 med en begäran om planläggning av den sydvästra delen av 
fastigheten Rindö 3:378, i syfte att möjliggöra avstyckningar och omvandling till bostäder. 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick enligt beslut KSPU §25/2014-04-09 i uppdrag att påbörja arbete med 
detaljplanering för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg. Ett förslag till detaljplan 
arbetades fram och samråd genomfördes våren 2017 enligt beslut KSPU §7/2017-01-25  

Därefter reviderades planförslaget och ställdes ut för granskning under perioden 4 juni – 26 juni 2019 
enligt beslut KSPU § 25/2019-05-22. Inkomna yttranden och väsentliga förändringar av planförslaget 
medförde att en andra granskning skedde under perioden 4 juni - 29 juni 2020 enligt beslut KSPU § 
15/2020-05-27. 

Ärendebeskrivning 
I översiktsplanen för Vaxholm, Vaxholms 2030, (antagen av KF 2013-12-16) redovisas aktuellt 
planområde som planerad bebyggelseutveckling.  

Syftet med planarbetet är att bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull byggnad och 
samtidigt möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i villan. Inom området kring 
Grenadjärsvillan ska bostadsbebyggelse samt en ny infart och utfart till Rindö hamn från Oskar-
Fredriksborgsvägen via Byviksvägen möjliggöras. Den nya bebyggelsen ska harmonisera med 
omkringliggande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera 
färgsättningen, gestaltning och placering av den tillkommande bebyggelsen. Områdets småskalighet ska 
framhävas och gaturummets gestaltning regleras. Bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så 
att områdets karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Detaljplanen ska främja 
en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, nära utsläppskällan inom planområdet. 
Detaljplanen ska även säkerställa bevarande av grönområde och gröna stråk för rekreation och friluftsliv 
samt bevara områdets naturvärden samt en grön spridningskorridor.  

Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen anges 
användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, reningsverk m.m. I den 
norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för 
framtiden.  

Grenadjären ligger på östra sidan av Rindö, väster om kasernområdet i Rindö hamn och öster om 
villabebyggelsen i Solö-området. Grenadjären ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården som 
omfattar hela Rindö hamn inom Oskar Fredriksborg. Detaljplanen omfattar delar av fastigheten Rindö 
3:382 som ägs av det statliga företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. Två mindre delar av 
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planområdet vid den norra respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten 
Rindö 3:1 och ägs av Vaxholms stad.  

Planbestämmelserna i förslaget till ny detaljplan ger möjlighet till uppförande av 21 småhus i en 
gruppering kring Grenadjärsvillan. Grenadjärsvillan föreslås få en bred användning som tillåter bostäder, 
café, butik, hantverk, galleri, restaurang och kontor för att komplettera övrig verksamhet inom Rindö 
hamn-området. Byggnaden är kulturhistoriskt särskilt värdefull och det kulturhistoriska värdet kommer 
att bevaras i planen genom anpassningar i placering och utformning av ny bebyggelse samt att områdets 
gestaltning regleras i ett gestaltningsprogram. Fastighetsindelningen styrs genom bestämmelse om 
minsta tillåtna fastighetsstorlek. Grenadjärsvillan skyddas genom skydds- och varsamhetsbestämmelser. 
Detaljplanen ger möjlighet till rörelse och rekreation i området, att en standardhöjning av naturstigen 
genomförs samt att en brygga för allmänheten tillgängliggörs. Detaljplanen möjliggör även en ny 
anslutningsväg mellan Rindövägen och Byviksvägen som ska utgöra en alternativ infart och utfart för 
boende inom Rindö hamn-området   

Efter den andra granskningen har förslaget till detaljplan för Rindö hamn etapp 3, Grenadjären inom 
Oskar-Fredriksborg justerats. De största förändringarna som skett är att området med bestämmelse 
GATA norr om kvartersmarken har ökat för att rymma gång- och cykelväg, flera bestämmelser om 
tillåten byggnadsarea har förtydligats samt bestämmelser om gatuhöjd har ersatts av största tillåtna 
lutning på vägen. 

Bedömning 
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens, Vaxholm 2030, intentioner för området och det 
planprogram som upprättats för Rindö hamn. 

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att projektet inte innebär en betydande miljöpåverkan och att det 
därför inte finns behov av att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. 

Måluppfyllelse 
Detaljplaneringen för området ska uppnå följande mål: 

Livsmiljö: Detaljplanen medför att Rindö hamn förstärks med ytterligare 21 bostäder och att underlaget 
för kollektivtrafik, verksamheter och service förbättras. Den nya anslutningsvägen kommer delvis att 
avlasta Rindövägen samt förbättra förutsättningarna för en sammanlänkad gång- och cykelväg. 

Kvalitet: Detaljplanen tillåter verksamheter i Grenadjärsvillan vilket bidrar till en levande skärgårdsmiljö. 
Dagvattenlösningar bidrar till att förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormerna förbättras. 
Allmänhetens tillträde till och genom området säkerställs och naturstigen får en standardhöjning. 

Ekonomi: Detaljplanen medger nya bostäder och fler bofasta på Rindö vilket i sin tur bidrar investeringar 
i kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. Storleken på bostäderna 
ger möjlighet för barnfamiljer att bosätta sig på Rindö vilket ökar underlaget för den lokala skolan. 

Finansiering 
Vasallen Exploatering AB/Tornstaden ansvarar för samtliga kostnader avseende utredningar som krävs 
för planläggning samt för utbyggnad av bostäder och allmän plats. Detaljplanen medför efter 
genomförandet en ökad driftkostnad på uppskattningsvis 290 000 kr årligen för allmän plats. 
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Förslagets konsekvenser 
Detaljplanen medger uppförande av småhus på mark som tidigare utgjorts av natur vilket medför 
konsekvenser. Vattenflöden och föroreningar kommer att öka om inte åtgärder enligt framtagen 
dagvattenutredning genomförs. Att naturmark tas i anspråk för ny bebyggelse påverkar områdets 
karaktär och ekologiska funktion. Den nya bebyggelsen kommer att påverka Grenadjärsvillan men 
påverkan mildras av att bebyggelsen begränsas i utformning och omfattning. 

Vid utformning av planförslaget har målsättningen varit att i möjligaste mån bevara områdets karaktär, 
ekologiska funktion och kulturvärden i form av Grenadjärsvillan med tillhörande trädgård. Förslaget är 
utformat för att medföra så liten påverkan som möjligt med hänvisning till den tänkta 
exploateringsgraden. Sammantaget bedöms planförslaget innebära att naturvärden och kulturvärden 
försvagas. Konsekvenserna bedöms vara acceptabla med hänsyn till avvägningen mellan allmänna och 
enskilda intressen. 

Detaljplanen innebär en förbättring av möjligheterna till rörelse och rekreation i området. Möjlighet till 
rörelse och rekreation i området säkerställs, en standardhöjning av naturstigen genomförs samt att 
detaljplanen möjliggör en brygga för allmänheten. I den norra delen medför det breda vägområdet att 
en GC-väg kan inrymmas vilket knyter ihop Rindö hamn med norra Rindö.  

En annan konsekvens av planförslaget är att antalet bofasta på Rindö kommer att öka vilket kan 
medföra att trafikbelastningen ökar. Det är dock inte enbart är negativt. En ökning kan innebära att 
trafikflödet blir mer jämnt fördelat över året och därmed att investeringar i kollektivtrafik, färjetrafik, 
vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. 

Handlingar i ärendet 
1. Tjänsteutlåtande, Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, Dp 

408 – Antagande, 2021-10-26 
2. Plankarta Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-10-26 
3. Planbeskrivning Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg - Antagande, 2021-

10-26 
4. Granskningsutlåtande 2 Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2021-10-26 
5. Gestaltningsprogram Rindö hamn etapp 3 Grenadjären inom Oskar-Fredriksborg, 2020-02-21 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Isabelle Eriksson, Stadsbyggnadsförvaltningen
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Planhandlingar 

Till denna detaljplan hör:   

 Plankarta med bestämmelser 
 Planbeskrivning 
 Samrådsredogörelse 
 Granskningsutlåtande 
 Granskningsutlåtande 2 
 Gestaltningsprogram 

Följande handlingar utgör underlag till detaljplanen: 

 Behovsbedömning, 2020-05-10 
 Dagvattenutredning, Geosigma, 2018-09-28 
 Antikvarisk granskning och konsekvensbeskrivning – Rindö hamn etapp 3, Wilund 

arkitekter & antikvarier AB, 2020-05-15 
 Solgrottorna på Rindö - Antikvarisk inventering, Wilund arkitekter & antikvarier AB, 

(avser solgrotta 1-25), 2018-10-18 
 Solgrottorna på Rindö – Antikvarisk inventering, Wilund arkitekter & antikvarier AB, 

(avser solgrotta 26-33), 2019-02-20 
 Kulturhistorisk konsekvensbeskrivning vid eventuell rivning av solgrottor inom olika 

värdenivåer, Wilund arkitekter & antikvarier AB, 2019-05-02 
 Geotekniskt utlåtande, Multi Ethnic Consulting (MEC), 2019-01-25 
 Trafikutredning, ny anslutningsväg på Rindö, ÅF, 2019-04-12 
 Miljöteknisk markundersökning, MMU Grenadjären, Liljemark Consulting AB, 2019-

12-13 

Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att: 

 Bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad. 
 

 Möjliggöra bostäder och lokaler för viss verksamhet i Grenadjärsvillan. 
 

 Möjliggöra bostadsbebyggelse inom området kring Grenadjärsvillan.  
 

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

 Den nya bebyggelsen ska harmonisera med omkringliggande naturmark och framhäva 
Grenadjärsvillans solitära placering genom att reglera färgsättningen, gestaltning och 
placering av den tillkommande bebyggelsen. 
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 Främja en hållbar dagvattenhantering där dagvatten hanteras lokalt, LOD, nära 
utsläppskällan inom planområdet. Det innebär minskade dagvattenflöden och 
minskade utsläpp av föroreningar, vilket bidrar till att förbättra förutsättningarna för 
att MKN för recipienten kan uppnås.  
 

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

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

 
 Framhäva områdets småskalighet och reglera gaturummets gestaltning. Bebyggelse 

och tomter ska utformas och anpassas så att områdets karaktär med 
hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. För att ytterligare ta hänsyn till 
områdets karaktär begränsas lovfria åtgärder. 

Förenlighet med miljöbalken 

Förslaget till detaljplan är förenligt med bestämmelserna i miljöbalkens 3:e kapitel avseende 
lämplig användning av mark och vattenresurser samt 5:e kapitel avseende 
miljökvalitetsnormer. Detaljplanen medger bebyggelse i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Det innebär att den nya bebyggelsen lätt kan tillgodogöra sig befintlig 
infrastruktur och service, samt att området är lätt att kollektivtrafikförsörja. Området ingår i 
riksintresset för kulturmiljövård längs inseglingsleden till Stockholm – se vidare under rubriken 
Riksintresse. Den nya bebyggelsen ska anpassas i karaktär, utformning och placering för att 
minska inverkan på befintliga kulturmiljövärden.  

Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken 5 kap. 
Vid planering ska kommuner och myndigheter säkerställa vissa miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalkens 5 kap. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om 
kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt som behövs för att varaktigt skydda 
människors hälsa eller miljön.  

Vattenmyndigheten beslutade den 16 december 2016 om ny förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för perioden 2017-2021, enligt 5 kap 1 § 
miljöbalken och 4 kap 8 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön. Vattenförekomsterna Trälhavet och Solöfjärden är huvudsakliga recipienter för 
planområdet. Deras ekologiska status vid senaste klassningen är måttlig och den kemiska 
statusen, utan överallt överskridande ämnen, uppnår ej god.  

Miljökvalitetsnormen för båda vattenförekomster har satts till god ekologisk status med 
tidsfrist till år 2027. Undantaget är lämnat till följd av vattenmyndighetens bedömning, att god 
ekologisk status inte kan uppnås till 2021, p.g.a. att över 60 % av den totala tillförseln av 
näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärderna för denna vattenförekomst, behöver 
emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. De 
huvudsakliga miljöproblemen är övergödning och miljögifter.  
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Den kemiska statusen uppnår ej god i båda vattenförekomsterna även med undantag för 
överallt överskridande ämnen. Undantaget gäller bromerad difenyleter (PBDE) samt 
kvicksilver och kvicksilverföreningar. Skälet för undantag är att det bedöms vara tekniskt 
omöjligt att sänka halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus. Problemet 
beror främst på påverkan från långväga luftburna föroreningar och bedöms ha en sådan 
omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska förutsättningar att åtgärda. De 
nuvarande halterna av kvicksilver och PBDE (december 2015) får dock inte öka. Trälhavet och 
Solöfjärden uppnår inte god kemisk ytvattenstatus främst på grund av höga halter av 
tributyltennföreningar i sediment. I Trälhavet är även halterna av PFOS 
(Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater) högre än tillåtet. Belastningsminskande åtgärder 
bör därför sättas in till båda vattenförekomsterna.  

Beräkningar av dimensionerade flöden visar att exploateringen inom planområdet kommer att 
medföra ökade dagvattenflöden. Med föreslagna alternativ till dagvattenhantering beräknas 
dagvattnet fördröjas så att flödena kommer att minska i jämförelse med befintlig situation.  
De föreslagna dagvattenlösningarna beräknas rena dagvattnet så att föroreningsbelastningen 
på recipienterna Trälhavet och Solöfjärden minskar efter planerad exploatering. Planerad 
exploatering, med implementering av föreslagna dagvattenåtgärder, kan därför ses som en 
förbättrande åtgärd för recipienterna samt en positivt bidragande faktor till att 
miljökvalitetsnormerna uppnås. Dagvattenhanteringen styrs genom kravställande på 
exploatörer genom avtal, planbestämmelser och kommunens egna åtaganden. 

Enligt Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbud är luftkvaliteten i Vaxholm god och inga 
miljökvalitetsnormer överskrids. Kommunen har få utsläppskällor och förhållandevis 
begränsad trafik i stadskärnan. Planförslaget medför ingen påverkan på gällande 
luftkvalitetsnormer och ligger i kollektivtrafiknära läge vilket ger möjlighet till kollektivt 
resande i viss mån.  

Plandata 

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Planområdet är beläget på sydöstra delen av Rindö och avgränsas i norr av Oskar-
Fredrikborgsvägen och i öster av Grenadjärsvägen. Med bil tar det ca 15 min in till Vaxholms 
centrum på Vaxön inklusive tid på färjan. In till Stockholm city tar det ca 45 min med bil och 90 
min med kollektiva färdmedel på väg. Hösten 2020 startade en ny pendelbåtlinje från 
Vaxholm till Stockholm som tar resenärer från Vaxholm till Strömkajen på 55 minuter. 
Färjeförbindelse finns även mot Värmdö kommun via Oxdjupet. 

Detaljplanen är uppdelad i en nordlig och en sydlig del där den föregående delen omfattar en 
ny vägdragning mellan Rindövägen och Byviksvägen medan den södra delen möjliggör 
småhusbebyggelse kring den äldre Grenadjärsvillan. Att planen delats upp i två delar har skett 
med hänvisning till gränsdragningen för gällande detaljplan, dp 394 Rindö hamn etapp 1, som 
löper mellan dessa två områden idag.  Arealen för planområdet är ca 71 200 m2, varav 12 300 
m2 utgör vattenområde. 
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Figur 1 - Planområdet ligger inom den vita ringmarkeringen. 

Marken inom planområdet omfattar delar av fastigheten Rindö 3:382 som ägs av det statliga 
företaget Vasallen Vaxholm Exploatering AB. Två mindre delar av planområdet vid den norra 
respektive södra delen av den nya anslutningsvägen omfattar fastigheten Rindö 3:1 och ägs av 
Vaxholms stad.  

  

Figur 2 – Röd markering anger planområdets lokalisering i kommunen. 
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Tidigare ställningstagande 

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

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

Upplevelsen av militär närvaro är följaktligen central och tillägg ska göras med respekt för 
befintlig miljö. Planområdet innefattar bland annat den så kallade Grenadjärsvillan som 
fungerat som en bostad för grenadjärregementets chef när området hade en militär närvaro. 
Efter att grenadjärregementet på platsen lagts ned har byggnaden kommit att användas som 
mäss. Med sin omgivande park, höglänta topografiska placering och utsikt över vattnet är 
byggnaden ett tydligt exempel på högborgligt boende från 1900-talets början som vittnar om 
områdets militära historia. 

Vaxholm ingår i Stockholms läns kust- och kulturvärden (4 kap 1-2 §§ MB) Bestämmelserna 
avser såväl den yttersta skärgården som tätbebyggda områden ända in i centrala Stockholm. 
Avsikten med riksintresset är inte att hindra utveckling i området som helhet utan att de stora 
natur- och kulturvärdena ska tas tillvara. Bedömningar ska göras utifrån en helhetssyn på 
områdenas värden och ska inte främst se till enstaka miljöer. Detta riksintresse ska inte utgöra 
hinder för tätortsutveckling. 

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

Kulturmiljö 
Kommunens unika identitet ska främjas genom att bevara och utveckla kulturmiljöerna. De är 
en viktig tillgång med potential att utveckla Vaxholm till en attraktiv stads- och boendemiljö. 
Vissa byggnader och områden bör även uppmärksammas och lyftas fram som besöksmål.  

De riktlinjer som tagits fram för planering av kulturmiljöer handlar om att: 

- Stärka Vaxholms identitet som Stockholms lås och skärgårdsstad.  
- För särskilt viktiga miljöer och byggnader ska kunskapen fördjupas och vissa ska 

skyddas genom bl.a. bestämmelser i detaljplaner. 
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- Kommunen ska verka för och underlätta bevarandet, tillgängliggörandet och 
utvecklingen av byggnadsminnen och kulturmiljöer i kommunen. 

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

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

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

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

- Lokalisering av ny bebyggelse anpassas till omgivande terräng och landskap. 
- Bevarande av fastighetsindelning och tomtstorlekar för att t.ex. bibehålla en karaktär 

med stora tomter.  
- Bevarande av vägnät och gatustruktur som starkt bidrar till ett områdes karaktär. 
- Bevarande av jordbruks- och kulturlandskap med bestämmelser som t.ex. inte medger 

byggnation. 

Vatten- och skärgårdsmiljö 
Vatten- och skärgårdsmiljön är en del av Vaxholms identitet och attraktivitet. Friska och 
hållbart nyttjade marina miljöer och värden utgör en grund för Vaxholms framtida utveckling. 
Kommunen bör verka för fler promenadstråk och strandpromenader som sträcker sig längs 
kommunens olika öar. 

De riktlinjer som har tagits fram för vatten- och skärgårdsmiljön handlar om att: 

- Bevara och utveckla god tillgänglighet till allmänna stränder och vattenområden med 
stöd av strandskyddet. 

- Bevara, utveckla och värna ett rikt växt- och djurliv vid strand- och vattenområden. 
- Verka för att Vaxholm ska bli en av de främsta destinationerna i Stockholms skärgård. 
- Verka för att utveckling och aktiviteter kring vatten bidrar till ett friskt Östersjön. 

Trafik och kommunikationer 
Attraktiva kommunikationer på land och vatten gör att Vaxholm kan erbjuda bostäder och 
arbetsplatser i attraktiv stads- och bebyggelsemiljö. Trafikmiljön i Vaxholm ska bidra till 
hållbara resor och transporter där restid, minskad miljöbelastning, framkomlighet och 
trafiksäkerhet är viktiga aspekter. Kollektivtrafik och möjlighet till cykling är en självklar del av 
resandet i ett hållbart samhälle och ska prioriteras.  

De riktlinjer som tagits fram för planering av trafik- och kommunikationer handlar om att: 

- Trafikmiljön ska utformas så att den är trygg, säker och lättillgänglig för samtliga 
trafikanter. 

- Bostäder och arbetsplatser ska planeras i kollektivtrafiknära lägen för att förbättra 
möjligheterna att resa med kollektiva transportmedel. 

- Planering av bebyggelseområden ska ge förutsättningar för ett väl utvecklat gång- och 

238



Antagandehandling  
2021-10-26 

 Änr 2014/10069.214 
10 av 57

10 

cykelvägnät som binder ihop kommunens områden, viktiga målpunkter, bytespunkter 
och andra kommuner.  

Detaljplan och måldokument 
Gällande detaljplan för området är Dp 323 – Rindö 3:255 m.m. från 1989-02-17. I detaljplanen 
anges användningen A1: Militärt regementsområde för bostäder, kontor, värmecentral, 
reningsverk m.m. I den norra delen finns beteckningen n som anger att befintlig 
skärgårdskaraktär skall bevaras och skyddas för framtiden. Detaljplanen anger att vid 
komplettering av bebyggelsen ska bl.a. färgsättningen följa det program som hör till 
detaljplanen. Likaså anges vilka byggnader som ej får förvanskas etc. Grenadjärsvillan är dock 
ej utpekad. 

Strandskyddsförordnande råder i den södra delen av planområdet.  

Planprocessen och förfarande 
Kommunstyrelsen beslutade under § 30/2008-04-03 att uppdra åt 
Stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram för AMF 1-området. 
Samtidigt beslutades också att Rindö hamn ska gälla som områdesnamn. Rindö hamn ingår 
som en del i orten Oskar-Fredriksborg. Kommunstyrelsen beslutade under § 154/2008-12-11 
att samråda om programförslaget. Programsamråd genomfördes under våren 2009 och 
framförda synpunkter sammanställdes i en programsamrådsredogörelse.  

Kommunstyrelsen godkände programförslaget den 11 juni 2009 och programmet utgör 
riktlinje för detaljplanearbetet.  I programmet ingår Grenadjärsvillan i delområde 1 som anger 
att området är lämpligt för bebyggelse i form av omkring 30 småhus i gruppering kring 
Grenadjärsvillan. Området skulle på så sätt kunna knyta an det villaområde som ligger väster 
om planområdet samtidigt som det knyter an till det militära arvet genom ett bevarande av 
den existerande villan. Genom denna detaljplan kommer de antal bostäder, ca. 450, som 
anges som förslag i programmet för Rindö hamn att överstigas. Dock har antalet föreslagna 
bostäder inom planområdet reducerats. 
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Figur 3 – Karta ur planprogrammet för Rindö hamn 

Den del av planområdet som anslutningsvägen föreslås gå igenom ingår i delområde 10 och 
11. Programmet föreskriver att lämplig användning för dessa vore verksamhetsområde 
respektive bostad och vårdboende. Dessa syften är dock ej aktuella för planarbetet utan 
enbart vägen har studerats. 

Detaljplanen upprättas enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Med anledning av att 
planarbetet huvudsakligen utförts efter 2015 och att samråd hölls först 2017 tillämpas PBL i 
sin lydelse efter 1 januari 2015.  

Med hänsyn till strandskydd, riksintressen och det betydande intresset för allmänheten, 
handläggs planen med utökat förfarande (det som tidigare utgjorde normalt förfarande enligt 
PBL (2010:900) i sin lydelse innan 1 januari 2015).  

Miljöbedömning 
Följande bedömning utgår från att detaljplanen har påbörjats före den 1 januari 2018 och 
innebär att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för handläggningen och bedömningen enligt 
PBL (Övergångsbestämmelser PBL 2017:965). 

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) ska kommunen göra en miljöbedömning när en 
detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Miljöbedömningens första steg, 
behovsbedömning, ska avgöra om detaljplanens, programmets eller ändringens 
genomförande medför en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Om en verksamhet enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken 

240



Antagandehandling  
2021-10-26 

 Änr 2014/10069.214 
12 av 57

12 

kräver tillstånd eller om planen förutsätter verksamhet enligt förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar bilaga 2, 3 och 4 antas planen alltid medföra betydande 
miljöpåverkan. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs planarbetet kan 
innebära att bedömningarna måste omvärderas. Stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt 
enligt bilaga 4 till förordningen om MKB 1998:905 ifall behov föreligger att göra en 
miljöbedömning och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning.  

Behovsbedömningen har haft en checklista med kriterierna i MKB förordningen bilaga 4 som 
utgångspunkt. I alla planer och program ska miljöaspekter integreras så att hållbar utveckling 
främjas (MKB förordning, bilaga 4). Planen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan. En 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer därmed inte att upprättas. Värden och risker för 
olika miljöaspekter har identifierats och beskrivits samt positiva och negativa effekter 
tydliggjorts.  

Motiveringen till bedömningen är att planförslaget innebär omvandling av ett område som 
delvis är ianspråktaget genom Grenadjärsvillan i den södra delen. I den norra delen finns idag 
redan en anslutningsväg mellan Rindövägen och Byviksvägen vars underhåll är eftersatt och 
där framkomligheten är mindre god – denna ersätts i viss mån av den nya vägdragningen som 
skapar större framkomlighet för motortrafik samt gång- och cykeltrafik. Området har bedömts 
lämplig för exploatering i de övergripande måldokument som tagits fram och verkar i enlighet 
med dessa. Genomförandet bedöms inte innebära någon sådan betydande påverkan på 
miljön som fordrar upprättande av miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. 
Tillkommande bebyggelse ska utformas på så sätt att Grenadjärsvillan fortfarande behåller sin 
solitära och markerande roll i landskapet. Bebyggelsens utformning och utbredning har 
begränsats så att Grenadjärsvillan även i fortsättningen kommer vara den högsta och 
dominera i vyn från Solöfjärden. Antalet nya fastigheter med bostad har begränsats till 21 för 
att begränsa inverkan på Grenadjärsvillans kulturvärden. Planläggningen är positiv för 
allmänheten med hänsyn till tillgänglighet till stranden och genom att stora delar planläggs 
som naturmark. Tillgången till en brygga för allmänheten säkerställas. Området omfattas av 
riksintresse för kulturmiljövården. I detaljplaneprocessen studeras särskilt eventuell påverkan 
på riksintresset, se sidan 8.  

Förutsättningar 

Bakgrund 
Rindö är en av Vaxholms större öar belägen mellan Värmdö och Vaxön. På Rindö pågår en 
förändring från fritidshusbebyggelse till ökat permanentboende. Förändringen sker främst i 
Rindö hamn-området som tidigare varit militärt område, ett område som även inkluderar 
planområdet. 

Historik  
Stockholms kustförsvar har sedan Stockholm grundades flyttats allt längre ut i skärgården. Två 
strategiskt viktiga punkter som befästes var Vaxholm respektive Oxdjupet där farlederna löper 
samman. Befästningarna förstärktes successivt under 1800-talet efter förlusten av Finland år 
1809. Under slutet av 1800-talet byggdes den så kallade Vaxholmslinjen. Utbyggnaden av 
denna linje med mindre och större batterier ledde till att regementet KA 1 byggdes. De 
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tydligaste kvarvarande exemplen på befästningar är Fredriksborg (färdigt år 1735), Vaxholms 
kastell (år 1863), Rindö redutt (år 1864), Oskar-Fredriksborg (år 1877) och Byviksfortet (år 
1900). 

År 1903 - 1910 lät Arméförvaltningen sätta upp två regementen i anslutning till befästningen 
Oskar-Fredriksborg. Dessa var Kungliga Vaxholms kustartilleriregemente KA 1 och Vaxholms 
grenadjärregemente I 26. Enligt 1925 års försvarsbeslut lades befästningarna Oskar-
Fredriksborg och Rindö redutt ned.  

År 2000 döptes regementet, KA 1 om till amfibieregementet, AMF 1, då delar ur kustartilleriet 
omvandlades till Amfibiekåren. År 2004 fattades beslut om flytt av AMF 1 från Rindö till Berga.  

Under år 2005 köpte det statliga företaget Vasallen AMF 1:s inhägnade delar av dåvarande 
ägaren Fortifikationsverket. Även området strax norr om regementet samt Grenadjärsvillan, 
den före detta överstebostaden, med omgivande mark ingick i köpet. Övriga områden som 
försvaret använde ägs av Vaxholms stad och av privatpersoner.  

Under år 2006 utarbetade Vasallen en vision för hur området kan omvandlas. Visionen syftar 
till att området ska bli en levande skärgårdsmiljö med balans mellan boende, arbete och fritid.  

Natur 

Växt- och djurliv 
En översiktlig naturinventering och landskapsanalys för Vasallens område genomfördes år 
2006 av WSP i samband med framtagandet av planprogrammet för Rindö hamn. 
Inventeringen visar att det finns värden som bör bevaras eller som kan tillvaratas vid framtida 
utveckling av området. Det gäller både landskapsbild och naturvärden se Figur 4. 
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Figur 4 - Inventering av gröna värden och landskapsanalys gjord av WSP år 2006. 

Områden av särskild betydelse för naturmiljön bedöms vara hällmarkstallskog och 
skogsklädda höjder med tämligen opåverkad skog. Värdefull är även tallskog eller blandskog 
av tall med hög andel ek och områden med stora gamla ekar eller andra solitärträd, men även 
andra ovanliga eller för platsen typiska arter som fruktträd, ädelgran och klippt vide. 
Sammanhängande stora skogsområden finns huvudsakligen norr och väster om 
programområdet. Inom området finns inga kända rödlistade arter.  

Områden av särskild betydelse för landskapsbilden är skogsklädda markanta höjder som 
dominerar över omgivningarna och de skogsklädda branta strandsluttningarna som formar 
landskapet från sjösidan.  

Planprogrammet anger att föreslagen användning ska utgå från varje delområdes specifika 
förutsättningar i form av befintlig bebyggelse, kulturmiljövärden, naturvärden m.m. 
Bebyggelsen kan förtätas men karaktären av ”hus i parkmiljö” ska behållas. Sambanden 
mellan områdets olika delar och övriga Rindö utvecklas. Siktstråken kan utgöra stomme i 
områdets framtida miljö. 

En bedömning av värdefulla träd inom planområdet gjordes år 2014 av Vaxholms stads 
kommunekolog. Bedömningen var att området hyser natur-, kultur- och rekreativa värden. 
Vad gäller naturvärden kring och norr om Grenadjärsvillan bör hällmarkskaraktären och 
topografin bevaras i möjligaste mån. Skogen runt Grenadjärsvillan har natur- och 
rekreationsvärden men har tidigare sannolikt haft ett annat utseende med högre andel gran. 
Förekomsten av enar vittnar även om att landskapet längre tillbaka i tiden varit mer öppet 
vilket kan bekräftas med historiska kartor.  
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Runt Grenadjärsvillan bör ekar bevaras i syfte att upprätthålla en spridningskorridor för 
eklevande arter från regementsområdets grova ekar. Norr om Grenadjärsvillan bör främst 
tallar och ekar bevaras och vid genomförandet bör det tas extra hänsyn till träd som kan 
bevaras. Det är även viktigt att byggnader terränganpassas med hänsyn till markens befintliga 
topografi och naturförutsättningar för att karaktären i området ska bevaras. Äldre träd och 
befintlig vegetation har stor betydelse för biologisk mångfald och ekossystemtjänster. Inom 
planområdet har träden en stor betydelse för landskapsbilden och bidrar till att ta ner skalan 
på den nya bebyggelsen. Byggnads- och anläggningsarbeten bör utföras så att skador på mark 
och vegetation så långt som möjligt undviks. 

Geotekniska förhållanden 
Konsultbolaget Tyréns tog år 2006 fram en översiktlig geologisk kartering av Rindö hamn på 
uppdrag av markägaren Vasallen Vaxholm AB. Karteringen anger att planområdet till största 
del består av morän samt berg i dagen. Marken i området innebär i huvudsak goda 
grundläggningsförhållanden med undantag de fyllningsområden som finns utpekade i 
området.  

I den södra delen finns en kraftig brant som varierar mellan +1,0 till + 29,0 m över nollplanet 
där den planerade bebyggelsen är placerade på mellan +22 till +27 m. Beroende på 
byggnadernas placering och grundläggningsnivå kan det komma att krävas bergsprängning.       

Figur 5 - Utdrag ur geologisk karta för Rindö hamn 
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Enligt SGU:s jordartskarta består jordarterna i planområdet främst av postglacial lera och 
sandig morän med mindre områden av berg i dagen på höjderna, se Figur 6. Jorddjupen 
varierar mellan 0-10 m i området.  

Enligt ett geotekniskt utlåtande från MEC, utfört 2018, bedöms jordlagerdjupet variera mellan 
0–3 m enligt okulär besiktning. Bergets hållfasthet har bedömts vara bra nog med avseende 
på stabilitet vid pålastning av mark med byggnader och fordon. Området är enligt den 
översiktliga bedömningen av karaktären med relativt låg eller måttlig risk ur ett bergtekniskt 
perspektiv. 

Figur 6 - Jordarter enligt SGU:s jordartskarta 1:25 000 från SGU:s kartgenerator. 
Planområdets ungefärliga läge är markerat med en svart ellips. 

Förorenad mark  
Det finns ingen indikation på att det förekommer några markföroreningar inom planområdet. 
Enligt en miljöteknisk markundersökning (2019-12-13) har inga förhöjda halter av metaller och 
PAH:er registrerats. Samtliga prover visade föroreningshalter under Naturvårdsverkets 
riktvärden för känslig markanvändning (KM). För att utesluta eventuella föroreningar är det 
viktigt att ytterligare provtagning med avseende på markföroreningar sker i samband med ny 
exploatering med bostäder. Det bedöms i nuläget inte krävas några saneringsåtgärder inför 
kommande byggnationer. Eventuella överskottsmassor bedöms även kunna användas fritt 
inom området. 

Kulturmiljö 

Byggnadskultur och gestaltning 
Hela den södra delen samt delar av den norra delen av planområdet omfattas av riksintresse 
för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken. 

År 2007 utarbetades en kulturmiljöinventering för det tidigare regementsområdet som ingår i 
Rindö hamn. Värdet bedömdes främst ligga i helhetsmiljön. Merparten av de kulturhistoriskt 
intressanta byggnaderna inventerades översiktligt såväl exteriört som interiört och 
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redovisades i inventeringen. Bedömningen löd att inom aktuellt planområde finns den äldre 
Grenadjärsvillan som haft en historisk funktion för den tidigare regementschefen och ligger 
avsides till den övriga bebyggelsen i Rindö hamn. Byggnaden ligger tillbakaskjuten på en övre 
platå med en omgivande terrasserad trädgårdsanläggning.  

I den norra delen söder om Byviksvägen finns en äldre större förrådsbyggnad som delvis 
används av företaget Öckerö Maritime Center. Byggnaden omnämns ej i den inventering som 
gjorts i området i ett led att kartlägga områdets bebyggelseutveckling. Vägdragningen i 
planförslaget har anpassats så att byggnaden kan bevaras. 

 
Figur 7 - Äldre vykort som visar chefsbostaden vid I 26 med ursprunglig verandaglasning 
med jugendfönster och öppnare växtlighet på terrasserna. Notera fasadernas ljusa 
kulörer samt de björkar som medvetet har sparats kring villan. 

Wilund arkitekter och antikvarier AB har genomfört en antikvarisk granskning och 
konsekvensbeskrivning 2020-05-15 där det har utretts hur planförslaget påverkar miljön och 
utpekade kulturhistorisk värdefulla miljöer, vilka konsekvenser det har för förståelsen av 
riksintressets uttryck, samt hur planförslaget är anpassat till PBL:s varsamhetsparagrafer. 

Platsen som kulturmiljö 
Rindö var in på 1900-talet en skärgårdsö med huvudsakligen jordbruksmark. I öster närmast 
Vaxholm anlades tidigt militäranläggningar och kaserner som betjänade Vaxholms kastell.  

Vid skiften i slutet av 1800-talet hamnade en av gårdarna vid Petersberg. Vid Oxdjupet fanns 
sedan stormaktstiden ett mindre batteri i en bastion. Kring år 1900 inlöste kronan mark på 
Rindö, bland annat för uppförandet av regementsanläggningarna för KA 1 och I 26, 
Kustartilleriet och Vaxholms Grenadjärregemente. Regementet med sina kaserner och 
stabsbyggnader utgjorde en variant på de typritningar som utfördes av Erik Josephsson.  
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Den militära närvaron på ön med Rindö Redutt och Oskar Fredriksborg vid Oxdjupet och 
Vaxholms kastell vid Vaxholm påverkade ön. I förhållande till den tidigare bebyggelsen 
innebar regementena en förhållandevis hög exploatering och stor skala i landskapet. Det 
fanns dock andra större byggnader på Rindö vid denna tid, bland annat Rindöbadens 
hotellanläggning.  

Invid I 26 uppfördes en chefsvilla, den så kallade Grenadjärsvillan. Villan utgör ett exempel på 
en statligt tillhandahållen borgerlig bostadsmiljö, ett begrepp med vissa inneboende 
motsättningar. Villan är både formell och på många sätt lik kasernarkitekturen. Den ligger 
dock för sig själv, placerad i en parkmiljö med trädgårdsanläggningar och en veranda mot sjön. 
Den stora tomten hade säkert flera syften, dels skapade den en privat zon i förhållande till 
kasernområdet. Dels var placeringen vid sidan av regementsbyggnaderna ett sätt att skydda 
villan från angrepp.  

Beskrivning av Grenadjärsvillan 
Villan är uppförd i det tidiga 1900-talets nationalromantiskt påverkade jugendarkitektur. 
Byggnaden är uppförd i 1 ½ våning under ett brutet tak. Grunden består av huggna, passade 
gråstensblock och yttermurarna är av murat tegel. Fasaderna är slätputsade med diskret 
kvaderrusticerade hörnkedjor. Mot takfoten finns en profilerad gesims som även löper över 
hörnen och integreras med hörnkedjan. Mot söder finns en utbyggnad i form av en veranda 
och mot väster finns en utbyggnad i form av en farstukvist med köksentré. 

 
Figur 8 - Byggnadens nordfasad med grund av granit, putsade fasader med rusticerade 
hörnkedjor och i mittenentrén med kalkstensportal omgiven av en diskret 
bandrusticerad risalit. Över entrén en takkupa med putsad dekorgavel med 
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volutformade sidor. Taket har enkupigt lertegel samt svartmålade plåtdetaljer. I taket 
finns även fyra små takkupor med halvmånefönster. 

Fönster och dörrar 
Entrén är på norrsidan och nås via en rak stentrappa i granit omgiven av smidesräcken. Dörren 
är en pardörr med småspröjsad glasning med åtta rutor, omgiven av en diskret rusticerad 
risalit som innefattar enkel portal i kalksten. Ovan dörren finns ett överljusfönster. Ovanför 
entrédörren hänger också en egensinnigt formgiven lampa i en konsol av smide, lampan är av 
allt att döma ursprunglig.  

Köksentrén i väster är lik huvudentrén, omfattningen är dock enklare och dörren saknar 
överljusfönster. Man har dock kostat på köksentrén kalkstensomfattningar vid dörrens nedre 
del. En detalj som vittnar om hur man vinnlade sig om att militärens byggnader skulle vara 
enkla att sköta och vara praktiska och hållbara. 

Fönstren är mot väst, norr och öst treluftsfönster. Mot söder är det tvåluftsfönster. Fönstren 
är ganska långt indragna i fasadliv och är jugendtyp med ospröjsade bågar nedtill och 
småspröjsade övre fönsterlufter. 

 
Figur 9 - Villans östra fasad. Detta var den fasad man mötte när man kom från 
regementet. Fasaden är sparsmakat elegant med treluftsfönster i både bottenvåning 
och vind. 

På det nedre takfallet finns totalt fyra små fönsterkupor med vackert spröjsade 
halvmånefönster. I mittaxeln finns också två större takkupor åt norr och söder. Den södra är 
plåtklädd med ett modernare fönsterparti och den norra, som utgör fortsättning på entréns 
mittrisalit, är putsad med en dekorgavel med volutformade sidor. 
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Verandan hade ursprungligen välvda jugendfönster, dessa har dock bytts till fönster med rakt 
övre avslut och enklare indelning. På övervåningen är det ena gavelfönstret mot väster ändrat 
till ett perspektivfönster.  

 
Figur 10 - Villans västra gavel med köksentrén i en utbyggnad. Notera att även 
köksentrén fick kalkstensomfattningar i den nedre delen, ett elegant sätt att hindra 
att putsen skadades vid dörren. 

Tak 
Taket är brutet och täcks av ett enkupigt lertegel av strängpressad typ. Det nedre takfallet är 
svängt. Takkupor, skorstenar och gaveltäckningar är plåtklädda. Takavvattningen ombesörjs 
av hängrännor och stuprör av relativt modern typ med böjda krökar.  

Karaktärsdrag kulturhistoriska värdebärare 
Villan är, om man bortser från verandan mycket välbevarad i sin exteriör. Fasaduttryck är likt 
ursprunget och putsen sannolikt även ursprunglig bortsett från senare avfärgningar. Fönstren 
är ursprungliga och har höga kvalitéer såväl tekniskt som kulturhistoriskt. Det tegelklädda 
taket bevarar ett tidstypiskt uttryck även om läggningen har modifierats något jämfört med 
ursprunget. Verandan och farstukvisten är också viktiga värdebärare för huset även om 
verandan är kraftigt ombyggd. Den bevarade armaturen ovanför entrén är starkt 
karaktärsskapande och det får ses som tämligen anmärkningsvärt att en sådan detalj inte har 
bytts ut. 

Ovanstående beskrivna komponenter bidrar starkt till villans karaktär och det är angeläget att 
dess exteriör bevaras på detaljnivå. De enstaka fönster som har bytts i villan, undantaget 
verandan kan ses som årsringar och tillskott som inte har någon avgörande påverkan på 
byggnadens karaktär.  
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Ändringar, antikvariska iakttagelser  
Verandan har genomgått ganska påtagliga förändringar, samtliga fönster har bytts och den 
ursprungliga indelningen har därmed ändrats. Äldre bilder visar att stolparna mellan fönstren 
tidigare gick ned till sockelbrädan. Fönstren var indelade i tre lufter med småspröjsad 
segmentformad överluft. Balkongen hade ett träräcke och utgången hade ett annorlunda 
fönsterparti. Taket var från början täckt med enkupigt lertegel vilket liknande det nuvarande 
men med en något annorlunda kupning. Taklandskapet har förändrats genom att andelen 
plåttäckta ytor har ökat på bekostnad av teglet. 

 

Figur 11 - Villans sydfasad med verandan omgiven av två tvåluftsfönster. 
Fönsterstorlekarna anpassades alltså till väderstrecken. Verandans fönster är sekundära 
och förenklade, pelarna på verandan är dock huvudsakligen original. 

Trädgård och park 
En undersökning har gjorts på plats för att se förekomsten av äldre trädgårdslämningar. 
Ambitionen varatt försöka tolka det skogslandskap som omger byggnaden framförallt mot 
norr samt om villan har omgivits av någon typ av park. Vid tiden för villans uppförande var 
dels den nationalromantiska stilen populär, men bedömningen är att det närmast villan bör ha 
varit en trädgård i tysk stil. 

Undersökningarna visar få bevarade äldre trädgårdsväxter. Kanske kan en förklaring till detta 
vara att byggnaden har använts av officerare som har varit knutna till platsen en begränsad 
tid. 

250



Antagandehandling  
2021-10-26 

 Änr 2014/10069.214 
22 av 57

22 

Sedan 1985 har byggnaden också varit Officersmäss. Även detta har förmodligen medfört att 
den äldre trädgården succesivt har förenklats. 

Figur 12 - Villans trädgård och vyn mot vattnet i söder. Bilden illustrerar mötet mellan den 
detaljerade trädgården närmast huset och naturmarken. Vyn mot fjärden och de nordiska 
träden och klipporna var viktiga komponenter i den nationalromantiska 
landskapsgestaltnigen. 

De mest iögonfallande komponenterna i trädgårdsanläggningen är den terrassering som finns 
på husets södra sida ner mot vattnet och den lilla rundeln på norrsidan. På terrassen växer en 
häck, troligen liguster som av stamdiametern att döma är tämligen gammal. 

Längs uppfartsvägen finns ett trädgårdsland ca. 10x10 m. Detta är omgärdat av ett dike och 
syns på ekonomiska kartan från 1952. 

Längre ner i rasbranten mot öster finns en kallmurad bank med en stig. Denna ser ut att vara 
ett påbörjat projekt som aldrig har avslutats.  

Öster om huset kan det ha legat en mindre fruktträdgård, här var marken dock 
ogenomtränglig. Det som talar för en trädgård är att marken är avplanad och att det finns en 
ganska tydlig gräns där naturen tar vid. Detta område är kraftigt slybevuxet, dock finns 
enstaka exemplar av nyponros och även ett litet fruktträd som tyvärr är i dåligt skick. Troligen 
var denna del av trädgården en klippt gräsmatta tidigare. Väster om byggnaden gick det 
ursprungligen en grusgång runt den övre terrassen.  
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Träd  
Runt byggnaden finns ett antal ekar, även tallar är ganska välrepresenterade. Det finns en viss 
förekomst av björk och enstaka enar. Intill byggnaden på den östra sidan finns också som ovan 
nämnts ett troligen dött fruktträd. På klippkanten sydväst om byggnaden finns typiska, 
småväxta skärgårdstallar som har etablerat sig nära nog direkt på berget. Tallvegetationen 
fortsätter norrut i området, men här rör det sig snarare om en skött och gallrad skog som 
visserligen har betydande natur och rekreationsvärden, men som förmodligen inte har haft 
detta utseende historiskt. På äldre bilder verkar området norr om villan snarare bestå av 
ganska vildvuxen skog med betydligt större förekomst av gran och björk. På samtliga sidor 
verkar trädgården ha övergått i naturmark relativt tidigt. Detta hör troligen samman med 
tidens nationalromantiska stämningar, där nordiska träd och karg natur ansågs spegla den 
svenska kulturen.  

Solgrottor 
På den södra stranden ligger ett antal solgrottor och solgrotteruiner samlade utmed en 
sträcka av ca. 500 m. Området med solgrottor går från den västra gränsen av fastigheten 
Rindö 3:382 och utanför planområdet österut mot den nuvarande fritidsbåtshamnen som 
tidigare var regementets hamn. Solgrottorna utgör en viktig komponent i kulturmiljön.  

 

Figur 13 - En av solgrottor utmed detaljplanens södra strand. 

En inventering av solgrottorna har utförts av Wilund arkitekter & antikvarier AB (Solgrottorna 
på Rindö - Antikvarisk inventering, 2018-10-18). Det är inte helt klarlagt när solgrottorna 
byggdes men troligen är den äldsta solgrottan uppförd kring 1907 eller något år senare. 
Solgrottan kan ses som en variant på kaffegrottan. Kaffegrottorna kom vid sekelskiftet år 1900 
och de blev på modet kring år 1920. Kaffegrottan i sin tur kan ses som en föregångare till 
bersån. Kaffegrottan byggdes ofta i en rund grop eller försänkning, gärna i en södervänd slänt. 
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I denna hade man picknick eller så rymdes ett trädgårdsbord där fika kunde avnjutas i lä. I lite 
mer ambitiösa trädgårdar var kaffegrottans väggar stenklädda terrassmurar försedda med 
planteringar, men det var också vanligt med enkla anläggningar som gömdes i naturen. 
Ideologiskt så hör kaffegrottorna hemma i den engelska parktraditionen och de ingick som 
överraskningar och promenadmål i mer ambitiösa trädgårdar.  

De flesta solgrottorna är uppförda så att de drar nytta av strandens lutning. En hästskoformad 
mur omringar en terrass på västra, norra och östra sidan. Mot vattnet i söder är de flesta 
solgrottorna öppna. Ingången är ofta utformad så att man går in mellan två murar, som i en 
liten gång innan man svänger in i solgrottan. Detta ger både vindskydd och insynsskydd. 
Terrassytan är i de flesta fallen grusad. Mot sjön är det ofta en strandskoning eller en förstärkt 
strandlinje som håller terrassytan på plats. I anslutning till solgrottan finns ofta rester av små 
trädgårdsanläggningar, många gånger belägna utmed den bakre muren där det var bra 
växtförhållanden. Vissa solgrottor har murade tillbehör i form av trappor eller eldstäder.  

Solgrottorna har mycket högt kulturhistoriskt värde och kan sägas ingå som värdebärande 
delar i riksintresset för kulturmiljövården i form av försvarsanläggningar och uttryck för 
rekreationslivet i skärgården. De visar på spännvidden i tillvaron inom regementet men har 
även ett högt värde i sig själva, som kulturmiljöer. Solgrottorna har även trädgårdshistoriskt 
värde då de utgör en variant till kaffegrottorna. Under en senare period så verkar de ha 
fungerat som små koloniträdgårdar där användarna har passat på att i en liten skala anlägga 
trädgårdar med rabatter och planteringsytor. Det höga antalet solgrottor på en begränsad yta 
är troligen unikt, se Figur 14.  

 

Figur 14 - Röda punkter visar solgrottornas placering i Rindö hamn 
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Idag kan grottorna upplevas som mer eller mindre privatiserande med plastmöbler, grillar och 
lösa dekorationer. De solgrottorna inom planområdet med högst kulturhistoriskt värde 
bevaras och tillgängliggörs för allmänheten. Bevarade solgrottor ska renoveras och säkras från 
risk för skador samt rensas från material av privat karaktär. Kommunen ska i framtiden 
ansvara för underhåll av solgrottorna inom allmän plats.  

Fornlämningar 
Några kända fornminnen finns inte inom planområdet. 

Bebyggelseområden 
I planområdet finns inga befintliga bostäder, men det gränsar mot Rindö hamn-området i 
öster där det finns olika typer av bebyggelse för verksamheter och bostäder. Grenadjärsvillan 
används idag inte aktivt. Väster om området finns ett större villaområde som löper längs med 
Rindövägen. 

Strandskydd 
De delar av planområdet som berörs av strandskydd är markerade på Figur 15 nedan. För en 
del av kvartersmarken intill Grenadjärsvillan är strandskyddet idag upphävt i gällande 
detaljplan. När en ny detaljplan tas fram för ett område återinträder strandskyddet per 
automatik och upphävande måste prövas på nytt mot de nu gällande reglerna. 

Längs med strandkanten kommer befintlig naturstig genomgå en standardhöjning som 
förbättrar tillgängligheten. Utformning och anordning genom utformning och materialval ska 
ej påverka strandskyddets syften i sin helhet. 

 

Figur 15 - Kartbild över gällande strandskydd 2016-01-05 inom planområdets 
södra del. Strandskyddet gäller även 100 m ut i vattnet vilket markeringen ej visar.  
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Planförslag 

Förslag till ny bebyggelse  
I planprogrammet för Rindö hamn pekas den södra delen av planområdet ut som lämplig för 
småhusbebyggelse som knyter an villaområdet i väster med det militära arvet som finns i 
Rindö hamn i öster. Vid placering och utformning av ny bebyggelse ska kulturvärden särskilt 
beaktas då stora delar av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. 

Detaljplanen ger genom bestämmelser om minsta fastighetsstorlek (d1 och d2) förutsättning 
för uppförande av 21 småhus i en gruppering kring Grenadjärsvillan med bestämmelsen B1 - 
Bostäder. Endast enbostadshus med en lägenhet per fastighet. Högst en friliggande 
huvudbyggnad och en komplementbyggnad per fastighet. 

 

Figur 16 - Situationsplan för bebyggelsen runt Grenadjärsvillan (Kanozi arkitekter) 
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Ny bebyggelse omfattas av följande begränsningar: 

 Byggnadsarea (BYA),  
- Bestämmelsen e1 – anger att största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120 

m2. För fastigheter med p2-bestämmelse utgör största byggnadsarea totalt 
150 m2 varav 120 m2 får utgöra bostad och komplementbyggnad får 
sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska tillåten 
nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad. 

- Bestämmelsen e2 - anger att största byggnadsarea för huvudbyggnad är 150 
m2. För fastigheter med p2-bestämmelse utgör största byggnadsarea totalt 
180 m2 varav 150 m2 får utgöra bostad och komplementbyggnad får 
sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska tillåten 
nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad. 

 Högsta tillåten nockhöjd. Tillåten nockhöjd varierar inom planområdet men ingen 
nock tillåts vara högre än tillåten nockhöjd för Grenadjärsvillans fastighet.   

 Takvinklar. Inom den största delen av planområdet tillåts en takvinkel mellan 20° och 
30°. Bestämmelsen gäller ej takkupor. Brutet sadeltak tillåts ej. För fastigheterna 
närmast öster och väster om Grenadjärsvillan tillåts en takvinkel mellan 7° och 30°. 

 Takkupor får utgöra max 30 % av fasadliv med en maxbredd per takkupa på 2,4 m. 
 Gestaltningsbestämmelser. Se avsnitt ”Gestaltning och färgsättning”. 

För att minska påverkan på kulturvärden och riksintresset begränsas bebyggelsen i större 
utsträckning för fastigheterna i nära anslutning till Grenadjärsvillan än på längre avstånd.  

Största tillåten byggnadsarea för komplementbyggnad är 30 m2 med en nockhöjd på 4 m, med 
undantag för bestämmelsen e3, största byggnadsarea för komplementbyggnad är 60 m2, som 
endast gäller det norra skiftet av Grenadjärsvillans fastighet. Inom samma skifte tillåts endast 
komplementbyggnader genom bestämmelsen plusmark.  

Huvudbyggnader får placeras 4,5 m från fastighetsgräns med undantag för bestämmelsen p1. 
Komplementbyggnader får placeras minst 2,0 m från fastighetsgräns men inte närmare än 4,5 
m från fastighetsgräns mot allmän plats och kvartersväg. Öster och väster om Grenadjärsvillan 
tillåts garage och carport att sammanbyggas med huvudbyggnad och räknas som 
komplementbyggnad genom bestämmelsen p2. Detta med anledning av att delar av området 
till följd av bevarande av siktlinjer och hänsyn till Grenadjärsvillan begränsas av prickmark. 
Bestämmelsen p1 gäller enbart Grenadjärsvillans fastighet och innebär att huvudbyggnad inte 
får placeras närmare än 3,0 m från fastighetsgräns. Bestämmelsen medför att befintlig 
byggnad, Grenadjärsvillan, får ett planenligt utgångsläge.  

Ny bebyggelse ska terränganpassas enligt den generella bestämmelsen: ”Byggnader ska 
utformas och terränganpassas med hänsyn till markens befintliga topografi och 
naturförutsättningar för att minimera sprängning. Högsta tillåtna höjd på stödmur är 0,6 m 
och plank 1,2 m.” Bestämmelsen möjliggör bevarande av planområdets ursprungliga karaktär 
med varierande topografi och minskar den nya bebyggelsens inverkan på kulturmiljön. 
Bestämmelsen om högsta höjd på stödmur och plank gäller inte lovfria åtgärder enligt PBL 9 
kap 4 § 1.  
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Figur 17 – Fotomontage av möjlig bebyggelse sett från fjärden (Kanozi arkitekter).  

Gestaltning och färgsättning  
Ny bebyggelse ska anpassas till den befintliga kulturmiljön och inspireras av Grenadjärsvillans 
stilelement i syfte att öka intrycket av harmoni och samspel i området.  

Färgsättningen på bebyggelsen runt Grenadjärsvillan regleras med bestämmelser i plankartan 
för att harmonisera med omgivande naturmark och framhäva Grenadjärsvillans solitära läge i 
landskapet. Detta innebär att alla fasadfärger ska ha en viss svärta, nyans och kulörthet. Detta 
regleras med en generell utformningsbestämmelse som lyder ”Byggnader, med undantag för 
Grenadjärsvillan, ska färgsättas med mörka, dova kulörer enligt NCS-skaIan. Nyans; svarthet 
över NCS4SOO (45-85). Kulörthet(/intensitet) under 30 (05-30). Kulörer i brun, grön, grå.”…’” 
Tomtplatsavgränsningar ska färgsättas i samma färgskala som huvudbyggnader. Gäller 
endast byggnadsverk.” Reglering av takens färgsättning sker genom bestämmelsen: ”Tak får 
färgsättas i grått, brunt eller svart, NCS 1500N eller mörkare.”  
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Figur 18 - Triangeln visar hur NCS-systemet är uppbyggt. Svärta enligt axeln till 
vänster och kulörthet enligt axeln i nederkant. Röd markering visar inom vilket 
spann för svärta och kulörthet som färger får vara på bebyggelsen. 

Bestämmelsen om materialval på ny bebyggelse, ”Fasadmateral ska till största del utgöras av 
trä, kompositskivor, plåt med inslag av naturmaterial som trä och sten i detaljer och 
uttryck”, ska bidra till områdets karaktär som naturmark. De ovan nämnda bestämmelserna 
bidrar till att ny bebyggelse inte konkurrerar med Grenadjärsvillan utan att villan fortfarande 
upplevs som solitär i sitt läge. Genom att begränsa färgsättningen och materialval bibehålls 
kontrastverkan mot Grenadjärsvillan. 

Bestämmelsen att ”byggnadsdelar och installationer på tak ska vara väl integrerade i takets 
gestaltning eller utformas som en del av byggnadens arkitektur.” är inte avsedd att hindra 
installation av energianläggningar, exempelvis solpaneler och solceller men ställer krav på att 
dessa ska vara väl anpassade till byggnadens övriga gestaltning. Detta för att undvika 
anläggningar som är alltför iögonfallande eller störande och på så sätt påverkar kulturmiljön i 
området.  

Kulörthet

Sv
är

ta
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Befintlig bebyggelse  
Grenadjärsvillan föreslås få en bred användning genom bestämmelsen BC1K – Bostäder, café, 
butik, hantverk, galleri, restaurang, kontor för att komplettera övrig verksamhet inom Rindö 
hamn-området. Användningen får inte förvanska Grenadjärsvillans kulturvärde. Byggnaden är 
kulturhistoriskt särskilt värdefull och en stor del av värdet ligger i dess solitära placering i 
landskapet och dess militära arv. Det kulturhistoriska värdet kommer att bevaras i planen 
genom anpassningar i placering av ny bebyggelse och att områdets gestaltning regleras i ett 
gestaltningsprogram. Grenadjärsvillan skyddas genom skyddsbestämmelse som förhindrar att 
fasaden förvanskas och byggnaden förses med ett rivningsförbud. För Grenadjärsvillan 
föreslås följande varsamhets- och skyddsbestämmelser:  

r1 - Byggnad får inte rivas. 

q1 – Kulturhistoriskt värdefull byggnad enligt PBL 8 kap 13 §. Ursprungliga detaljer såsom 
fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar och fönster samt taklandskapet med skorstenar och 
takkupor ska bevaras. Fasader ska vara putsade och avfärgade med kalkfärg i gul/gulvit kulör 
lika ursprunglig på regementsbyggnaderna. Vid ett byte av fönster ska fönster till form, 
material, indelning, glasning och proportioner vara lika ursprungliga. Brandskadad byggnad 
ska återställas exteriört. Totalförstörd byggnad får ersättas med ny byggnad och uppföras i 
puts och motsvarande volym som befintlig byggnad. 

q2 - Fasader ska vara klädda med puts och avfärgade med kalkfärg i gul/gulvit kulör enligt NCS-
skalan Y20R. Nyans; svarthet över NCS1000 (10-20). Kulörthet (/intensitet) mellan 20-40. 

Kulören på Grenadjärsvillans fasad är gulvit kalkfärg, troligen pigmenterad med järnvitriol och 
bedömd som NCS 1510-Y20R alternativt 1515-Y20R. Äldre fotografier ger indikation på att 
byggnaden troligtvis haft en ljusare kulör varför en spann av kulörer tillåts, se Figur 19.  

 

Figur 19 – Exempel på NCS-kulörer inom tillåtet intervall för Grenadjärsvillan. 

259



Antagandehandling  
2021-10-26 

 Änr 2014/10069.214 
31 av 57

31 

Vad gäller kulörer på detaljer ska:  

 Fönster färgsättas med linoljefärg, engelskt rött, dvs järnoxidpigment NCS 4050-Y80R 
 Vita detaljer, ex. verandan, med linoljefärg bruten med grönumbra eller kimrök och 

guldockra NCS 2005-Y  
 Metalldetaljer på grunden, typ kattluckor, färgsättas med NCS 3502-Y samt 
 Smidesdetaljer, typ räcken, med svart alkyd/isotrol varmsvart NCS 9002-Y 

 

Figur 20 -Tillåtna kulörer för detaljer på Grenadjärsvillan enligt NCS-skala. 

q3 - Trädgårdsanläggningens utformning med terrasser och trappor ska bevaras. 

Terrasseringen är en av de mest iögonfallande komponenterna i trädgårdsanläggningen och 
därför viktig att bevara som en del av Grenadjärsvillans sammanhängande helhet. 

k1 - Taktäckning ska vara rött enkupigt lertegel med plåtskoningar i svartmålad skivtäckt plåt. 

k2 - Ursprungliga detaljer såsom fasaddetaljer, trappor, ytterdörrar samt taklandskapet med 
skorstenar och takkupor bör bibehållas till sin utformning i nationalromantisk stil. Vid ett 
fönsterbyte bör fönster till form, proportioner, hängning, indelning, material och glasning vara 
lika ursprungliga. 

Trots bestämmelser om skydd av ursprungliga fasaddetaljer tillåter bestämmelsen f1 enskilda 
specifika ändringar som att köksentrén på den västra fasaden på Grenadjärsvillan får förses 
med balkong. Fasadändringar i form av öppnande av fönster och balkongdörr får utföras. På 
västra delen av verandan får ny entré öppnas upp. Se illustration 1 på plankartan. 

En annan del av karaktären närmast Grenadjärsvillan är den grusade vägen som bevaras 
genom bestämmelsen b1 - marken får inte hårdgöras. Detta gynnar även förekomsten av 
skyddsvärda lavar på ekarna i området som är beroende av mineralerna som tillförs genom 
vägdamm från just grusvägar. 

För att skapa en distans och respektavstånd till Grenadjärsvillan och förstärka dess position 
som en solitär inom området har prickmark lagts ut kring byggnaden samt att nockhöjden för 
den nya bebyggelsen reglerats så att den inte överstiger villan. Två bredare ytor av parkmark 
planläggs öster och väster om Grenadjärsvillan vilket skapar ett respektavstånd och distans till 
kommande bebyggelse. Norr om Grenadjärsvillan skapas ett respektavstånd till ny bebyggelse 
genom reglering av fastighetens utbredning. Prickmark har även lagts in kring närliggande 
bebyggelse för att säkra upp siktlinjer från Grenadjärsvillan dels mot Solöfjärden men också 
det historiska stråket från Grenadjärsvägen och in i området mot villan. Norr om 
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Grenadjärsvillan bevaras vändslingan och planteringen genom bestämmelsen N1 - Plantering. 
För att stärka skyddet för planteringen samt naturmarken i den smala remsan av prickmark 
villafastighetens norra skifte används bestämmelsen n3 – Marken får inte användas för 
parkering. 

Utökad lovplikt gäller för åtgärder enligt PBL 9 kap 4 § 4a-c §§, vilket avser 
komplementbostadshus eller komplementbyggnad, tillbyggnad, att bygga högst två takkupor 
samt att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Detta innebär att det inte tillåts 
några så kallade Attefallsåtgärder utöver detaljplanens byggrätt. Den utökade lovplikten för 
åtgärder enligt PBL 9 kap 4 § 3 begränsar möjligheten till att friggebod endast tillåts uppföras 
utanför prickmark. Övriga lovfria åtgärder 9 kap 4 § 1-2 tillåts, exempelvis skärmtak samt 
möjligheten att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset.  

Den utökade lovplikten regleras med hänsyn till riksintresset, kulturvärden och planens syfte; 
områdets småskalighet ska framhävas, ny bebyggelse ska harmonisera med omkringliggande 
naturmark, Grenadjärsvillans solitära läge ska bevaras och den tillkommande bebyggelsen ska 
upplevas vara placerad i Grenadjärsvillans naturpark.  

Andra befintliga byggnadsverk inom planområdet är solgrottorna. De två kulturhistoriskt mest 
värdefulla solgrottorna skyddas genom bestämmelserna:  

q-skydd1  -  Solgrottans utbredning och utformning ska bevaras. 

varsam1 -  Solgrottans material och proportioner ska vara lika ursprunglig. Planbeskrivningen 
anger specifika egenskaper och värden för varje solgrotta. 

r-förbud1 - Solgrottor får inte rivas. 

Bestämmelserna innebär att solgrottornas karaktärsdrag vad gäller form och material ska 
bibehållas samt att utbredning och utformning skyddas. De skyddade solgrottorna beläggs 
även med rivningsförbud. Renovering/restaurering ska ske varsamt med material som 
traditionellt använts vid uppförandet.  

Den västra grottan som skyddas med skydds- och varsamhetsbestämmelser är troligtvis den 
äldsta och byggdes i början av 1900-talet (se Figur 21). Solgrottan har ett högt kulturhistoriskt 
värde och är uppförd enligt samma mönster som kaffegrottorna vid sekelskiftet. Murverket 
består av större naturstenar som är kallmurade, med ett visst förband. Murningstekniken är 
professionell och arbetskrävande. Muren är relativt låg och bred och den inramar en plan 
markterrass. Terrassen har en lägre nivå som avgränsas med kantstenar mot vattnet, denna 
övergår i en liten extra solgrotta i väst. Murarna närmast vattnet och tillägget mot väst är 
senare tillkomna. Moderna påbyggnader i form av trästaket och nya planteringen kan 
eventuellt avlägsnas då de saknas kulturvärden. 

261



Antagandehandling  
2021-10-26 

 Änr 2014/10069.214 
33 av 57

33 

Figur 21 - Den västra solgrottan med skydds- och 
varsamhetsbestämmelser sedd från nordöst. 

Den skyddade solgrottan i öster (se Figur 22) är mindre och även den uppförd någon gång 
under tidigt 1900-tal. Solgrottan har en ingång via en svängd stig vid stranden i öster. Muren 
är på norra sidan utförd av större sten, medan sydsidan är i relativt små stenar, omväxlande 
krossade och naturligt formade. Troligtvis har solgrottan byggts till under åren. I muren finns i 
den östra delen ett antal inmurade betongrör, troligen har dessa använts för att hålla 
krukväxter. Innanför muren finns en grusad terrass belagd med ärtsingel samt en 
trädgårdsanläggning med växtmaterial av 1950/60-tals karaktär samt klematis. Ner mot 
vattnet avgränsas solgrottan av en strandförstärkning som mot terrassen skapar en låg mur. 

 

Figur 22 - Den östra solgrottan med skydds- och 
varsamhetsbestämmelser sedd från väst. 
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Vegetation och topografi 
Området kring Grenadjärsvillan har en tydlig karaktär av en gles hällmarkstallskog med stor 
påverkan från mänsklig aktivitet. Trädslagsfördelningen har historiskt förändrats från barrskog 
med större inslag av gran till idag då området främst består av tall och ek. Trots 
förändringarna har området en viktig ekologisk funktion. För att bevara naturmarken och 
områdets karaktär skyddas vissa värdefulla karaktärsträd med bestämmelserna n1 och träd1– 
träd får ej fällas eller på annat sätt skadas. Träd som utgör fara för liv eller egendom får fällas 
och ska ersättas med nytt. Återplantering ska ske med träd av samma art, samma funktion 
eller som är naturligt förekommande inom planområdet och som har ett stamomfång på 
minst 30-35 cm på en höjd av 1,3 m över mark. 

Utöver n1 och träd1 finns råder det även marklovsplikt för trädfällning av träd med en 
stamomkrets över 1,0 m på en höjd av 1,3 m över mark inom kvartersmark. Detta för att 
ytterligare förstärka skyddet av skogskaraktären som inte enbart bevaras genom särskilt 
skyddade träd. Befintliga träd utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Vid prövning av 
marklov ska särskild bedömning genomföras där trädets betydelse för att sänka skalan på den 
nya bebyggelsen samt bidrag till områdets karaktär bedöms. Följande kriterier är vägledande 
vid bedömning av marklov: 

Trädet/-en ska utgöra en fara för liv eller egendom genom nedsatt vitalitet till följd av:  

- röta i stam eller rot 
- skada eller lutning 
- sjukdom som riskerar att spridas  

Alternativt att trädet/-en utgör hinder för:  

- anläggande av väg till bostad 
- uppförande av huvudbyggnad eller komplementbyggnad 
- anläggande av teknisk infrastruktur 

Bedömning ska göras av sakkunnig. 

Med den generella bestämmelsen om att byggnader och fastigheter ska utformas och 
terränganpassas med hänsyn till markens befintliga topografi och b3, om att endast 40 % av 
markytan får hårdgöras, bedöms påverkan på den befintliga naturmarken minska. Att 
begränsa andelen hårdgjord mark underlättar även dagvattenhanteringen i området. 
Ambitionen är att så mycket som möjligt av den befintliga naturmarken ska bevaras även 
inom respektive fastighet. Som komplement till bevarande av karaktären i området förhindrar 
bestämmelsen om gatuhöjd över nollplan samt maximalt tillåten lutning på vägen 
möjligheterna att ändra markens nivå mer än nödvändigt, genom exempelvis sprängning. 

Service (offentlig och kommersiell) 
Inom planen möjliggörs det att bostad, café, butik, hantverk, galleri, restaurang eller kontor 
kan byggas i Grenadjärsvillan. Användningen café eller liknande kan anknyta till de mindre 
verksamheter som finns i den östliga delen av Rindö hamn. Möjlig verksamhet skulle kunna 
komplettera den service som finns i Rindö hamn idag. 
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Inom Rindö hamn finns bl.a. ostmakeri med servering, bryggeri, skola, marina, gym, 
utbildningslokaler, bed & breakfast, kanotuthyrning och en restaurang. Vid Rindö centrum 
finns närbutik och restaurang. Övrig service finns på Vaxön.  

Tillgänglighet 
Byggnader ska vara tillgängliga enligt de krav som framgår av plan- och bygglagen, PBL.  

Skyddsrum 
För närvarande är det inte aktuellt att ställa krav på skyddsrum i området. 

Friytor 

Grönområden och rekreation 
Inom Rindös centrala delar finns större sammanhållna naturområden som har stor betydelse 
för rekreation. Närheten till havet är även attraktivt för rekreation och friluftsliv. I 
detaljplanen för östra delen av Rindö hamn (dp 394) finns en allmänt tillgänglig naturstig längs 
vattnet. Planförslaget ger förutsättningar för en fortsatt användning av den befintliga stigen i 
den södra delen av planområdet. Genom användningen NATUR - Naturområde, med 
kommunalt huvudmannaskap säkras allmänhetens tillgång till naturstigen i framtiden. 
Naturstigen kommer enligt avtal att rustas upp genom en standardhöjning. Utöver detta 
förstärkts tillgängligheten till bryggan (W2) i den södra delen av planområdet.  

Runt Grenadjärsvillan säkras allmänhetens tillgång genom användningen PARK – Parkstråk 
som även sträcker sig ner längs med befintlig trappa fram till naturstigen. Detta område 
utgörs delvis av den trädgård som historiskt sett tillhört Grenadjärsvillan. N1 - Plantering finns 
norr om Grenadjärsvillan i den lilla rundeln som även den tidigare ingick i villans trädgård. 
Genom användningen PARK indikeras det att skötsel ska ske mer kontinuerligt än inom 
NATUR. Att området hålls öppet stärker intrycket av Grenadjärsvillans solitära läge samt 
främjar kulturvärdena inom området.   

Områden med beteckning NATUR ska skötas/förvaltas extensivt och utgörs främst av skog. 
NATUR ska bevaras som skogspartier med orörd natur alternativt extensivt skött skog och 
kunna upplevas som mer eller mindre orörd naturmark. Områdena ska vara allmänt 
tillgängliga men inga tillgänglighetshöjande åtgärder annat än vid naturstigen genomförs.  

Vattenområden 
I planområdet ingår ett vattenområde i den södra delen som innefattar en del av Solöfjärden. 
Planförslaget möjliggör en brygga (W2) för allmänheten för att stärka allmänhetens tillgång till 
platsen. Resterande vattenområde föreslås vara öppet vattenområde (W1).  
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Strandskydd 
Den föreslagna detaljplanen medför en ökning av strandskyddat område. Inom område W1 – 
Öppet vatten fortsätter strandskyddet att gälla och upphävs enbart för en brygga inom det 
utpekade vattenområdet (W2). Upphävandet av strandskyddet (se a2 på plankartan) börjar 
gälla först när den nya planen vinner laga kraft.  

Motiv för upphävande 
De särskilda skäl som ska ligga till grund för upphävande av strandskydd regleras i 7 kap 18 c-d 
§ MB. I prövningar av åtgärder mot strandskyddsbestämmelser ska också bestämmelserna om 
riksintresse bl.a. 4 kap. MB tillämpas och därav är också möjligheterna till undantag från dessa 
skäl av intresse i planen. Planområdet omfattas av riksintresset för kust och skärgård enligt 4 
kap. MB. I enlighet med detta får exploatering enbart ske om det exempelvis är i led med 
utvecklingen av den befintliga tätorten.  

Strandskyddet föreslås bli upphävt för bryggan. 

Skäl för upphävande av strandskyddet är följande: 

Platsen har redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. (7 kap 18 c § MB p1). 

Bryggan inom vattenområde W2 är befintlig och är byggd på befintlig betonggrund. Bryggan 
har byggts ut så att säkerheten samt tillgången till stranden och vattnet har förbättrats för 
allmänheten. Förvaltningen gjorde år 2016, vid tidpunkten för utbyggnaden, bedömningen 
att dispens för bryggan inte krävdes. Detta eftersom det fanns rester från en befintlig brygga 
på platsen och den nya bryggan inte bedömdes ha en avhållande effekt för allmänheten, 
samtidigt som naturvärdena på platsen bedömdes som låga. 

Gator och trafik 
Enligt tidigare trafikutredningar i samband med framtagandet av en fördjupad översiktsplan 
för Rindö och Skarpö har det konstaterats att en rad utredningar och förbättringar behöver 
genomföras för att bibehålla en god kapacitet och bra framkomlighet längs med väg 274. 
Arbete pågår med att förbättra framkomligheten i många av de punkter som pekats ut som 
kapacitetsbegränsande.  

Användningsbestämmelsen GATA – Lokalgata används för den planerade anslutningsvägen 
och Rindövägen i enlighet med intilliggande detaljplan där gata främst är avsedd för 
fordonstrafik och gång- och cykeltrafik som har sitt mål vid Rindö hamns-området samt där 
kommunalt huvudmannaskap råder.  

Infarten till bebyggelsen inom planområdet är reglerad genom bestämmelsen kvartersväg. 
Vägen ska vara framkomlig för bilar, cyklar, räddningstjänst och sophantering. Genom 
bestämmelsen körbar förbindelse får inte anordnas säkerställs det att inga nya anslutningar 
mot Rindövägen tillskapas. 

265



Antagandehandling  
2021-10-26 

 Änr 2014/10069.214 
37 av 57

37 

Biltrafik 
I den norra delen av planområdet, norr om Rindövägen, föreslås en ny anslutningsväg till 
Byviksvägen. Vägen ska enligt förslag dimensioneras för att två lastbilar/bussar ska kunna 
mötas med möjlighet till placering av en gång- och cykelväg(GC-väg) samt plantering 
däremellan, se Figur 23.  

Figur 23 - Typsektion som visar hur den framtida anslutningsvägen kan se ut. 

Vägen anläggs för att skapa en alternativ infart och utfart för boende inom Rindö hamn till väg 
274, Oskar-Fredriksborgsvägen. Den nya anslutningsvägen kommer främst att betjäna 
exploateringen inom Rindö hamn. Den kan även avlasta Rindövägen för de som bor på de 
östra delarna av Solövägen, om dock marginellt då befintlig anslutning mot väg 274 väster om 
Solövägen är genare mot det östra färjeläget. 

Vägdragningen agerar även som alternativ väg för kollektivtrafiken som idag åker via 
Rindövägen. Öster om planområdet, på Rindövägen, finns en mindre backe med kraftig 
lutning. Lutningen skapar siktproblematik och har vintertid utgjort problem för bussar som har 
det svårt att ta sig upp. Vid planeringen av den nya skolan, inom dp 400, som möjliggörs i 
anslutning till backens krön bedömdes det att det skulle utredas en alternativ körväg för 
bussar och bilar, via anslutningsvägen. Vägutformningen ska ske i enlighet med de skisser som 
Vasallen Vaxholm Exploatering AB tagit fram genom WSP, och som vidareutvecklats i 
trafikutredningen.  

Den nya anslutningsvägen bedöms förbättra trafikmiljön i närliggande områden. Kommunen 
bedömer att den trafikökning som nytillkommande bostäder inom aktuell detaljplan medför 
endast påverkar trafiken på omkringliggande vägnät i liten omfattning. Att den nya 
anslutningsvägen inte beräknas få mer trafik beror på skolans placering, se trafikutredningen. 
Då skolan är en viktig målpunkt för trafiken kommer Rindövägen fortsatt att bära stora delar 
av trafiken till/från skolan, eftersom den fortsatt kommer att vara den genaste och snabbaste 
vägen för de som bor i de östra delarna av Solövägen. 
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I korsningspunkten mellan anslutningsvägen och Rindövägen föreslås en 4-vägskorsning, att 
Rindövägen fortsatt är huvudled och att anslutningsvägar får väjningsplikt mot denna. 
Rindövägen har idag skyltad hastighet 50 km/h med en lokal sänkning till 30km/h vid skolan. 
Den nya anslutningsvägen föreslås få hastigheten 30 km/h med hänseende till att två lastbilar 
ska kunna mötas i den snävaste kurvan.  

I korsningen mellan anslutningsvägen och Rindövägen förordas att en mittrefug anläggs för att 
säkra upp för oskyddade trafikanter samt för att få en bättre trafikföring i korsningspunkten. 
Mittrefugens placering bör förskjutas västerut och delvis vara överkörningsbar för att kunna 
trafikeras av större fordon. För att underlätta för de större fordonen i korsningen utformas 
passagen över Rindövägen som en enkelsidig avsmalning, se Figur 24, som regleras med 
väjningsplikt mot mötande trafik. 

 

Figur 24 - Skissförslag på korsningen Rindövägen och anslutningsvägen med 
alternativ utformning på passagen över Rindövägen samt passage för gång- 
och cykelbana. 

Även i korsningen Byviksvägen och anslutningsvägen förordas en mittrefug. I korsningen är 
Byviksvägen huvudled och den nya anslutningsvägen har väjningsplikt mot denna. 
Körspårsanalyser visar att en helt överkörningsbar mittrefug kan anläggas alternativ att 
korsningen utformas utan refuger och istället målas upp, se Figur 25. 
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Figur 25 - Skissförslag på korsningen Byviksvägen och anslutningsvägen. 

I korsningen mellan Byviksvägen och väg 274 visar de körspårsanalyser som utförts att en 
större ombyggnation av korsningen mot väg 274 inte är nödvändig. Detta främst då 
trafikflödet i korsningspunkten enligt beräknade trafikflöden inte är så pass stort att 
kapacitetsproblem bedöms kunna uppstå. För att få en bättre trafikföring och tydlighet i 
korsningspunkten förordas en överkörningsbar mittrefug alternativt att endast måla upp 
korsningen och då komplettera dagens målning med spärrfält för att krympa korsningen.  

Gång- och cykelvägar 
En gång- och cykelväg (GC-väg) planeras intill anslutningsvägen. Gång- och cykelvägen ska 
ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen längs med Byviksvägen samt till en planerad 
gång- och cykelväg längs Rindövägen. Detaljplanen tar hänsyn till att Rindövägen kan behöva 
breddas något söderut för att ge utrymmen åt en ny gång- och cykelväg. Detaljplanen ger 
utrymme för säkra passager i korsningspunkter. 

Kollektivtrafik 
Rindö trafikeras av busslinje 688 mellan färjeläget i öst (Oskar-Fredriksborg) och färjeläget i 
väst (Rindö smedja) med en turtäthet på ca 30 min under högtrafik och under övrig tid 
ungefär en gång i timmen. Bussen trafikerar Rindövägen.  

Den nya anslutningsvägen möjliggör en alternativ färdväg för bussen från Rindövägen till väg 
274 via Byviksvägen och sedan vidare ner till slutstation vid färjeläget i öst. Används denna 
färdväg kan ett tidigare använt hållplatsläge längs med väg 274 innan cirkulationsplatsen åter 
tas i bruk som en alternativ avstigningsplats vid en ny skola, inom dp 400, på Rindö. Blir detta 
aktuellt bör nya hållplatsläget rustas upp för att uppfylla kraven i RiBuss. I västlig riktning 
föreslås bussen trafikera samma vägsträcka som tidigare då den från färjeläget svänger 
västerut på Rindövägen. Med denna lösning undviks problematiken med att vintertid åka 
österut på Rindövägen uppför en backe med kraftig lutning. Samtidigt minskar olycksrisken 
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när skolbarn slipper korsa en bilväg vid av- och påstigning. Slutsatserna kring trafiksäkerheten 
utgår från att en ny skola på Rindö byggs på motsatt sida från Rindövägen från dagens skola. 

Två alternativa till placeringar av en busshållplats längs med anslutningsvägen har föreslagits i 
trafikutredningen. Det ena alternativet är enligt RiBuss1 riktlinjer och är placerat ca. 150 m in 
på anslutningsvägen, sett från den södra änden, medan det andra ligger ca. 75 m in, efter den 
inledande högerkurvan men innan den efterföljande vänsterkurvan. Alternativ 2 följer inte 
riktlinjerna och bör därför samrådas med Trafikförvaltningen i Region Stockholm.  

Parkering 
Parkering för enskilda fastigheter och eventuella verksamheter i Grenadjärsvillan ska ordnas 
inom egen fastighet. Detta för att säkerställa framkomligheten för renhållningsfordon i 
gatuslingan. 

Social hållbarhet 
Tryggheten i området bedöms förstärkas när boende flyttar in i området, den sociala närvaron 
ökar och området kring Grenadjärsvillan vitaliseras. Planförslaget följer Boverkets riktlinjer för 
trygghet i offentliga miljöer där tydliga entreér, belysning, god genomsikt och tillgänglighet är 
faktorer som inverkar på upplevd trygghet i ett område. Genom att bostadsområden är 
utformade som grannskap och i sin skala möjliggör att människorna som vistas och bor där 
kan känna igen varandra och vill vistas i området ökar tryggheten. Byggnader och områden 
som signalerar att det finns någon som bryr sig om och har koll upplevs tryggare.  

Bevarande av vegetation, stora träd och varierande topografi bidrar till välbefinnande och 
rekreation samt stimulerar till fysisk aktivitet och lek. De nya bostäderna uppförs i anslutning 
till befintliga rörelsestråk och med närhet till skola, kollektivtrafik och lekplats. Att 
detaljplanen möjliggör en gång- och cykelväg ger fördelar utifrån aspekter som främjar social 
hållbarhet. 

Planförslaget säkerställer allmänhetens tillgänglighet till området genom smitvägar i form av 
natursläpp, en naturstig längs med vattnet samt andra naturstigar i området. Fler personer 
kan röra sig i området och upplevelsen av trygghet ökar. Tillgänglighetsanpassningen följer en 
nivå som bedömts som rimlig baserat på en avvägning mellan områdets naturliga 
förutsättningar med varierande topografi, hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden, 
kostnad samt angränsande områdens grad av tillgänglighetsanpassning.  

Planförslaget medger en flexibel användning av Grenadjärsvillan och möjliggör bildande av en 
social mötesplats och förutsättningar för att öka områdets sociala värde.  

Bebyggelseinriktade hinder mot brott 
Planförslaget medför en förhållandevis gles villabebyggelse där överblickbarheten är stor och 
möjligheterna till informell kontroll är stora. Det finns förutsättningar för visuella samband 
och siktlinjer mellan rörelsestråk och byggnader och omvänt. Fastigheternas 
exploateringsgrad samt önskan om att ha utsikt söderut mot vattnet kommer att bidra till att 

 
1 ”Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik” 
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siktlinjerna mot rörelsestråken bevaras och att skapa lägen gynnsamma för rån och överfall 
undviks. 

Gestaltningsprogrammet anger att platser och stråk ska vara ändamålsenligt belysta, för att 
undvika känslan av utsatthet och otrygghet. Belysningen ska vara utformad så att mötande 
personer kan känna igen varandra samt så att människor kan urskiljas från den omgivande 
bebyggelsen.  

Detaljplanen ger möjlighet att dela in området i privata, halvprivata, halvoffentliga eller 
offentliga rum genom staket, häckar och dylikt. Planbestämmelserna reglerar till viss del 
utformningen men det finns möjligheter att sätta personlig prägel på sin miljö. Allmänna ytor 
kommer att utformas enligt kommunala standarder vilket kommer att öka förståelsen för vilka 
ytor som är offentliga. 

Planeringen av gång- och cykelvägar har anpassats efter befintliga stråk och fokuserar på att 
skapa en förbindelse mellan kollektivtrafik och bostad, arbete och service längs med den nya 
bebyggelsen. Den informella bevakningen är hög där detaljplanen samlar olika trafikslag 
såsom bilar, cyklar och gående synliga intill varandra i parallella stråk i alla fall där så är 
möjligt.  

Planförslaget ger möjlighet till en blandad bebyggelse med arbetsplatser och bostäder i 
samma område. Detta bidrar till en ökad informell social kontroll när folk vistas i området 
dygnet runt. Att området enbart har en in- och utfart till området, för biltrafik, ökar 
upptäcktsrisken. 

Störningar och risker 

Trafikbuller  
En bullerutredning för östra Rindö hamn (dp 394) togs fram år 2011. Utredningen visade på 
att de norra delarna som låg i närheten av väg 274 och färjeläget var bullerstörda. Det aktuella 
planområdet ligger väster om dp 394 och inga källor som kan föranleda bullerstörning har 
tillkommit sedan dess.  

Det buller som kan uppstå är buller från busstrafik som ofta är lågfrekvent och orsakar 
störning till omgivningen. Risken för bullerstörning är störst vid hållplatser, särskilt i 
uppförsbacke, där bussar står på tomgång eller accelererar vid start från hållplats. För de 
bostäder som vetter mot gator som trafikeras av buss ska utformning av byggnader ske så att 
folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) för lågfrekvent 
buller innehållas i sovrum. För bostäder som vetter mot allmänna farleder i havet gäller 
samma allmänna råd för utformning av byggnader för att undvika buller från fartygstrafik. 

Externt industribuller  
Aktuellt planområde bedöms inte beröras av externt industribuller. Planen möjliggör inte 
avsteg från rekommenderade riktvärden för buller med avseende på vägtrafikbuller eller 
externt industribuller. 
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Radon 
Berggrunden inom området klassas som normalriskområde beträffande radon. Nya byggnader 
ska byggas radonskyddat och klara gällande gränsvärden för radon efter uppförande om inte 
mätningar av markradon visar annat.  

Transporter med farligt gods 
Väg 274 är över Rindö utpekad som sekundär transportled för farligt gods och som 
omledningsväg för Essingeleden, samt som alternativ väg för breda och tunga transporter. 

Planområdet gränsar till befintlig anslutningsväg (Byviksvägen) och ligger i närheten av väg 
274. Närmaste planerade bebyggelse inom planområdet är beläget i den södra delen av 
planområdet, ca 350 m söder om väg 274. Därmed bedöms ingen risk föreligga med anledning 
av närheten till väg 274.  

Markföroreningar 
Vid ny exploatering i planområdet är det viktigt att ytterligare provtagning med avseende på 
markföroreningar sker. Detta för att utesluta att det förekommer föroreningar som inte 
upptäckts vid tidigare provtagning. 

Översvämning 
Risken för översvämning inom planområdet är låg till följd av områdets topografi. En 
dagvattenutredning utförd av Geosigma 2018-09-28 visar att vattendelaren inom 
planområdet skär genom den norra delen. Den huvudsakliga flödesriktningen för ytvatten och 
grundvatten i planområdets norra del bedöms vara från söder mot nordväst där ytvattnet 
samlas upp i ett gräsområde nordväst om planområdet och infiltrerar. Tidigare har det funnits 
en trumma för vidare avvattning längs Byviksvägen norrut under Oskar-Fredriksborgsvägen, 
men denna trumma har pluggats igen. Söder om vattendelaren avvattnas området mot sydost 
som också är den huvudsakliga strömningsriktningen för den södra delen av planområdet där 
dagvattnet mynnar i Solöfjärdens ytvattenförekomst.  

Trots att dagvattenutredningen inte har identifierat något instängt område inom planområdet 
är det viktigt att planera höjdsättningen vid exploatering. Dagvatten ska kunna transporteras 
via sekundära avrinningsvägar och lågpunkter där dagvatten kan ansamlas bör undvikas, se 
sid. 45. Planområdet bedöms klara av ett 100-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Konsekvenser av planförslaget 

Konsekvenser för naturmiljön 
Solöfjärden och Trälhavet har idag måttlig ekologisk status enligt VattenInformation i Sverige 
(VISS) till följd av problem med tillförsel av näringsämnen. Vattenförekomsterna uppnår inte 
god kemisk ytvattenstatus främst på grund av halter av tributyltennföreningar i sediment, 
PFOS, bromerad difenyleter, kvicksilver och kvicksilverföreningar. Ny bebyggelse på naturmark 
kommer att innebära att flöden och föroreningar ökar om inte åtgärder enligt framtagen 
dagvattenutredning genomförs. Detaljplanen innebär att naturmark kommer att tas i anspråk 
för ny bebyggelse vilket kommer att påverka områdets karaktär och ekologiska funktion. I 

271



Antagandehandling  
2021-10-26 

 Änr 2014/10069.214 
43 av 57

43 

planområdets norra del, kring anslutningsvägen, kommer en plantering längs med 
anslutningsvägen att skapas. 

Vid utformning av planförslaget har målsättningen varit att i möjligaste mån bevara områdets 
karaktär, ekologiska funktion och kulturvärden i form av Grenadjärsvillan med tillhörande 
trädgård. Sammantaget bedöms planförslaget innebära att naturvärdena försvagas. 
Konsekvenserna bedöms vara acceptabla med hänsyn till avvägningen mellan allmänna och 
enskilda intressen. Planförslaget är utformat för att medföra så liten påverkan som möjligt 
med hänvisning till den tänkta exploateringsgraden. Den negativa påverkan kan minskas om 
fler träd än de med skyddsbestämmelse bevaras, vilket möjliggörs genom en kombination av 
flera planbestämmelser som reglerar bevarandet av vegetation och topografi.  

Konsekvenser för rekreation och friluftsliv 
Detaljplanen innebär en förbättring av möjligheterna till rörelse och rekreation i området. 
Flera passager säkerställs i form av allmän plats PARK och NATUR, en standardhöjning av 
naturstig genomförs samt att detaljplanen möjliggör en brygga för allmänheten. I den norra 
delen medför det breda vägområdet att en GC-väg kan inrymmas vilket knyter ihop Rindö 
hamn med norra Rindö. Naturmarken söder om småhusbebyggelsen samt flera natursläpp ska 
ligga kvar för att bevara naturbilden i området.  

Konsekvenserna för rekreation och friluftsliv bedöms sammantaget vara övervägande 
positiva. Behovet av anpassningar och förbättringar på naturstigen samt avprivatisering och 
säkerhetshöjande åtgärder för solgrottorna bedöms väga tyngre än att området, till följd av ny 
bebyggelse, kan upplevas som mindre tillgängligt ur rekreationssynpunkt.   

Konsekvenser för landskapsbild, kulturmiljö och riksintresse 
Detaljplanen innebär att landskapsbilden från Solöfjärden kommer att påverkas när ny 
bebyggelse tillkommer öster och väster om Grenadjärsvillan. Den nya bebyggelsen kommer 
att påverka Grenadjärsvillan men påverkan mildras av att bebyggelsen begränsas i utformning 
och omfattning. Detta medför att Grenadjärsvillan även i framtiden, i viss mån, kommer att 
kunna upplevas som solitär i landskapet. Längs med vattenbrynet i den södra delen finns ett 
flertal solgrottor som kommer att påverkas av detaljplanen. Grottorna utgör idag mindre och 
privatiserade delar av stranden. De mest bevarandevärda solgrottorna skyddas genom 
planbestämmelser och tillgängliggöras för allmänheten genom allmän plats. Kommunen 
kommer att ansvara för drift och underhåll av allmän plats. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna för landskapsbild, kulturmiljö och riksintresse vara 
acceptabla med hänsyn till avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen. 
Detaljplaneförslaget är utformat för att medföra så liten påverkan som möjligt med 
hänvisning till den tänkta exploateringsgraden. Kommunen bedömer att bevarandet av 
solgrottorna i tillräckligt stor utsträckning säkerställs genom förvanskningsförbudet enligt PBL 
8 kap. 13 §: ”Byggnader, lovpliktiga anläggningar och bebyggelseområden som är särskilt 
värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 
förvanskas.” Detta krav gäller oavsett om det finns bestämmelser om detta i detaljplan eller 
inte. Skyddsbestämmelserna för de mest värdefulla solgrottorna har ett symboliskt värde och 
ger ett starkare skydd än förvanskningsförbudet.  
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Figur 26 – Fotomontage av ny bebyggelse sett från fjärden (Kanozi arkitekter). 

Konsekvenser för trafik 
Detaljplanen innebär att den befintliga vägen mellan Rindövägen och Byviksvägen ersätts av 
den nya anslutningsvägen som ska utgöra en alternativ infart och utfart för boende inom 
Rindö hamns-området till väg 274. Detaljplanen ger även förutsättningar för att skapa en 
sammanhängande GC-väg längs Rindövägen och ut mot väg 274. 

Konsekvenserna av planförslaget är att antalet bofasta på Rindö kommer att öka vilket kan 
medföra att trafikbelastningen ökar. Det är dock inte enbart är negativt. En ökning kan 
innebära att trafikflödet blir mer jämnt fördelat över året och därmed att investeringar i 
kollektivtrafik, färjetrafik, vägnät och trafiksäkerhet blir lättare att motivera. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna av planförslaget vara positiva vad gäller förbättrad 
framkomlighet och trafikflöde. Den nya anslutningsvägen kommer även att avlasta 
Rindövägen för de som bor på de östra delarna av Solövägen, om dock marginellt då befintlig 
anslutning mot väg 274 väster om Solövägen är genare mot det östra färjeläget. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
I anslutning till planområdet finns befintliga ledningar för vatten och spillvatten i Rindö hamn.  

Avsikten är att planområdet ska anslutas till befintliga ledningar för vatten och spillvatten och 
ingå i verksamhetsområde för VA samt att kommunen ska vara huvudman för VA-
anläggningarna genom Vaxholmsvatten AB. 
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Dagvatten 
En dagvattenutredning för planområdet har tagits fram av Geosigma, 2018-09-28. 
Utredningen delar in planområdet i två delar A1 och A4, se Figur 27, samt beskriver 
delområdenas förutsättningar för omhändertagande av dagvatten. 

Dagvattenutredningen syftade till att bedöma förutsättningarna för lokalt omhändertagande 
av dagvatten (LOD), genom infiltration eller fördröjning, samt till att dimensionera erforderliga 
LOD-anläggningar. Bedömningen grundade sig på lokala markförhållanden, dimensionerande 
dagvattenflöden, samt dagvattnets föroreningsgrad. Utgångpunkten var att dagvattenflödena 
och föroreningsbelastningen ska minska efter exploateringen. 

Inom planområdet sker dagvattenflödet via naturmarken till recipient, Solöfjärden och 
Trälhavet, förutom en mindre del som leds ut till ett dike utmed Grenadjärsvägen.  

 

Figur 27 - Översiktskarta med föreslagen markanvändning efter exploatering. 
Delområdena är markerade med vitstreckade polygoner. 

Vid beräkning av hur dagvattenflödet förändras till följd av exploateringen anger 
dagvattenutredningen att flödet efter exploatering i delområdet A1 kommer att öka för ett 
20-årsregn inräknat en klimatfaktor 1,25 samt en varaktighet på 10 min. Små förändringar i 
avrinningskoefficienten kan ge relativt stora skillnader i flödet, därför bör redovisade flöden i 
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utredningen främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att förändras vid den nya 
markanvändningen. 

För att fördröja dagvattnet så att flödena minskar krävs det i delområde A1 en 
utjämningsvolym och i delområde A4 ett fördröjningsmagasin. Eftersom majoriteten av 
dagvattnet från område A4 släpps direkt till recipienten blir främst föroreningsbelastningen 
den styrande faktorn för vilka dagvattenåtgärder som krävs för att uppfylla kraven på minskad 
belastning på recipienterna. 

Inom delområde A1 uppnås en lägre årlig belastning efter föreslagna reningsåtgärder för 
samtliga studerade ämnen. Inom delområde A4 uppnås en lägre årlig belastning för samtliga 
studerade ämnen förutom kvicksilver och olja. Om föroreningsbelastningen från planområdet 
studeras i sin helhet istället för uppdelat i delområden minskar den årliga belastningen även 
för kvicksilver. 

Nedan sammanfattas dagvattenhanteringen och föreslagna planbestämmelser inom 
planområdets olika delar enligt förslag från dagvattenutredningen. 

Dagvattnet från den planerade vägytan inom område A1 leds till öppna svackdiken som löper 
längs vägen, vilket leder till rening och fördröjning av dagvattnet jämfört med bortledning i 
dagvattenledningar. Den maximala avrinningen från delområde A1 blir lägre jämfört med den 
befintliga situationen med implementering av svackdiken.  

För att minimera risken för att dagvatten från delområde A1 skall påverka områden 
nedströms delområdet genom översvämning föreslås att svackdikena underlagras av 
makadam för att skapa ytterligare en utjämningsvolym förutom dikenas reglervolym. 
Förslagsvis anläggs svackdiken på en eller båda sidor om den planerade vägen vilket resulterar 
i ett eller två ca. 310 m långa diken. Svackdikena föreslås vara 2 m breda med ett snittdjup på 
20 cm. Detta i kombination med 30 cm djup, 50 cm bred, underliggande makadam skapar om 
diken anläggs på båda sidor om vägen, en utjämningsvolym som vida överstiger den 
erforderliga utjämningsvolymen, se Figur 28. Vilka förutsättningar för diken som finns och 
placering av dessa utreds vid detaljprojektering. 
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Figur 28 - Sektionsbild över svackdike. Bilden är inte skalenlig och vägytan 
kan, om så önskas, enkelskevas för att allt dagvatten ska avrinna direkt 
mot svackdiket. 

Kupolbrunnar bör också anläggas i dikessluttningen med inlopp över reglerytan för 
dikesvattnets högsta nivå för att överskottsvatten snabbt ska kunna ledas ned till den 
underliggande makadamen vid kraftiga regn, för att säkerställa att hela volymen kan utnyttjas.  

Större delen av delområde A4 består av tunna jordlager på berg och de tillkommande 
byggnaderna kommer antagligen att anläggas på berg. Detta medför att naturlig infiltration till 
grundvattnet inte är enkel, eftersom det inte kommer att finnas ett sammanhängande 
grundvattenmagasin i jordlagren i området.  

Inom delområde A4 finns det inga naturliga ytor för infiltration av dagvatten och ytorna där 
dagvatten kan fördröjas är begränsade. Dagvattnet föreslås därför översila inom tomtmarken 
via utkastare vilket säkerställs genom planbestämmelserna b3 - endast 40 % av markytan får 
hårdgöras och b4 - takdagvatten ska infiltreras inom fastigheten. Bestämmelsen a1 - marklov 
krävs för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet säkerställer att 
möjligheterna till infiltration inte försämras. Eventuellt överskottsvatten samlas upp i 
svackdiken längs gatan i området. Efter uppsamlingen i svackdiken tillåts dagvattnet översila 
naturmarken som sluttar ner mot vattnet i den södra delen av området.  

Svackdiken ger både en fördröjning och rening av dagvattnet, vilket även översilningen ner 
mot recipienten Solöfjärden samt inom fastigheterna åstadkommer. Detta minskar 
dagvattnets eventuellt negativa påverkan på recipienten Solöfjärden. I Figur 28 visas ett 
exempel på hur ett svackdike kan utformas. Om ett svackdike med 1 m bredd anläggs på båda 
sidor om den planerade vägen med ett snittdjup på 20 cm skapas en utjämningsvolym på 152 
m2. För att säkerställa att den erforderliga utjämningsvolymen uppfylls bör svackdikena 
anläggas med 40 cm djupt, 60 cm brett, underliggande makadam. I likhet med delområde A1 
kan lösningen anpassas efter de platsspecifika förhållandena, exempelvis genom att ett vanligt 
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vägdike anläggs på ena sidan vägbanan och förses med trummor som leder över dagvattnet 
till svackdiket för rening och fördröjning. Planbestämmelsen b2 - minst 40% av marken ska 
vara genomsläpplig säkerställer ytor för svackdiken längs med gatan. 

Det sydöstra hörnet av delområde A4, se Figur 29, sluttar ner mot Grenadjärsvägen i öster 
vilket medför att dagvattnet i denna del av delområdet inte kan avledas samma väg som i 
övriga delområdet. Dagvattnet som bildas här föreslås fördröjas inom fastigheten . För att 
omhänderta dagvattnet som bildas inom denna fastighet krävs ca. 4 m3 fördröjning. Detta 
löses förslagsvis genom att dagvattnet som bildas inom denna fastighet fördröjs i grov 
makadam med 30 % porositet, som underlagrar fastigheten. Bestämmelsen n2 – 50 m2 av 
marken ska vara tillgänglig för fördröjning ger förutsättning för att föreslagen fördröjning ska 
möjliggöras. 

 

Figur 29 - Flödesriktningar (blå pilar) för dagvatten inom delområde A4. 
Röda pilar representerar flödesriktningarna på gata och i föreslagna 
svackdiken. 
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Vid extrema regn, så som ett 100-årsregn, uppstår dagvattenflöden där planområdets 
dagvattenlösningar inte kommer att vara tillräckliga för att omhänderta allt dagvatten. Det är 
därför viktigt att i ett tidigt skede planera höjdsättningen för båda delområdena så att 
dagvatten kan transporteras via sekundära avrinningsvägar och att lågpunkter där dagvatten 
kan ansamlas undviks. Genom planbestämmelsen om plushöjd (+ 00.00) och största lutning på 
gatan säkerställs det att avrinningen i svackdiken sker enligt dagvattenutredningen. 
Höjdsättningen av planområdet bör planeras för att klara hanteringen av extremregn genom 
att, om föreslagna svackdiken i delområde A4 bräddar, överskottsvattnet rinner ut på gatorna 
för vidare transport mot recipienten. Denna lösning medför att risken för skador på hus och 
grundläggning kan minska. Det är även viktigt att husen inom delområdet höjdsätts på ett 
korrekt sätt, så att vatten kan avrinna utan att bli stående mot husen. Inom de centrala 
delarna kan skålformade avledningsytor underlätta vattenavledningen som kan uppstå vid ett 
100-årsregn, se Figur 29 och Figur 30. Planbestämmelsen m1 – skålformad avledningsyta ska 
anläggas i kombination med bestämmelsen ”startbesked får inte ges förrän en skålformad 
avledningsyta, m1, har anordnats”, säkerställer att fastigheten öster om Grenadjärsvillans 
norra skifte inte drabbas av översvämning vid skyfall.  

 

Figur 30 - Exempel på skålformad avledningsyta som föreslås anläggas. 

För att underlätta avrinningen och säkra sekundära avrinningsvägar inom båda delområdena 
ska användningen av avrinningshinder som till exempel kantsten mellan vägområdet och 
svackdiken minimeras.  

Länshållningsvatten   
Länshållningsvatten som uppkommer under byggskedet vid sprängning, borrning, schaktning, 
upplag av bergmassor och annan verksamhet bör i första hand efter rening infiltreras eller 
avledas till närmaste recipient.  
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Vatten från sprängning och borrning kan innehålla höga kvävehalter och kan ibland behöva 
behandlas i reningsverk, dock under förutsättning att andra förekommande föroreningar inte 
stör reningsprocesserna i avloppsreningsverken eller försämrar slamkvaliteten.  

Enligt Roslagsvattens riktlinjer för hantering av länshållningsvatten får vattnet endast avledas 
till dagvattenledning som leder till recipient och inte till reningsverk eftersom befintliga 
avloppsreningsverk idag endast är anpassade för att ta emot hushållsspillvatten. Vart 
länshållningsvattnet ska ledas ska alltid stämmas av med Roslagsvatten för aktuell 
information.  

Vid avledning av länshållningsvattens ska Roslagsvattens riktlinjer för provtagning och 
föroreningsnivåer följas.  

Om kapaciteten i ledningsnätet och/eller pumpstationer är otillräcklig ska vattnet kunna 
magasineras för att sedan avledas när flödet i ledningsnätet är litet.   

I samband med områdets exploatering ska ett förslag på kontrollprogram för hantering av 
länshållningsvatten skickas in till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH). Vid 
utsläpp direkt till mark eller recipient ska Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor alltid 
rådfrågas och de kan ställa andra krav än vad som anges ovan.   

Efter byggskedet ska dag- och dräneringsvatten avledas till mark- eller vattenområde i 
enlighet med beskrivning av dagvattenhanteringen ovan. 

Värme 
I samband med bygglovsprövningen ska det utredas vilken typ av uppvärmning som är bäst 
lämpad för den nya bebyggelsen. 

El 
E.ON Elnät Stockholm AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av elnätet. E.ON Elnät Stockholm har ledningar inom 
planområdet.  

Avfall 
I området ska kommunal avfallshämtning ske. En allmän återvinningsstation finns ca 250 m 
från infarten till det planerade bostadsområdet. 

Elektronisk kommunikation 
Bebyggelsen inom planområdet ska förses med fast nät för elektronisk kommunikation.   
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Genomförandebeskrivning 

Organisatoriska frågor 

Preliminär tidsplan 

Period Moment 
Vinter 2021 Antagande detaljplan 

Sommar 2022 Fastighetsbildning 
Projektering vägar och gatunät  
Upphandling och byggstart anläggningsarbeten 

Höst 2022 Byggnation anslutningsväg och hus 

2023 Byggnation hus avslutas 
Iordningsställande övrig allmän platsmark 
Första inflyttning 

2024 Inflyttning genomförd 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 (fem) år från den dag planen får laga kraft. Ändras eller 
upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägaren rätt till ersättning för den 
skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter 
att gälla men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter 
som gått förlorade. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Allmänna platser 
Detaljplanen planläggs med delat huvudmannaskap där kommunen föreslås vara huvudman 
för de allmänna platserna NATUR, PARK och GATA. 

Vatten och avlopp 
Roslagsvatten AB:s dotterbolag Vaxholmsvatten AB är kommunens huvudman för det 
allmänna verksamhetsområdet för vatten och spillvatten. Huvudmannen äger och ansvarar 
för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av vatten- och spillvattenanläggningar fram 
till fastighetsgräns. Nedan kallas VA-huvudmannen för Roslagsvatten AB. 

Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och framtida drift av enskilda ledningar från 
anslutningspunkten in till det egna huset, så kallade servisledningar. 

Dagvatten 
Exploatören ansvarar för utbyggnad av de erforderliga dagvattensystemen som krävs, i 
enlighet med dagvattenutredningen framtagen av Geosigma 2018-09-28. Detta inbegriper 
även svackdiken inom kvartersmark. Dagvattnet hanteras i största möjliga mån inom 
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respektive fastighet i enlighet med dagvattenutredningen. Drift och underhåll av 
dagvattenanläggningen på gatan åligger den gemensamhetsanläggning, där berörda 
fastigheter ingår, som bildas för gatan. Det kommer inte att inrättas något 
verksamhetsområde för dagvatten då hantering bedöms kunna lösas inom kvartersmark, 
genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).  

El 
E.ON Elnät Stockholm AB är nätägare inom Vaxholms stad och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av elnätet. E.ON Elnät Stockholm har ledningar inom 
planområdet. Alla kabelstråk tillhörande E.ON innehar ledningsrätt men de har osäkert läge 
och berörda ledningar behöver mätas in av exploatören. Eventuell flytt av E.ON Elnäts 
Stockholms anläggningar bekostas av exploatören om inget annat föreskrivs i avtal eller 
lagstiftning. Om ledningsflytt krävs bör sådan beställas i tidigt skede av projektet med tanke 
på att ledtiden till ett utförande kan uppgå till flera månader. Utbyggnad av elnät bör även 
samordnas med VA-utbyggnaden. 

Elektronisk kommunikation 
TeliaSonera Sverige AB äger genom Skanova telenätet och ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av telenätet. Fastighetsägaren ansvarar för anläggande och 
framtida drift av enskilda ledningar in till det egna huset, det s.k. fastighetsnätet. Åtgärder för 
nya serviser till att kunna ansluta fastigheter till Skanovas nät ska meddelas, möjliggöras och 
bevakas under ledningssamordningen i kontakter med Skanovas representant för området. 

Befintliga ledningar inom planerad kvartersmark kan behöva flyttas. Skanova önskar att i den 
mån det är möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika 
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter 
Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.  

Exploatören ansvarar för att lägga ner fiberkabel, alternativt tomrör för bredbandskabel, i 
samband med övriga schaktningsarbeten.  

Utbyggnad av all elektronisk kommunikation bör samordnas med VA-utbyggnaden. 

Avtal 

Ramavtal och exploateringsavtal 
Ramavtal har tecknats 2009 mellan kommunen och Vasallen Vaxholm AB angående 
detaljplanearbetet och grunder för framtida exploateringsavtal för samtliga 
detaljplaneetapper i Rindö hamn, se figur 3 sid.11.  

Exploateringsavtal som ersätter ramavtalet ska träffas innan detaljplanen antas i 
kommunfullmäktige. Exploateringsavtalet upprättas i enlighet med Vaxholms stads riktlinjer 
för exploateringsavtal och innebär vidare att exploatören ställer säkerhet till kommunen för 
rätta fullgörandet av exploatörens förpliktelser enligt avtalet. 
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Exploateringsavtalet kommer att hänvisa till ett VA-exploateringsavtal där villkoren för 
byggnation och kostnadsfördelning av det allmänna VA-nätet regleras. VA-exploateringsavtal 
ska vara tecknat innan som Exploateringsavtalet tecknas. 

Planavtal 
Planavtal har tecknats 2014 mellan kommunen och Vasallen Vaxholm Exploatering AB. 
Planavtalet innebär att exploatören bekostar samtliga utredningar som krävs för framtagande 
av detaljplanen samt bekostar kommunens kostnader för framtagande av detaljplanen. 
Planavtalet befriar fastighetsägaren från planavgift i samband med bygglovsbeslut.  

Genomförandeavtal Trafikverket 
Innan en eventuell förändring av Byviksvägens anslutning till väg 274 ska väghållare för 
Byviksvägen ansöka om tillstånd för ändrad anslutning hos Trafikverket. Ansökan om 
trafikanordningsplan aktualiseras även då. Om Trafikverket i samband med ansökan om 
tillstånd bedömer att det är nödvändigt ska ett bevakningsavtal och genomförandeantal om 
förändring av Byviksvägens anslutning till väg 274 upprättas.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
I fastighetsbildningslagens 3 kap. 1 § står det att fastighetsbildning ska ske så att varje 
fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga 
förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. Härvid ska särskilt beaktas att fastigheten 
får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt område. Om fastigheten 
ska användas för bebyggelse, ska den vidare kunna få godtagbara anordningar för vatten och 
spillvatten. Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet som ska nybildas eller 
ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom 
överskådlig tid. Fastighetsbildning får inte heller äga rum, om ändamålet med hänsyn till sin 
art och övriga omständigheter bör tillgodoses på något annat sätt än genom 
fastighetsbildning. 

För villabebyggelsen i planområdet bedöms lämplighetskravet för nybildning av fastigheter 
vara uppfyllt. Fastighetsbildning kan ske efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.  

Vasallen Vaxholm Exploatering AB har ansökt hos lantmäteriet om fastighetsbildning för 
kvartersmark och allmän platsmark. Ytterligare fastighetsbildning kommer att bli nödvändig 
inom kvartersmark. Sådan ansökan sker på initiativ av fastighetsägare. Initiativ till ytterligare 
fastighetsbildning gällande allmän platsmark sker på initiativ av kommunen. 

I samband med fastighetsbildning inrättar lantmäteriet nödvändiga 
gemensamhetsanläggningar och servitut.  

I detaljplanen har det införts bestämmelser om minsta fastighetsstorlek för att begränsa 
antalet fastigheter. 
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Detaljplanen möjliggör bildandet av 21 villafastigheter och en fastighet med två skiften för 
Grenadjärsvillan. Grenadjärsvillans fastighet regleras med fastighetsindelningsbestämmelser 
och bestämmelsen om att områden med användning BC1K ska omfatta en fastighet. 

Fastigheterna styckas av från den större fastigheten Rindö 3:382. Fastighetsbildning ska ske i 
huvudsak enligt illustration nr. 2 på plankartan. Bestämmelsen om att fastighetsbildningen ska 
vara klar innan bygglov söks har lagts till för att underlätta bygglovshandläggarnas arbete med 
bedömning om bygglovet följer planbestämmelserna. 

Storleken på villafastigheterna varierar mellan ca. 625 m2 och ca. 950 m2. Grenadjärsvillans 
fastighet är totalt ca. 2250 m2. 

Detaljplanen innehåller park- och naturområden med kommunalt huvudmannaskap samt 
möjliggör anläggandet av en ny väg mellan Rindövägen och Byviksvägen. Samtliga 
markområden för dessa ändamål överförs genom fastighetsreglering från fastigheten Rindö 
3:382 till kommunens fastighet Rindö 3:1 i samband med att detaljplanen genomförs. 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter 
Gemensamhetsanläggning förutsätts inrättas för kvartersväg, inklusive svackdiken genom 
bestämmelsen g - Markreservat för gemensamhetsanläggning.  

Bildandet av gemensamhetsanläggningarna och eventuell samfällighetsförening för 
anläggningarnas drift sker på initiativ av exploatören/fastighetsägare. 

E.ON Elnät Stockholm AB har ledningsrätt, 0187-13/14.1, för starkström inom Rindö 3:382 och 
Rindö 3:1 från 2013. Även fastigheter utanför planområdet belastas av ledningsrätten. 

Ledningsrätt till förmån för Vaxholmsvatten AB inom planområdet kan krävas för att 
säkerställa rätten för ledningar och bekostas av exploatören. Även ledningsrätt för 
elledningar, teleledningar och optonät kan bli aktuellt. Bestämmelsen u - Markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar säkerställer möjligheterna till ledningsrätt inom 
kvartersvägen. 

Ledningsrätterna för anslutningsvägen ska i första hand vara kvar. Eventuell flytt ombesörjs 
och bekostas av exploatören om inget annat föreskrivs i avtal eller lagstiftning. Flytt ska ske i 
samråd med ledningsägaren.  

Ekonomiska frågor 

Intäkter – kostnader  
Fördelning av kostnaderna för planens genomförande regleras i exploateringsavtal mellan 
Vaxholms stad och exploatören. Exploatören bekostar samtliga åtgärder för genomförandet 
inom planområdet samt sådana åtgärder som är nödvändiga för planens genomförande som 
ligger utanför planområdet.  

Exploatören bekostar även sådant som inte framgår av exploateringsavtalet; exempelvis 
eventuell flytt av befintliga ledningar inom kvartersmark.  
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Avgifter och taxor 

Vatten och avlopp 
Utbyggandet av och kostnaderna för kommunal VA-anläggning regleras i avtal mellan 
exploatören och Roslagsvatten AB. 

Bygglov, bygganmälan och planavgift 
För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för byggnadsnämndens verksamhet i 
de delar planavgift inte har reglerats i planavtal.  

Lantmäteriförrättning 
För åtgärder som utförs av fastighetsbildningsmyndighet såsom avstyckning, 
fastighetsreglering, anläggningsåtgärd och ledningsrättsförrättning erläggs avgift enligt 
lantmäteritaxan. Utöver taxan kan förrättningarna medföra beslut om ersättning mellan 
respektive markägare samt mellan markägare och ledningsägare.  

Tekniska frågor 

Tekniska undersökningar 
Nedan förtecknas utredningar som tagits fram i samband med detaljplanen för östra delen av 
Rindö hamn (Dp 394) samt för den aktuella detaljplanen. Utredningarna har i viss mån 
bedömts aktuella för det aktuella planarbetet. 

 PM bullerberäkning Rindö hamn, WSP Samhällsbyggnad, 2011-03-15.
 Bullerberäkning östra Rindö, komplettering, WSP Samhällsbyggnad, 2011-08-19. Se

även under rubriken Buller från väg och färjeläge.
 Riskanalys, Brandskyddslaget, mars 2011. Se även under rubriken Transporter med

farligt gods.
 Riskanalys för väg 274 genom Vaxholm - avseende transporter med farligt gods,

november 2012.
 Dagvattenutredning, WSP Samhällsbyggnad, 2011-04-19.
 Förorenad mark, Miljöteknisk markundersökning vid Amf 1, Geosigma AB, augusti

2005.
 Dagvattenutredning för delområde A1 och A4 i Rindö hamn, Geosigma 2018-09-28.
 Geotekniskt utlåtande, Multi Ethnic Consulting (MEC), 2019-01-25.
 Trafikutredning, ny anslutningsväg på Rindö, ÅF, 2019-04-12.
 Miljöteknisk markundersökning, MMU Grenadjären, Liljemark Consulting AB, 2019-

12-13.

Tekniska anläggningar 

Vägar 
Inom planområdet föreslås tillfart till bostadsområdet ske ifrån Grenadjärsvägen. 
Utfartsförbud redovisas från bostadsområdet mot Rindövägen. Vägslingan inom området 
planläggs som kvartersmark. 
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Den föreslagna vägdragningen mellan Rindövägen och Byviksvägen är i plankartan betecknad 
som GATA vilket innebär lokalgata. I den intilliggande gällande planen, Dp 394, är 
beteckningen på kartan för området LOKALGATA. Benämningarna på kartorna skiljer sig åt 
men innebörden är densamma. Vägen kommer att påverka trafiken i korsningen mellan 
Byviksvägen och väg 274, vilken ligger utanför planområdet. De trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder som krävs på väg 274 kommer att vidtas i samverkan med Trafikverket när den nya 
anslutningsvägen byggs.  

Vatten och avlopp 
Roslagsvatten AB ansvarar för utbyggnad av det allmänna VA-nätet, medan exploatören 
ansvarar för utbyggnad av VA-anläggning inom respektive fastighet. Förbindelsepunkter 
upprättas vid fastighetsgräns. Exploatören ansvarar för att upprätta avtal med Roslagsvatten 
AB för utbyggnad och finansiering av VA-anläggningen. VA-nätet ska dimensioneras för 
konventionellt brandpostsystem. 

Dagvatten 
Exploatören ansvarar för att inom planområdet bygga ut och bekosta dagvattenanläggningar i 
enlighet med dagvattenutredningen.  

Kommunen ansvarar för dagvattenanläggningarnas funktion och skötsel inom allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap.  

För respektive väg ansvarar väghållaren för dagvatten från vägen och dess 
dagvattenanläggningar samt dagvattenanläggning för snöhantering. Utförd 
dagvattenutredning visar att det dimensionerade flödet kommer att öka från planområdet. I 
enlighet med gällande dagvattenpolicy förespråkas det att dagvatten omhändertas lokalt, 
dagvattenhanteringen ska hanteras genom lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 
Respektive fastighetsägare ansvarar för omhändertagande av dagvatten inom egna 
fastigheten. Dagvattnet kommer att översilas inom tomtmarken via utkastare. Eventuellt 
överskottsvatten samlas upp i svackdiken längs med gatan inom bostadsområdet. 
Höjdsättningen inom planområdet ska beaktas så att vatten kan avrinna längs med svackdiken 
fram till naturmarken på båda sidor om Grenadjärsvillan där det tillåts översilas över 
naturmarken.  

Elektronisk kommunikation 
Bebyggelsen inom planområdet ska förses med fast nät för elektronisk kommunikation. 
Exploatören ansvarar för att lägga ner fiberkabel, alternativt tomrör för bredbandskabel, i 
samband med övriga schaktningsarbeten.  

Skydd mot olyckor 

Trafik och farligt gods 
Närmsta led för farligt gods, väg 274, ligger belägen ca 350 m ifrån det föreslagna 
bostadsområdet och bedöms därför inte utgöra en förhöjd säkerhetsrisk. Anordnat skydd 
emot olyckor ifrån väg 274 bedöms inte vara nödvändiga. 
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Geoteknik 
Trots att området, enligt den översiktliga bedömning har karaktären relativt låg eller måttlig 
risk ur ett bergtekniskt perspektiv, finns det vissa åtgärder som bör vidtas vid genomförandet. 
Den generella bedömningen efter besiktningen är att sprickbildning är av mindre risk vid ytliga 
bergsschakter. 

Samtliga områden nedanför slänter ska enligt det geotekniska utlåtandet spärras av i samband 
med sprängning inom exploateringsområdet. Söderut skall avspärrningen sträcka sig till 
strandkanten och övergången mot vatten för att undvika eventuell landstigning. Norrut skall 
slänterna som vetter mot Rindövägen åt nordväst samt Grenadjärsvägen mot nordost säkras 
på motsvarande sätt.  

Besiktning av riskområden skall utföras före och direkt efter sprängning, speciellt innan 
avspärrningar kan hävas. Detta skall ingå i kontrollprogram för att få en mer detaljerad 
bedömning av risken för sten och block som löper risk att falla ned från slänterna behövs en 
mer detaljerad undersökning som innefattar sprickorientering. Därefter kan en bedömning 
göras om eventuella behov av bergsäkring med bultning eller annan lämplig metod.  

Det rekommenderas att jordlagerdjup till berg och jordart undersöks för att få en bättre bild 
av förekommande jorddjup samt bergprofil uppe på platån samt i slänter.  

Markradonundersökningar bör utföras inom varje fastighet inför ansökan om bygglov, för att 
säkerställa att radonskyddat byggsätt krävs eller om högre krav måste ställas. 

Administrativa frågor 

Bygglovsplikt  
Då området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården föreslås utökad lovplikt för 
komplementbostadshus eller komplementbyggnad, tillbyggnad, friggebod inom prickmark, att 
bygga två takkupor samt att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. 

Marklov krävs för fällning av träd med en stamomkrets över 1,0 m på en höjd av 1,3 m över 
mark inom kvartersmark och för markåtgärder som försämrar markens genomsläpplighet. 

 
 
 
 

  

Kristina Henschen 

Planchef 

 Isabelle Eriksson 

Planhandläggare 
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Detaljplan för Rindö hamn etapp 3 - Grenadjären inom Oskar-
Fredriksborg 
Del av Rindö 3:382 och Rindö 3:1 

Vaxholms stad, Stockholms län 

Granskningsutlåtande 2 

Detaljplanen baseras på ett planprogram som godkändes av kommunstyrelsen 11 juni 2009 § 66. 

Kommunstyrelsen beslöt den 9 april 2014 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta 
förslag till detaljplan. Tidigare har samråd om förslag till detaljplan hållits i enlighet med 
kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 25 januari 2017. Samrådet ägde rum under perioden 
20 mars – 18 april 2017. I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 22 maj 2019 
har sedan granskning hållits om förslag till detaljplan. Granskningen ägde rum under perioden 4 juni 
– 26 juni 2019.

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskott beslut den 27 maj 2020 har en andra granskning 
hållits om förslaget till detaljplan. Granskningen har ägt rum under perioden 4 juni – 29 juni 2020. 
Granskningshandlingar/Information om granskning har sänts till berörda sakägare enligt 
fastighetsförteckning samt remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under granskningstiden 
visats på stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksövägen 27, 1tr, på stadsbiblioteket, Hamngatan 19B samt 
på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se.  

Inkomna granskningsyttranden finns samlade i planakten, vilken går att ta del av på 
stadsbyggnadsförvaltningen.  

Inkomna yttranden 

Remissinstanser 
Avstår 
från 
yttrande 

Yttrande 
utan 
erinran/ 
med 
tillstyrkan 

Yttrande 
med 
synpunkter/ 
krav 

Kvarstående 
synpunkter 

Myndigheter, organisationer, föreningar 

1. Länsstyrelsen i Stockholms län X Nej 
2. Lantmäteriet X Nej 
3. Trafikverket X Nej 

4. 
Trafikförvaltningen Region 
Stockholm 

X Nej 

5. Storstockholms Brandförsvar X Nej 
6. Roslagsvatten AB X Nej 
7. SRMH X Nej 
8. Stadsbyggnadsnämnden X Ja 
9. Sjöfartsverket X Nej 
10. Skanova X Nej 
11. PostNord X Nej 
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Myndigheter, organisationer, föreningar 

12. Brf Grenadjären X Nej 
13. Brf Rindö västra X Ja 
14. Föreningen Rindöborna X Ja 
15. Vänsterpartiet X Ja 

Fastighetsägare 

16. 

Rindö 2:259, 2:145, 2:146, 2:147, 
2:151, 3:114, 3:112, 3:113, 3:109, 
3:110, 3:76, 3:78, 3:179, 3:107, 
3:232, 3:178, 3:122, 3:220, 3:176 

X Ja 

17. Rindö 3:213 X Ja 
18. Rindö 3:386 X Ja 
19. Rindö 3:196, Överby 29:17 X Ja 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanställning och kommentarer till inkomna 
synpunkter 
Nedan följer en redovisning av synpunkter i inkomna skrivelser i sin helhet. Dessa bemöts avsnittsvis i 
form av stadsbyggnadsförvaltningens (SBF:s) kommentarer. 

Myndigheter, organisationer och föreningar 

1. Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget enligt 5 kap. 22 § PBL. 

2. Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-06-04) har följande noterats:  Delar av 
planen som bör förbättras  

ANVÄNDNINGEN AV BEGREPPET TOMT 

I planförslaget har begreppet tomt används kontinuerligt. Lantmäteriet vill påminna om att 
begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark 
avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och 
behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). 
Begreppet tomt har inte någon betydelse i äganderättsligt hänseende, medan däremot fastighet är 
ett fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt 
kan vara uppdelad i flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett fastighetsrättsligt begrepp medför det 
att det i vissa situationer kan vara svårt att definiera vilken omfattning tomten har och var 
tomtgränsen går. Begreppet fastighet är därför ofta att föredra i planbestämmelser.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkten har beaktats. Begreppet tomt är utbytt till fastighet på det platser begreppet kan 
leda till missförstånd. 
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3. Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av rubricerat ärende rörande ny granskning och vill framföra följande.  

Vad gäller eventuell förändring av Byviksvägens anslutning till väg 274 som ligger utanför 
detaljplanen så vill Trafikverket förtydliga att det hanteras genom att väghållare för Byviksvägen 
ansöker hos Trafikverket om förändring av befintlig anslutning. Även ansökan om 
trafikanordningsplan aktualiseras. I övrigt ska detaljplanen inte innebära några åtgärder på eller i 
anslutning till väg 274. Skrivning på sid 53 under Genomförandeavtal Trafikverket bör därför ändras 
så att det framgår att ändringar i anslutningen sker genom ansökan om tillstånd. Genomförandeavtal 
om ändring av anslutningen kan bli aktuellt om Trafikverket i samband med ansökan om tillstånd 
anser att det är nödvändigt med ett bevakningsavtal och genomförandeavtal.   

I övrigt hänvisar Trafikverket till sitt tidigare yttrande.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna beaktas. En ansökan om förändring av befintlig anslutning kommer att skickas in 
innan förändringar sker. Avsnittet på sid 52-53 under Genomförandeavtal Trafikverket har 
justerats.  

 
4. Trafikförvaltningen Region Stockholm 

Vaxholms stad har översänt rubricerad detaljplan till Region Stockholms trafikförvaltning för 
samråd/granskning.  

Om planen  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse samt att möjliggöra en ny infart till 
Rindö hamn från Oskar-Fredriksborgsvägen via Byviksvägen. Planområdet är beläget på sydöstra 
delen av Rindö och avgränsas i norr av Oskar-Fredrikborgsvägen och i öster av Grenadjärsvägen. 
Planen är uppdelad i en nordlig och en sydlig del där den nordliga delen omfattar en ny vägdragning 
mellan Rindövägen och Byviksvägen och den södra delen möjliggör en småhusbebyggelse med cirka 
30 småhus kring den äldre Grenadjärsvillan. Den nya vägen dimensioneras för bussar och ska kunna 
ha möjlighet för placering av GC-väg. Vägen skapar en alternativ utfart för boende inom området till 
väg 274 för att minska belastning på Rindövägen. Vägdragningen ses även som alternativ väg för 
kollektivtrafiken som idag åker via Rindövägen. Närmaste busshållplats är Solhem väster om 
planområdet och Grenadjärsvägen öster om planområdet. Hållplatserna trafikeras av buss 688 med 
två avgångar per timme under morgonens rusning.    

Trafikförvaltningens synpunkter på förslaget  

Detaljplanen har sedan föregående granskning bl.a. kompletterats med ett förtydligande avseende 
förslag på nya hållplatslägen längs med den tillkommande anslutningsvägen. Trafikförvaltningen har 
med hänsyn till detta följande synpunkter och medskick inför fortsatt planering.  

 Alt 1 ligger 150 m in på anslutningsvägen sett från södra änden och är utformad enligt RiBuss. Det är 
även möjligt att placera ett väderskydd här om så önskas. Denna placering innebär enligt 
Trafikutredningen en längre gångsträcka från bostadsområdet (250-300 m från bostadsområdet som 
är 150-200 m längre än idag då placeringen är på Rindövägen).   

Alt 2 ligger ca 75 in på anslutningsvägen sett från södra änden och följer inte RiBuss. Den är placerad 
mellan 2 kurvor. Plattformen är så kort som 9 m även om bussen kan stå längs körbanekanten.   
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Trafikförvaltningen förordar alt 1 då det är möjligt att utforma hållplatsläget enligt RiBuss det är dock 
viktigt att gång- och cykelväg mellan bostadsområdet och busshållplatsen finns för att tillgängliggöra 
busshållplatsen. Förslag till gång- och cykelväg finns i Trafikutredningen sid 24. En placering som i alt 
2 innebär en större trafiksäkerhetsrisk då sikten skyms och omkörningar kan ske runt bussen i 
anslutning till kurvorna. Dessutom kan inte hållplatsläget utformas enligt RiBuss.  

I granskningsutlåtandet skriver kommunen att planbeskrivningen är reviderad utifrån de synpunkter 
som trafikförvaltningen lämnade i föregående granskning avseende hållplatsläge vid Rindö skola. Det 
nya hållplatsläget vid Rindö skola på väg 274 bör rustas upp för att uppfylla kraven i RiBuss. I 
planbeskrivningen anges även att de nya hållplatslägena vid Rindö skola innebär att barn ej behöver 
korsa Rindövägen. Detta förslag utgick från att nya Rindöskola byggs på motsatt sida från Rindövägen 
från dagens skola. Trafikförvaltningen välkomnar därför en dialog inför den fortsatta planeringen.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. Avsnittet om kollektivtrafiken kring Rindö skola har förtydligats med 
krav på det eventuella nya hållplatsläget samt att slutsatserna kring trafiksäkerheten kring 
skolan är baserade på ett antagande att den nya skolan byggs på motsatt sida från Rindövägen 
från dagens skola. Kommunen kommer att bjuda in Trafikförvaltningen till dialog inför den 
fortsatta planeringen. 

5. Storstockholms brandförsvar
SSBF har tidigare yttrat sig i ärendet 2017-04-11 och 2019-06-11. SSBF har inget att erinra. 

6. Roslagsvatten AB:
Roslagsvatten har fått rubricerad remiss och har följande att anföra: 

Planbeskrivning  s. 53 Avtal.  Den tidigare beskrivningen om VA-exploateringsavtal har tagits bort och 
det framgår nu inte under denna rubrik att även särskilt va-exploateringsavtal ska träffas med 
kommunens VA-huvudman innan detaljplanen antas. Däremot framgår det på s. 55 under avgifter 
och taxor och på s. 56 under tekniska anläggningar vad avtalet ska omfatta. Det bör läggas till att va-
exploateringsavtal ska vara tecknat innan detaljplanen antas, förslagsvis på s. 53 under rubriken 
Avtal, men viktigare är att så sker.   

Övrigt Roslagsvatten noterar att följande information kan vara av intresse för kommunen att 
komplettera planbeskrivningen med, men detta utgör inga synpunkter från Roslagsvattens sida. 

s. 41 Radon Bostäder ska byggas radonskyddat om inte mätningar av markradon visar annat.

s.57 Geoteknik Det rekommenderas att markradonundersökningar utförs inom varje fastighet inför
ansökan om bygglov, för att säkerställa att radonskyddat byggsätt krävs eller om högre krav måste
ställas.

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har beaktats. En skrivelse om att VA-exploateringsavtal ska vara tecknat innan 
eller samtidigt som exploateringsavtalet har lagts till. Förtydligande texter om radon har även 
lagts till. 
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7. SRMH – Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor
Efter granskning av det aktuella detaljplaneförslaget har kontoret ytterligare synpunkter: 

Markföroreningar  

Vid ny exploatering i planområdet är det viktigt att ytterligare provtagning med avseende på 
markföroreningar sker.  

Länshållningsvatten 

I samband med områdets exploatering ska ett förslag på kontrollprogram för hantering av 
länshållningsvatten skickas in till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har beaktats. Planbeskrivningen har kompletterats med skrivningar enligt 
önskemål. 

8. Stadsbyggnadsnämnden
Bygglov- och GIS-enheten bedömer att följande revideringar behöver göras på plankartan för att 
bestämmelserna ska bli tydliga och för att uppnå syftet med detaljplanen:  

- Lägg vid e1 och e2- bestämmelserna till - För fastigheter med f2-bestämmelse utgör största
byggnadsarea totalt 150 respektive 180 kvm varav 120 respektive 150 kvm får utgöra bostad och
komplementbyggnad får sammanbyggas med huvudbyggnad. Vid sammanbyggnad ska tillåten
nockhöjd för komplementbyggnad gälla för den del som inte utgör bostad.

- Ändra lydelsen av f2-bestämmelsen till – Se e1 och e2- bestämmelserna

- Förtydliga e3-bestämmelsen att den endast gäller Grenadjärsvillan - Ändra så att högsta tillåtna
höjd på stödmur är 0,6 m istället för 1,2 m.

- Ändra lydelsen vad gäller komplementbyggnads placering till - Komplementbyggnad får placeras
minst 2,0 m från fastighetsgräns men inte närmare än 4,5 m från fastighetsgräns mot allmän plats
och kvartersväg.

- Lägg till hänvisning till Ändrad lovplikt vid bestämmelserna träd1 och n1.

- Ta bort storleksanvisningarna under Ändrad lovplikt för åtgärder med utökad lovplikt.

- Gör redaktionell ändring under rubrik Ändrad lovplikt vad gäller sidhänvisning till
planbeskrivningens vägledande kriterier om marklov för fällning av träd, ska vara sid 34 istället för sid
32.

- Ändra rubrik Fastighetsindelning till Fastighetsindelning och genomförande och ändra sista stycket
till - Fastighetsbildning, gata, kvartersväg och va-ledningsdragning i kvartersväg ska vara utförd innan
bygglov söks.

- Lägg till - (del av Rindö 3:382) - sist i planrubriken på plankarta och planbeskrivning.

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna beaktas delvis. Samtliga förslag till förändringar utom dem näst sista har 
genomförts. Anledningen till att bestämmelsen om när bygglov får sökas inte ändras till ” 
Fastighetsbildning, gata, kvartersväg och VA-ledningsdragning i kvartersväg ska vara utförd innan 
bygglov söks.” är att det saknas lagstöd. Villkor gällande trafik-, energi-, vattenförsörjnings- eller 
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avloppsanläggning kan bara användas om kommunen inte ska vara huvudman för dessa 
anläggningar. Det ska framgå av planbestämmelsen vilken anläggning villkoret avser och det ska 
var utrett att det är genomförbart. För att det ska kunna vara genomförbart krävs bland annat att 
fastighetsägarna själva ska kunna påverka att anläggningen kommer till stånd. I detta fall är det 
kommunen som är huvudman för avloppsanläggningen och fastighetsägarna kan således inte 
påverka att anläggningen kommer till stånd. 

9. Sjöfartsverket
Bakgrund 

Vaxholms stad har gett Sjöfartsverket möjlighet att lämna synpunkter på planhandlingar för 
rubricerad detaljplan. Planen innefattar bl.a. en ny vägdragning mellan Rindövägen och Byviksvägen 
samt småhusbebyggelse kring Grenadjärsvillan.  

Yttrande 

Sjöfartsverket har tidigare yttrat sig: vid granskning av rubricerad detaljplan och gör bedömningen att 
våra synpunkter har blivit bemötta och har därmed inget ytterligare att tillägga 

10. Skanova
Skanova har markförlagd och luft- teleanläggningar i och i anslutning till planområdet i enlighet med 
bifogad nätkarta.  

Vi förväntar oss att åtgärder för nya serviser till att kunna ansluta dessa fastigheter till Skanovas nät 
meddelas, möjliggörs och bevakas under lednings-samordningen i kontakter med Skanovas 
representant för området. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att 
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.        

Tvingas Skanova att vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra den 
föreslagna ledningsförläggningen förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även 
bekostar den.  
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SBF:s kommentar: 
Synpunkterna har beaktats. Planbeskrivningen har kompletterats med en skrivelse om Skanovas 
förväntningar under ledningssamordningen. 

11. PostNord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för 
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen 
standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. Placering av postlådor kan inte regleras i en detaljplan eller i 
exploateringsavtal. Vid behov kan en lådsamling vid infarten till området rymmas inom 
vägområdet på kvartersmark. Kontaktuppgifter till PostNord vidareförmedlas till fastighetsägaren 
för godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 

12. Brf Grenadjären
Fastigheten brf Grenadlären, Rindö 3:380 önskar inkomma med följande synpunkter angående 
granskningshandling daterad 2020-05-14 med Änr. 2014/10069.214.  

Under stycket Teknisk försörjning (sid 45) 

Det framgår av planförslaget att ledningar för vatten och spillvatten finns i anslutning till 
planområdet.  

Vi vill upplysa om att den gamla avloppsledningen från Grenadjärsvillan är idag påkopplad till vår 
avloppsledning. Denna ledning måste kopplas om så att spillvattnet kopplas mot den ledning som 
kommer att ta hand om spillvattnet från resten av fastigheten Rindö 3:382 när den byggs. Den 
existerande ledningen som ägs av vår förening är i dåligt skick och planeras att ändras inom kort.  

Vi är även oroliga för flödet av dagvatten från området. 

Vi har idag stora problem med fukt i våra källare. Vi vill ha en försäkran om att de pilar som är 
inritade på fig 29 (sid 49) inte kommer att påverka att ytterligare dagvatten tillförs vår fastighet. 

Vi har även idag problem med dagvatten från området som rinner ut på vägen. Vattnet rinner inte 
ner i det dike som finns vid sidan av vägen utan allt vatten rinner på vägen och drar med sig grus, löv 
och annan smuts ner till vår infart till Grenadjärsvägen 8. Även detta måste förbättras och inte bara 
infartsvägen mellan Grenadjärsvillan och Grenadjärsvägen som planen visar.  
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Vi vill även igen påtala att vår fastighet heter brf Grenadjären. Det är därför lämpligt att ändra 
namnet redan från början på fastighet Rindö 3:382 till något annat namn för att undvika 
sammanblandning med vår fastighet.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
Vad gäller den avloppsledningen som idag går från Grenadjärsvillan till föreningen så har 
kommunen fått det bekräftat från Roslagsvatten och fastighetsägaren att den är frånkopplad. 
Spillvattnet kommer i framtiden att anslutas till det planerade spillvattennätet inom 
planområdet.  
 
Vad gäller dagvattenavrinningen från planområdet visar dagvattenutredningen att flödet 
kommer att minska efter genomförd exploatering. Dagvattenlösningar i form av exempelvis 
svackdiken och ett fördröjningsmagasin för fastigheten i sydöst ska bidra till att flödet minskar. 
Vid skyfall kommer dagvattenlösningarna inom planområdet inte att vara tillräckliga och 
sekundära avrinningsvägar används. Vatten kommer då att delvis ledas ut mot 
Grenadjärsvägen. Brf Grenadjärens fastighet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten 
gata där Roslagsvatten har ansvar för hanteringen av dagvattnet från Grenadjärsvägen. 
Eventuella problem som uppstår i dagvattenhanteringen inom verksamhetsområdet ska 
rapporteras till Roslagsvatten för åtgärd. 
 
Vad gäller namnsättning på fastigheter, gator, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och 
platser är det stadsbyggnadsnämnden genom namnberedningen som beslutar om nya namn. 
Synpunkterna vidareförmedlas till namnberedningen.  

 
13. Brf Rindö västra 

Med anledning av den andra granskningen av aktuell detaljplan för området Rindö Hamn etapp 3 har 
BRF RINDÖ VÄSTRA, fastighetsbeteckning VAXHOLM RINDÖ 2:260 formulerat följande yttrande. 
Detta då fastigheten trots att den ej är belägen invid aktuellt område berörs direkt av alla åtgärder 
vilka påverkar trafikflöden på väg 274 samt förändrad befolkningsmängd på ön.  

Bakgrund 

Brf Rindö västra består av två flerfamiljshus belägna på Rindös västra sida, båda uppförda kring 
sekelskiftet 1900. Huskropparna ligger placerade mycket nära nuvarande väg 274 vilken sedan 
uppförandet av byggnaderna självfallet utvecklats och trafikvolymerna ökat. Fastigheten är dessutom 
belägen i färjelägets omedelbara närhet vilket medför en periodvis hög trafikintensitet kopplat till 
färjans ankomst och avgång. Ovanstående har utgjort normalbilden för de boende i föreningen vilka 
till stor del varit bosatta i området sedan föreningen bildades under 80-talet. 

Omvandlingen av kasernområdet KA1/AMF1 från regementsområde till bostadsområde är en av de 
senare förändringarna vilka starkt påverkat trafiksituationen i området Rindö västra genom följande: 

 Genomfartstrafiken har ökat, ett större antal fordon passerar dagligen. 
 Färjorna är oftare fulla under rusningstid på vardagar samt sommarmånaderna och i 

samband med storhelger.  
 Kö-magasinet på Rindö-Vaxholmsleden är underdimensionerat för nuvarande turtäthet, ofta 

fortsätter kön förbi detta och blockerar genomfart mot Skarpö, tillträde till BRF Rindö västra 
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med bil, samt omöjliggör för bussen att nå sin hållplats invid färjeläget utan att köra i motsatt 
körfält.  

 För de boende som fortsätter sin färd via Vaxholm mot Stockholm framgår att väg 274 under 
rusningstid är underdimensionerad för den trafik vilken bostadsbyggandet i kommunen 
genererat.  

 Ett upplevt ökat antal hastighetsöverträdelser invid Rindö västra. 
 Fortsatt undermålig säkerhet för gång/cykeltrafikanter i samband med 

embarkering/debarkering av färjan då körfältet måste korsas mot Skarpö samt på Vaxholms-
sidan. 

Ovanstående problematik kommer att förvärras om inga åtgärder vidtas i samband med uppförandet 
av ytterligare bostäder på Rindö. I planbeskrivningen för aktuellt område framgår att: ”Trafikmiljön 
ska utformas så att den är trygg, säker och lättillgänglig för samtliga trafikanter. ”1 Trafiksituationen 
för närvarande, och utan adekvata åtgärder kan inte sägas leva upp till detta. I synnerhet kopplat 
mot en anmodad trafikökning på 40% år 2040 vilket framgår i ÅF:s rapport.  

Yrkande: 

1. En kompletterande trafikutredning bör genomföras innan ytterligare byggnationer 
genomförs, denna bör innefatta Rindö västra, färjeläget på såväl Rindö som Vaxön. Denna 
bör ta i beaktande de ökade trafikvolymerna och dess effekter på de boendes situation ur 
såväl ett tillgänglighets samt ett säkerhetsperspektiv.  

2. Åtgärder bör vidtas för att säkerhetsställa en säker trafikmiljö vid Rindö västra för såväl 
boende som övriga trafikanter samt möjliggöra busstrafik och genomfart mot Skarpö även 
under rusningstrafik. Exempel på ovanstående är utökade turer under rusningstrafik, 
åtgärder för att beivra hastighetsöverträdelser, separering av gång och fordonstrafik vid 
debarkering/embarkering av färjan.  

3. Åtgärder för att säkerhetsställa en god boendemiljö med hänsyn till ökat buller och risker 
med transporter av farligt gods längs 274 bör diskuteras med berörda fastighetsägare. 

Detta yttrande har författats av styrelsemedlem ur BRF Rindö västra i samråd med övriga ledamöter, 
och vid styrelsemöte 2020-06-24 beslutats stå som föreningsgemensamt yttrande.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
 
Trafikverket är väghållare för väg 274 och således ansvariga för byggande av väg och drift av 
väg. Kommunen arbetar kontinuerligt i samarbete med Trafikverket och Färjerederiet för att 
förbättra framkomligheten på väg 274 men saknar rådighet i många frågor. Övergripande 
problematik vad gäller exempelvis, hastighetsöverträdelser, bristande trafiksäkerhet och 
kapacitetsproblem i färjetrafiken är exempel på frågor som inte kan lösas i en enskild plan som 
dessutom inte ligger i direkt anslutning till vägen. Dessa frågor behöver istället lösas i ett större 
sammanhang i exempelvis översiktsplan, stråkstudier, trafikplaner eller motsvarande. Vissa 
frågor kommer även att aktualiseras i samband med detaljplanering av exempelvis Rindö 
smedja där olika trafiklösningar kommer att utredas i samarbete med Trafikverket och 
Färjerederiet.  
 
För att minska biltrafiken och belastningen på väg 274 arbetar kommunen aktiv för att 
förbättra möjligheterna till resande via båt där den nystartade pendelbåtslinjen till Strömkajen 
är ett exempel. Pendelbåten lägger till vid Grenadjärsbryggan och förväntas medföra att fler 
boende och nyinflyttade i Rindö hamn väljer att åka båt istället för bil. 
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Trafikverket har även inlett ett arbete med en åtgärdsvalsstudie för väg 274 på Rindö där 
färjeläget ingår. Startmöte för det inledande arbetet är planerat att ske under början av 2021. 

 
14. Föreningen Rindöborna 

Se yttrande nr. 16 

15. Vänsterpartiet (inkom efter granskningstid) 
Förutom de synpunkter som inte blivit tillgodosedda efter samrådsförslagets ändringar har vi dessa 
synpunkter.  

Solgrottorna:  

Kulturhistorisk betydelse  
I denna detaljplan ingår 12 av totalt 33 solgrottor. I den antikvariska beskrivningen av solgrottorna 
står det mycket tydligt att det är mängden av solgrottor som har betydelse och visar på hur det 
militära livets olika sidor kunde te sig för familjerna som bodde på Rindö. I sammanfattningen av 
inventeringen av solgrottorna står ”Solgrottorna har höga kulturhistoriska värden, både enskilt och 
som grupp. De bör bevaras och vårdas.”  Detta avspeglar sig inte på plankartan där endast 2 
solgrottor har rivningsförbud, de med klassning 4. Av resterande grottor har 7 stycken fått klassning 3 
och behöver få tydliga varsamhetskrav och rivningsförbud.   

Motiv för bevarandet  
Vi hänvisar - förutom till den utredning som gjorts i samband med planen - till beskrivningen av 
Vaxholms kulturella särdrag, där bl.a. militärhistorien ska värdesättas och lyftas fram. Här har vi 
synliga spår som berättar om och inbegriper inte bara själva militären utan även kvinnor och barn.  

Kostnader  
Tekniska enheten har oroat sig över kostnaderna för att ta hand om fler än 2 grottor. Inom 
kommunen finns sedan tidigare lösningar där vård av kulturbyggnader sköts av föreningar eller 
privatpersoner mot att man får bruka dem eller delar av dem. En liknande lösning borde kunna 
fungera utan att solgrottorna privatiseras. Skyltar med texten: "Denna grotta vårdas av .... 
Välkommen att använda den!" skulle kunna borga för detta.   

Grenadjärvillan  

Färgsättningen av Grenadjärvillan innehåller bl.a. Färgprovet S 1040-Y20R en ganska starkt gul färg. 
Med forskningsrapporten "Färgen på huset" av Karin Fredell Anter och Åke Svedmyr (Forskningsrådet 
för miljö 2003) som underlag vill vi varna för att huset kommer få en skrikigt gul färg om huset målas 
i den kulören. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
 
Detaljplanen reglerar rivningsförbud och varsamhetskrav för de två solgrottor som enligt 
särskild bedömning haft det största värdet inom planområdet. Resterande solgrottor regleras 
inte men kommer efter genomförandet av detaljplanen att vara belägna inom allmän plats där 
kommunen har rådighet över hanteringen. Hur resterande solgrottor hanteras innan 
överlämnande sker regleras i exploateringsavtalet. Det är inte möjligt att inom detaljplanen 
reglera hur eller vem som ansvarar för skötseln av solgrottorna i framtiden utan detta hanteras 
istället av tekniska enheten inom ramen för drift och förvaltning av allmän plats. 
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Tillåtet intervall för färgsättning av Grenadjärsvillan har inte justerats. Färgsättningen har 
anpassats till utlåtande från sakkunnig byggnadsantikvarie som även anlitats för den 
antikvariska granskningen av detaljplanens påverkan på kulturmiljön i området.  

 

Fastighetsägare 
16. Rindö 2:259, 2:145, 2:146, 2:147, 2:151, 3:114, 3:112, 3:113, 3:109, 3:110, 3:76, 

3:78, 3:179, 3:107, 3:232, 3:178, 3:122, 3:220, 3:176 
Kan i underlaget inför beslut om Rindö etapp 3 inte se att ny trafikutredning gjorts avseende hur 
belastning på färjetrafiken, färjeköfiler och övriga vägnätet på Rindö påverkas av 
utbyggnadsplanerna. Planerna innebär en befolkningsökning med uppemot 100 innevånare och 
kanske ytterligare 30-40 bilar som varje dag ska lämna och angöra ön – huvuddelen via Vaxholm. 
Vilka slutsatser har man dragit kring hur detta påverkar det redan belastade trafiksystemet på Rindö 
och till Vaxholm? Vilka åtgärder har Vaxholms Kommun planerat med anledning av dessa innan 
beslut tas? 

Det står bl.a. att läsa i Kommunens Planbeskrivning Rindö Hamn etapp 3: ”De riktlinjer som tagits 
fram för planering av trafik- och kommunikationer handlar om att: - Trafikmiljön ska utformas så att 
den är trygg, säker och lättillgänglig för samtliga trafikanter. - Bostäder och arbetsplatser ska 
planeras i kollektivtrafiknära lägen för att förbättra möjligheterna att resa med kollektiva 
transportmedel. - Planering av bebyggelseområden ska ge förutsättningar för ett väl utvecklat gång- 
och cykelvägnät som binder ihop kommunens områden, viktiga målpunkter, bytespunkter och andra 
kommuner. ” 

Antar att denna avsikt ska vara styrande inte bara för närområdet kring Grenadjärsvillan utan även 
vilka konsekvenser utbyggnaden får för trafiksituationen på hela Rindö.  

I Trafikutredning för etapp 3 konstateras bara prognoser av trafikflöden på övriga Rindö utifrån 
mätningar 2017 utan konsekvensutredning av flaskhalsar m.m. Därefter beskrivs enbart situationen 
och åtgärder i närområdet av Grenadjären såsom direkt tillfartsväg från Rindövägen. Ingen analys 
eller konsekvensutredning har gjorts av tillfartsmöjligheterna till och från Rindö via Vaxholm och vilka 
krav som ska ställas för att inte försämra tillgängligheten och trafiksäkerheten ytterligare för boende 
på Rindö som en konsekvens av utbyggnaden. 

De tidigare utbyggnadsetapperna i Rindö Hamn har lett till kraftigt ökad belastning för färjetrafiken 
och långa bilköer till färjan på Rindösidan. Ofta sträcker sig kön förbi den tvåfiliga delen och flera 100 
meter vidare längs den enkelfiliga delen. Detta har lett till svårigheter att passera bilkön för de bilar 
som inte ska till färjan, för vidare transport till Redutten, Varvet, Skarpö och pendelparkering vid 
Rindö Västra. Trafikfarliga omkörningar av färjekön görs längs den långa enkelfiliga sträckan, ibland 
upp på motsatt gångväg, samtidigt som mötande bilar från angörande färja kommer i motsatt 
riktning. De markerade ”mötesfälten” är oftast blockerade av köande bilar och rymmer bara en bil i 
taget. 

Den stora belastningen på färjeförbindelsen orsakar även ökade trafikfarliga hastighetsöverträdelser 
av båda bilar och tung trafik för att hinna till färjorna för att komma med. Konsekvensutredning av 
den uppkomna trafiksituationen efter tidigare utbyggnad i Rindö Hamn borde utgöra grund för 
lärdomar inför ytterligare utbyggnad. 

Vi yrkar därför att Detaljplanen avseende Rindö Hamn Etapp 3 ska kompletteras med trafikutredning 
kring området vid Rindö Västra och färjeområdet. Samt att Detaljplanen Etapp 3 inte bör antas förrän 
de nödvändiga trafikåtgärderna som redan konstateras ingår i genomförandeplanen. Exempelvis, 
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ökad turtäthet av busstrafiken på Rindö, utökad färjefrekvens, lösning av bilköområdet på Rindösidan 
vid färjan till Vaxholm, fartkameror på sträckan Rindö Torg mot Rindö Västra samt 
kapacitetsutökning av pendelparkeringen vid färjeläget.  

SBF:s kommentar: 
Det har inte tagits fram någon kompletterande trafikutredning inom detaljplanen. 
Övergripande problematik vad gäller exempelvis, hastighetsöverträdelser, bristande 
trafiksäkerhet och kapacitetsproblem i färjetrafiken är exempel på frågor som inte kan lösas i 
en enskild plan. Dessa frågor behöver istället lösas i ett större sammanhang i exempelvis 
översiktsplan, stråkstudie, åtgärdsvalsstudier eller motsvarande.  
 
Vissa frågor kommer även att aktualiseras i samband med detaljplanering av exempelvis Rindö 
smedja där olika trafiklösningar kommer att utredas i samarbete med Trafikverket och 
Färjerederiet. Trafikverket är väghållare för väg 274 och således ansvariga för byggande av väg 
och drift av väg. Trafikverket har även rådighet över färjetrafiken samt turtäthet. Kommunen 
planerar i enlighet med Trafikverkets föreskrifter och arbetar kontinuerligt i samarbete med 
Trafikverket och Färjerederiet för att förbättra framkomligheten och höja trafiksäkerheten på 
väg 274 men saknar rådighet i många frågor. Trafikverket har tidigare gjort bedömningen att 
det inte finns en kapacitetsbrist på färjorna från Rindö men i början av 2021 kommer 
Trafikverket att inleda ett arbete med en åtgärdsvalsstudie för väg 274 på Rindö där färjeläget 
ingår. Kommunen kommer att delta i arbetet och förhoppningen är att studien kommer att 
identifiera eventuella brister samt leda till åtgärder som förbättrar trafikflödet och ökar 
trafiksäkerheten. 
 
För att minska biltrafiken och belastningen på väg 274 arbetar kommunen även aktivt för att 
förbättra möjligheterna till resande via båt där den nystartade pendelbåtslinjen till Strömkajen 
är ett exempel. Pendelbåten lägger till vid Grenadjärsbryggan och förväntas medföra att fler 
boende och nyinflyttade i Rindö hamn väljer att åka båt istället för bil. 
 
 

 
17. Rindö 3:213  

Med anledning av underrättelsen kring förslag till detaljplan för Rindö etapp 3 Grenadjären Dp 408 
2020-05-14, lämnar vi följande synpunkter på granskningsförslaget: 

 Kollektivtrafik  
o a. Detaljplanen föreslår att SL bussen i östra riktningen ska trafikera nya 

förbindelsevägen mellan Rindövägen och Byviksvägen, och sedan ska fortsätta via 
väg 274. Nya rutten kommer då innebära att bussen inte längre kommer att kunna 
stanna vid hållplatsen ”Grenadjärsvägen”, vilket skulle betyda att passagerare som 
ska till regimentsområdet behöver kliva av redan vid ”Solhem” eller vid den nygamla 
hållplatsen längs väg 474. Vi anser att det behövs en ny hållplats i östra riktningen, så 
nära som möjligt den nuvarande hållplatsen ”Grenadjärsvägen”.  

o b. Vi delar stora oron över ökande belastning på färjetrafiken, färjeköfiler samt 
vägnätet som flera personer har uttryckt. I granskningsutlåtandet hänvisar SBF till att 
”problematik kring trafik och färjeförbindelser inte kan hanteras inom en enskild 
detaljplan men måste lösas på övergripande nivå”. Det må vara sant att en enskild 
detaljplan inte kan hantera frågan, men Dp408 kommer att ha en direkt och negativ 
påverkan på färje/vägproblematiken. SBFs kommentar att man arbetar ”löpande” 
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med Trafikverket och Färjerederiet och att olika trafiklösningar i samband med 
detaljplaneringen av Rindö smedja kommer att utredas är alldeles för vagt och svagt 
(t.ex. Kommunen beslutade för mer än 8 år sedan att program för Rindö smedja 
skulle tas fram, och förslaget till detaljplanen har inte ens kommit ut).  

 Gångväg a. I svaret på vår tidigare synpunkt om avsaknaden av gångväg mellan 
Grenadjärsområdets grind och busshållplats Solhem skriver SBF att det pågår ett projekt med 
trafiksäkerhöjande åtgärder längs med Rindövägen. Projektbeskrivningen verkar inte finnas 
på kommunens hemsida, och vi tar gärna del av detaljerna.   

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras. 
 
Det stämmer att detaljplanen föreslår att bussen alternativt kan trafikera den nya 
förbindelsevägen mellan Rindövägen och Byviksvägen, och sedan ska fortsätta via väg 274. I 
det fall detta alternativ kommer att bli aktuellt kommer hållplatsen ”Grenadjärsvägen” att utgå 
och istället att ersättas av en ny hållplats längs med den nya anslutningsvägen. Boende och 
besökare till området Rindö hamn kommer på det viset fortfarande ha en möjlighet att stiga av 
fast i ett annat läge längre norrut.  
 
Vad gäller synpunkterna på den ökade belastningen på färjetrafiken så står kommunen fast vid 
tidigare skrivelser men kan även informera att Trafikverket har inlett ett arbete med en 
åtgärdsvalsstudie för väg 274 på Rindö där färjeläget ingår. Startmöte för det inledande 
arbetet är planerat att ske under början av 2021. Kommunen kommer att delta i arbetet och 
förhoppningen är att studien kommer att identifiera eventuella brister samt leda till åtgärder 
som förbättrar trafikflödet och ökar trafiksäkerheten. 
 
Information om de trafiksäkerhetshöjande åtgärderna på Rindövägen ska finnas på 
kommunens hemsida. Arbetet har inletts på den första etappen i väster och kommer att 
fortsätta österut för att avslutas norr om planområdet där planerad gång- och cykelväg ska 
ansluta till befintlig gång- och cykelväg. 

 
18. Rindö 3:386 
Jag föreslår att de tre tomter som på plankartan vetter mot Grenadjärsvägen inte ska få 
bebyggas och att den befintliga skogen där lämnas kvar. (Jag ser inga tomtbeteckningar på 
plankartan, men bara tre tomter vetter mot den vägen, så det går nog att förstå vilka det rör sig 
om.) På så vis behålls dagens skog att rama in det nya bostadsområdet sett både inifrån 
planområdet och från det tidigare regementsområdet. Det ger också en naturkorridor i nord-
sydlig riktning mellan skogen närmast vattnet och de större skogsområdena mer centralt på 
Rindö. Miljön västerut sedd från det tidigare regementsområdet kommer att förändras påtagligt 
om området exploateras enligt de föreslagna planerna. Frodigheten och trädsilhuetten som finns 
i dag kommer, särskilt i fråga om de två nordligaste av de tre nämnda tomterna, att ersättas av 
hussilhuetter och trafik uppe på höjd. Det finns byggplaner även för två av fastigheterna längs 
den östra sidan av Grenadjärsvägen, så grönskan på dessa fastigheter riskerar också att tunnas ut 
eller försvinna. Planbeskrivningen för Rindö Hamn talar om att "områden av särskild betydelse 
för landskapsbilden är skogsklädda markanta höjder som dominerar över omgivningarna". Så 
kommer det inte att se ut på den här delen av planområdet om hus ska byggas där och ersätta 
skogen. (Området kring Grenadjärsvillan ligger måhända utom den planbeskrivningen, men 
landskapet är detsamma.) Stråket längs västra sidan av Grenadjärsvägen som är märkt NATUR på 
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plankartan består i dag av platt mark med dike, gräs och grus, sly och lågt belägna träd. Det kan 
måhända komma att skärma av tomterna något från Grenadjärsvägen, men inte på håll.  

SBF:s kommentar: 
Synpunkterna noteras.  
 
Planförslaget har under planprocessen anpassats efter inkomna synpunkter och tillåten 
nockhöjd har sänkts för att minska påverkan på riksintresset i stort men även för att minska 
intrycket av bebyggelsen från Rindö hamn. Sedan tidigare har förvaltningen gjort 
bedömningen att de tre tomterna i öster inte har en betydande negativ påverkan på växt- och 
djurliv och att det fortfarande finns ett samband i grönstrukturen.  
 
Den naturliga topografin i anslutning till Grenadjärsvillan medför att intrycket av bebyggelsen 
kommer att bli större än om planområdet var plant. Det är dock viktigt att framhäva att ett av 
detaljplanens syften är att bebyggelse och tomter ska utformas och anpassas så att områdets 
karaktär med hällmarkstallskog och varierande topografi bevaras. Genom detta syfte ska 
karaktären i det område av särskild betydelse för landskapsbilden med skogsklädda markanta 
höjder som dominerar över omgivningarna delvis bevaras. 

 
19. Rindö 3:196 och Överby 29:17 (inkom efter granskningstid) 

Nedanstående skrivelse skickades till TFK den 20 maj 2014 kl. 14:16 av undertecknad. Då frågan nu är 
aktuell bifogas den som del av vårt granskningsyttrande även om vissa ägarförhållanden har ändrats. 

Rubricerad plan bör säkerställa solgrottornas bevarande i enlighet med rekommendationerna i den 
antikvariska utredningen. Formerna för bevarande och nyttjande bör utredas. 

SKRIVELSE från 2014-05-20: 

Strandgrottorna på östra Rindö 

Bakgrund  
Strandgrottor eller solgrottor är en gammal företeelse på Rindö. En strandgrotta utgörs av en 
iordningsställd plats vid vattenbrynet där lösa stenar samlats och använts för att bygga upp en 
stenmur som omgärdar och skyddar platsen. Muren kan vara upp till 2 meter hög och kan även vara 
försedd med staket/grind. Ofta är grottan inredd med utemöbler, grill, rabatter, ordnad strand, 
ibland även med mindre brygga. Installationerna är mer eller mindre permanenta. Då Fortverket var 
markägare och hyresvärd var det vanligt att hyresgästen till en bostadslägenhet hade en oskriven rätt 
att nyttja en specifik strandgrotta. 

Nuläge  
Idag är det kommunen och Vasallen som är ägare till marken där grottorna är belägna. Ägare till 
bostäderna som ligger ovanför grottorna är Vasallen och Bostadsrättföreningen Grenadjären. 
Nedanför Vasallens hyreskaserner på Brännuddsvägen ligger ca 10 st grottor varav ca hälften är i 
användbart skick. Nedanför Brf Grenadjären ligger ca 15 st grottor varav ett drygt tiotal är i brukbart 
skick. Nedanför Vasallens tomt Grenadjären (gamla mässen) ligger ca 10 grottor varav ca 7 st är i 
brukbart skick. 

Önskat läge (Vad) Strandgrottorna är en unik företeelse som är önskvärd att bevara. Dom har ett 
kulturellt värde och dom förädlar stranden under förutsättning att allmänheten inte undanträngs. 
Grottorna skall för detta ändamål vara säkra, prydliga och tillgängliga. 
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Uppdrag till förvaltningen (Hur) Utred under vilken/vilka former strandgrottorna på östra Rindö kan 
bevaras samt vilka åtgärder som bör vidtagas för ett säkert nyttjande. 

Riktlinjer  
Då det är ett ömsesidigt intresse (nuvarande brukare och kommunen) att grottorna bevaras bör det 
vara möjligt att skapa en överenskommelse där båda intressenter är vinnare. T.ex skulle ett avtal 
kunna upprättas med Brf Grenadjären som ger föreningen rätt att nyttja ett antal 
utpekade/uppmärkta grottor mot skyldigheten att vårda/underhålla inte bara de grottor som nyttjas 
utan ytterligare ett antal utpekade grottor. På så sätt säkras grottornas fortlevnad och allmänheten 
får tillgång till platserna Grottorna nedanför Brännuddsvägen kan hanteras på motsvarande sätt när 
fastighetsregleringen är avklarad. De grottor som idag är i dåligt skick föreslås avvecklas. Ett första 
utkast skall föreligga. 

SBF:s kommentar: 
Synpunkten noteras. 
 
Detaljplanen reglerar rivningsförbud och varsamhetskrav för de två solgrottor som enligt 
särskild bedömning haft det största värdet inom planområdet. Resterande solgrottor inom 
planområdet regleras inte men kommer efter genomförandet av detaljplanen att vara belägna 
inom allmän plats där kommunen har rådighet över hanteringen. Hur resterande solgrottor 
hanteras innan överlämnande sker regleras i exploateringsavtalet. Det är inte möjligt att inom 
detaljplanen reglera hur eller vem som ansvarar för skötseln av solgrottorna i framtiden utan 
detta hanteras istället av tekniska enheten inom ramen för drift och förvaltning av allmän 
plats. 

 

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning 
De synpunkter som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. 
Även allmänna intressen har därvid beaktats. Förvaltningen bedömer att planförslaget innebär en 
lämplig avvägning mellan olika intressen.  

Förändringar i planhandlingar efter granskning 2: 

Plankarta 

 Området med bestämmelse GATA ovanför kvartersmark har breddats för att möjliggöra 
cykel- och gångväg till följd av detaljprojektering. 

 Flera bestämmelser om reglerad gatuhöjd på kvartersvägen har ersatts av en bestämmelse 
om högsta tillåtna lutning på vägen. 

 e1, e2 och e3 - bestämmelserna har förtydligats 
 p-bestämmelser som reglerar placering har ersatt f1 och f2. Lydelsen av bestämmelserna är 

oförändrad 
 Lydelsen av bestämmelsen f2 och placering av komplementbyggnad har ändrats 
 Högsta tillåtna höjd på stödmur har ändrats till 0,6 m  
 Bestämmelser som reglerar minsta fastighetsstorlek har förenklats och reglerar endast två 

fastighetsstorlekar. Ett oförändrat antal fastigheter kan därmed bildas. 
 En hänvisning till ändrad lovplikt har lagts till vid bestämmelserna träd1 och n1 
 Utöver listade ändringar har även redaktionella ändringar gjorts.  
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Planbeskrivning 

 Avsnittet ”Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden” har uppdaterats men 
information om den nya pendelbåtlinjen. 

 Begreppet tomt har på flera platser ersatts av fastighet för att förtydliga vad som avses. 
 Avsnittet om förorenad mark har kompletterats i enlighet med inkomna yttranden. 
 Avsnittet om kollektivtrafik har förtydligats med en beskrivning av slutsatserna kring 

trafiksäkerheten utgår från att en ny skola på Rindö byggs inom dp 400. 
 Begreppet strandpromenad har ersatts av naturstig för att bättre stämma överens med 

stigens framtida standard efter utbyggnad. 
 Beskrivningar av planbestämmelser som ändrats har uppdaterats  
 Avsnittet om länshållningsvatten har kompletterats med att förslag på kontrollprogram för 

hantering av länshållningsvatten skickas in till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor 
(SRMH). 

 Tidplanen har uppdaterats 
 Avsnitten om el och elektronisk kommunikation har kompletterats med information om hur 

eventuell ledningsflytt och åtgärder för nya serviser ska beställas, meddelas, möjliggöras och 
bevakas. 

 Avsnittet om genomförandeavtal med Trafikverket har förtydligats i enlighet med yttrande 
från myndigheten. 

Därutöver har redaktionella ändringar i planhandlingarna gjorts. 

Sakägare och organisationer/föreningar som lämnat skriftliga synpunkter under 
samrådsskedet (S) eller granskningsskedena (G1, G2) och inte fått dem 
tillgodosedda 
Följande sakägare, boende, med flera, som enligt plan- och bygglagen berörs av detaljplanen, har 
inte fått sina synpunkter på detaljplaneförslaget tillgodosedda och kommer därför efter ett beslut 
om antagande att informeras om möjligheten att överklaga beslutet: 

Fastighet Skede 

Rindö 3:380 S 

Rindö 3:213 G1, G2 

Rindö 3:386 G2 

 
Organisationer/föreningar 
Organisation, förening Skede 

Villaägarna Vaxholm S 

Föreningen Rindöborna S, G2 

Brf Grenadjären G1, G2 

SPF Vaxholm G1 

Brf Rindö västra G2 
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Övriga som lämnat skriftliga synpunkter under samrådsskedet (S) eller 
granskningsskedena (G1, G2) och inte fått dem tillgodosedda 
Nedanstående bedöms inte ha rätt att överklaga detaljplanen, utan kommer endast att informeras 
om att ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för beslut om antagande. 

Fastighet Skede 

Överby 29:17 G2 

Skarpö 1:186 G1 

Rindö 2:12 S 

Rindö 2:145 G2 

Rindö 2:146 G2 

Rindö 2:147 G2 

Rindö 2:151 G2 

Rindö 2:259 G1 

Rindö 3:76 G2 

Rindö 3:78  G2 

Rindö 3:107 G2 

Rindö 3:109 G2 

Rindö 3:110 G2 

Rindö 3:112 G2 

Fastighet Skede 

Rindö 3:113 G2 

Rindö 3:114 G2 

Rindö 3:122 G2 

Rindö 3:176 G2 

Rindö 3:178 G2 

Rindö 3:179 G2 

Rindö 3:196 G2 

Rindö 3:220 G2 

Rindö 3:238 S 

Rindö 3:382 S 

Rindö 3:296 S 

Rindö 3:336 S 

Rindö 3:382 S 

Rindö 3:385 S 

 
 

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 26 oktober 2021 

Isabelle Eriksson 

Planhandläggare  
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BAKGRUND

KV. GRENADJÄREN, RINDÖ 3:382 VAXHOLM 

Den aktuella fas  gheten Rindö 3:382 i Vaxholm ligger inom det 
gamla regementsområdet på Rindö och inom “riksintresse för 
kulturmiljön”. Bebyggelsen på planområdet består av en 
regementschefsvilla, Grenadjärsvillan och dess omgivande park och 
skog som togs i bruk 1906–1907. Grenadjärsvillan användes senare 
under en större del av 1900-talet som offi  cersmäss för regementet.

Det detaljplaneförslag som tagits fram av Vaxholms stad möjliggör för 
ny villabebyggelse på området kring Grenadjärsvillan samt en anslut-
ningsväg i det norra planområdet. Vid planarbetet med ny bebyggelse 
har stor vikt lagts vid inpassning i det historiska regementsområdet 
och i naturen.

I projektet ingår en restaurering av huvudbyggnaden Grenadjärsvillan, 
som utgör en vik  g komponent för områdets kulturmiljö. En entré  ll 
området ska skapas som understryker Grenadjärsvillans signaturvärde 
för hela Rindö hamn.

2

GRENADJÄRSVILLAN

RINDÖ HAMN OCH 
REGEMENTSOMRÅDE

PLANOMRÅDE INOM 
FASTIGHET RINDÖ 3:382, VAXHOLM

NY ANSLUTNINGSVÄG
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INLEDNING

SYFTE

Gestaltningsprogrammet har tagits fram i sy  e a   tydliggöra 
detaljplanen i text och illustra  oner. I programmet framgår vilka 
principer som ska  llämpas vid genomförandet av nybyggnad samt 
bevarande och ombyggnad av befi ntlig bebyggelse.

FUNKTION

Dokumentet är e   hjälpmedel och underlag för styrning av den y  re 
miljöns u  ormning. Kommunens och byggherrens gemensamma 
inten  oner redovisas i gestaltningsprogrammet, de  a för a   
säkerställa a   en god helhetsu  ormning uppnås vid genomförandet. 
Gestaltningsprogrammet ska utgöra e   stöd vid detaljplanering, 
bygglovshantering och projektering.

STATUS OCH PROCESS

Gestaltningsprogrammet är en bilaga  ll detaljplanen för Rindö hamn 
etapp 3, Grenadjären. Programmet ingår i beslutsgrunden för 
antagandet av detaljplanen. Programmet har tagits fram av Vasallen 
Vaxholm Exploatering AB och Projektutveckling Tornstaden i 
samverkan med Vaxholm stad och Kanozi Arkitekter
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ANALYS OCH IDÉ 

KARAKTÄRSDRAG ATT BEVARA OCH FÖRSTÄRKA

Området är idag en delvis vårdad och gallrad blandskog med en 
trädgårds- och park del närmast Grenadjärsvillan och från villan ned 
mot va  net. Man kan tydligt urskilja a   Grenadjärsvillan i dess 
ursprungliga egenskap av bostad för regementschefen varit rela  vt 
avskild och privat från det övriga regementsområdet. I den västra 
delen av området fi nns berg i dagen och naturen är där av något mer 
karg skärgårdsnatur. Runt Grenadjärsvillan och även upp mot
 Rindövägen i norr fi nns vissa ekar som ger karaktär åt området.

Villan i na  onalroman  sk s  l uppfördes mellan 1906–1907. Villans 
placering var väl vald, på behörigt avstånd från regementets kaserner 
och med långa utblickar ner mot södra Oxdjupet och farleden.

Kring villan anlades på den södra sidan en parkliknande trädgård med 
terrassering ner mot sjön. Villans och parkens inpassning i naturen 
ger e   starkt karaktärsdrag för området. Den karga naturmarken med 
stenhällar, klippor och nordiska växter som tallskog var vik  ga 
komponenter i en na  onalroman  sk landskapsgestaltning och 
inkorporerades i parken. Genom varsamt inplacerade stentrappor och 
terrassering ingriper det byggda med naturen.

Grenadjärsvillans norra sida och huvudentré

Naturmark och s  gar i området

4

Naturmark och s  gar i området

Befi ntlig badbrygga
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ANALYS OCH IDÉ

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ:

• Grenadjärsvillans dignitet ska understrykas och ny bebyggelse anpassas 
e  er dess läge, form och status.

Grenadjärsvillans historiska funk  on och dis  nkta egna placering med e   
respektavstånd från omgivningen har beaktats i framtagandet av 
detaljplanen. Dels genom detaljplanens indelning med en större tomt 
bevarad runt villan och dels genom bevarandet av de terrasserade 
avsatserna ned mot va  net samt en förgård med rundkörning på den norra 
sidan av villan. 

Den nya bebyggelsen ska ta plats och form i terrängen kring 
Grenadjärsvillan i väster, norr och öster på e   sådant vis a   det tydliggörs 
a   den  llkommit som e   ny   och naturligt inslag i utvecklingen av området 
från e    digare militärt område  ll e   kulturhistoriskt intressant 
bostadsområde. 

Grenadjärsvillan restaureras på sådant vis a   dess ursprungliga karaktär 
förstärks och ly  s fram, bland annat genom återställande av 
originalfönstersä  ningen på verandan mot va  net samt den originalkulör 
som villan hade när den byggdes (gulvit kulör enligt NCS-skalan Y20R. 
Nyans: svarthet över NCS1000 (10-20). Kulörthet/intensitet mellan 20-40). 
Den byggrä   för komplementbyggnad  ll Grenadjärsvillan, som  llskapas i 
planen, ska användas på sådant vis a   u  ormningen av komplementbygg-
naden ger en förstärkning av Grenadjärsvillans gestaltning i området och 
tydligt särskiljs i arkitektur och materialval från de nya bostadshusen och 
dess komplementbyggnader, i kvarteret.

• Ny bebyggelsestruktur och gestaltning ska upplevas sammanhållen  ll 
plan, material och kulör för a   ge fokus åt Grenadjärsvillan.

De nya bostadshusen ska ges sådan arkitektur a   det tydligt framgår a   det 
är nya hus. Genom a   u  öras med fasader i trä i mörka dova kulörer och 
mörka ej refl ekterande tak, ska de underordna sig Grenadjärsvillan både i 
storlek och u  ryck. Varia  on och nyansrikedom skapas genom 
terränganpassning samt av material, kulör och form.

• Karaktären av naturmark bevaras

Byggnaders möte med mark och terrängformer spelar en central roll för hur 
området kommer a   upplevas. E   bevuxet område med hus, parkeringar 
och andra funk  oner väl inpassade i terrängen ska e  ersträvas. 
De nya husen ska upplevas som a   de står i en trädgårds- och skogspark. 

Större ekar och tallar sparas i möjligaste mån, gärna nära de nya 
byggnaderna för a   skapa e   spännande möte mellan ny arkitektur och 
gamla uppvuxna träd, samt för a   så långt det är möjligt behålla känslan av 
den omgivande skogen runt Grenadjärsvillan. Där inte träd går a   spara på 
nya tomter så kan arkitekturen och u  ormningen med träfasader för de nya 
husen ändå bidra  ll a   bibehålla den känsla av skärgårdsnatur som idag 
fi nns i delar av området.

Skogsområdet inom naturmark behålls. För ökad genomsiktlighet och 
utblickar hålls buskskiktet röjt. 

• Förutsä  ningar för allmänhetens  llgång i området värnas

Entrén in  ll Kv. Grenadjären och vägen fram  ll Grenadjärsvillan kan med 
fördel u  ormas så a   villans magnifi ka status framhävs och förstärks, men 
utan a   kvarteret för den skull upplevs som slutet och exkluderande. Väl 
avvägda grindstolpar och anlagda häckar på ömse sidor av vägen som leder 
in i kvarteret från Grenadjärsvägen, kan vara a   sä   a   ordna de  a.

Naturs  gar, passager och utblickar i området bevaras så långt möjligt.

• Siktstråk och utblickar mot va  net ska värnas dock ej på bekostnad av 
träd.
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Ny bebyggelse ska dock anpassas till den befintliga kulturmiljön och inspireras av Grenadjärsvillans stilelement i syfte att öka intrycket av harmoni och samspel i området.
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ANALYS OCH IDÉ

GRENADJÄRSVILLAN I NYTT SAMMANHANG

Det nya planförslaget möjliggör e   småskaligt villaområde, där byggnaderna 
placeras kring Grenadjärsvillan. Framförallt grupperar sig den nya bebyggelsen 
norr om villan, samt på dess östra och västra sida. Grenadjärsvillan inordnas i en 
ny struktur och kommer enligt förslaget a   ligga mi   i den södra 
bebyggelselinjen. För a   behålla villans status och solitära ställning friläggs 
in  lliggande mark och nya byggrä  er placeras på avstånd och underordnas i 
nockhöjd.

Den ursprungliga huvudangöringen  ll Grenadjärsvillan var från Grenadjärsvä-
gen, vilken behålls som huvudentré  ll området. Denna infart byggs ut vidare 
i en slinga runt området som betjänar den nya bebyggelsen. Bebyggelse längs 
med uppfarten från Grenadjärsvägen placeras så a   det skapas siktlinjer upp 
mot Grenadjärsvillan. Denna uppfart kan med fördel formges som en allé med 
 dstypiska element och belysning  llhörande Grenadjärsvillans karaktär. Den 

befi ntliga passagen från Rindövägen behålls fortsa   som e   grönt stråk och 
passage genom området. Den ursprungliga grinden behålls och restaureras. 

Naturmark sparas inom strandskyddsområdet i söder och längs klippkanten i 
väster om villan. De  a innebär a   stora delar av villans park ner mot va  net 
bevaras. Dessa terrasseringar och trappor restaureras vid behov. Trädgårdens 
grönska ska tas  llvara på och skötas, ny växtlighet bör spegla det nordiska 
klimatets växter. Naturmark sparas även i direkt anslutning  ll villan i en slinga 
runt fas  gheten. De  a för a   både ge villan utrymme och en dignitet, samt för 
a   bevara träd och gröna passager i området. Naturmark sparas även i öst och 
nordost mot stora Grenadjärsvägen.

Byggnadens material är en grund av granit med putsade fasader. Norra entrén 
har en kalkstensportal. Takkuporna med volu  ormade sidor har putsad 
dekorgavel. Taket har enkupigt lertegel samt svartmålade plåtdetaljer. På taket 
fi nns även fyra små takkupor med halvmånefönster. Viss förändring har ske   
med  den och en del icke för  den typiska detaljer har lagts  ll.

Den föreslagna nya verksamheten är bostäder, kontor, restaurang, café, bageri, 
hotell mm. Förslag på ombyggnad och renovering av villan inkluderar: ny balkong 
över köksentrén, ny entré från verandan samt återställande av fönster  ll 
originaltyp. Vid ombyggnad och renovering ska villans  dstypiska utseende och 
parkmiljö med terrassering bevaras enl. an  kvarisk utredning. Den gula 
fasadfärgen kan återställas mot en ljusare vit likt originalkulören.  
Vid ombyggnad ska originaldetaljerna i entrén och trapphuset bevaras. Den nya 
komplementbyggnaden inom Grenadjärsvillans fas  ghetsmark ska genom sin 
gestaltning  llhöra och förstärka Grenadjärsvillans  dstypiska u  ryck och ska 
formges i samråd med an  kvarie.

Grenadjärsvillan idag från sydost med ersa  a fönster 
på verandan och gul kulör.

Förslag: Fasad söder med ny balkong över västra “köksentrén”, ny entré från verandan samt återställande av fönster  ll original typ. 
(Skala 1:100, A3)

6

Grenadjärsvillan från sydväst med originaldetaljer och 
ursprunglig vit kulör.
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Förslaget på markanvändning i området utgörs av småhus med 
komplementbyggnader samt den befi ntliga Grenadjärsvillan. 

BOSTÄDER: 
21 st. småhus i 2 plan. Alterna  vt 1 plan plus suterrängvåning

• Fas  ghetsstorlek (tomtarea): ca 750-800m2

• Byggnadsarea småhus: 120-150m2 . Ca. 1/6 av tomtarea
Småhus inkl. komplementbyggnad ca. 1/5 av tomtarea

• Byggnadsarea komplement byggnad: max 30m2.
Komplementhus min 2 meter från fas  ghetsgräns. 
Ej sammanbyggda komplementhus förutom undantag in  ll Grenadjärsvillan. 

GRENADJÄRSVILLAN: 
Bostadsrä  sförening med 4–6 st. lägenheter alterna  vt verksamheter.

• Fas  ghetsstorlek (tomtarea): ca 2330m2

• Byggnadsarea: 280m2  (1/8 Av tomtarea
• Byggnadsarea komplementbyggnad: 60m2.

ANSLUTNINGSVÄG

En ny anslutningsväg för den västra delen av Rindö hamn ingår i planområdet 
och ska anläggas från korsningen Grenadjärsvägen och Rindövägen. 
Se planområde på s. 2.
Anslutningsvägen ska gestaltas som en enkel gata utan särskild utsmyckning men 
genom sin bredd och sin sträckning som närmsta väg från västra delen av Rindö 
hamn upp  ll länsväg 274 ändå bli huvudväg  ll och från den aktuella delen av 
området. In  ll vägen kommer en ny GC-bana a   anläggas och 
belysningsarmaturer för vägen och GC-banan ska vara av samma modell som i 
övriga Rindö hamnområdet, dvs Stockholmslyktan.

SOLGROTTOR

Solgro  orna vid stranden som fi nns kvar i varierande u  ormning och skick i 
planområdet har bedömts vara kulturhistoriskt vik  ga. Solgro  orna bör bevaras 
och ska  llgängliggöras för allmänt ny  jande. Samtliga bevarade solgro  or ska 
renoveras och säkras från risk för skador. Någon eller några solgro  or som inte 
skäligen kan restaureras  ll e   säkert skick kan behöva rivas. De ska rensas från 
material av privat karaktär såsom plastmöbler, grillar och lösa dekora  oner. 
Bevarade solgro  or ska möbleras med möbler av off entlig karaktär och omfa  as 
av allemansrä  en.

ASFALTERAD VÄG

GRUSAD VÄG, VÄGKANT

TOMTMARK

PARK

NATURMARK 

TVÅPLANSVILLOR 
ALT. 1 PLAN PLUS SUTERRÄNGVÅNING

ENPLANSVILLA

KOMPLEMENTBYGGNAD

MARKANVÄNDNING

8

Gatusek  on A-A se sid. 11
GRENADJÄRSVÄGEN

RI
ND
ÖV
ÄG
EN

A

A

Typsek  on för anslutningsväg 
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SIKTLINJER
GRENADJÄRSVILLAN

GRENADJÄRSVÄGEN

RI
ND
ÖV
ÄG
EN

BADBRYGGA

INPLACERING

Ny bebyggelse, tomtmark och infrastruktur ska anpassas i så hög grad som 
möjligt  ll den befi ntliga naturmarken och Grenadjärsvillan. Stor vikt ska läggas 
på inplacering av byggnader i terrängen. En anpassad placering och form i 
samklang med befi ntlig vegeta  on och topografi n e  ersträvas för a   u  rycka 
och gestalta det platsspecifi ka och sammanhanget i naturen. Byggrä  erna har 
placerats så a   vyer och siktlinjer i området behålls så långt som möjligt. 
Dock ej på bekostnad av träd.

Byggnader placeras min. 4.5m från tomtgräns. 
Samtliga nya byggnader anpassas e  er Grenadjärsvillan, genom nockhöjd och 
avstånd. Komplementbyggnader placeras min. 2m från tomtgräns.

GESTALTNINGSPRINCIPER

Byggrä  erna placeras så a   vyer och siktlinjer i området behålls vilket ger Grenadjärsvillan dignitet.
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Gröna passager, naturs  gar och speciellt bevarandevärda träd. 
Träd ska bevaras även på ny tomtmark i möjligaste mån.

10

GRÖNSTRUKTUR

Naturmark bevaras av två skäl. Det ena är u  från biologisk mångfald och 
ekossystemtjänster t.ex. värdefulla träd. Det andra är u  från rekrea  on och 
 llgänglighet för boenden och besökare t.ex. passager och utblickar i området. 

Strandpromenaden ska u  ormas med hänsyn  ll en naturlig strandlinje med 
biologisk mångfald och inslag av rekrea  va miljöer som bad, brygga, solgro  or. 
Bevarade solgro  or ska skötas och avpriva  seras. 

Strandpromenaden ska vara e   naturligt inslag på naturmark och utgöras 
av endast fl isbeläggning utan belysning. Viloplatser med papperskorgar och 
bänkar anordnas i närheten av bryggan och med lämpligt mellanrum längs 
strandpromenaden. Strandpromenaden fylls på med fl ismaterial på vid behov.

Exempel på strandpromenad med fl is En av många solgro  or utmed stranden. Dessa är ovanliga u  ryck för 
frilu  slivet i anslutning  ll regementet. De har e   högt kulturhistoriskt värde.
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GRENADJÄRSVILLAN

GRENADJÄRSVÄGEN

RIN
DÖVÄGEN

BEVARANDEVÄRDA TRÄD 

PARK

BADBRYGGA

GÅNGSTIGAR

GESTALTNINGSPRINCIPER
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GESTALTNINGSPRINCIPER

GATUUTFORMNING 

En gatubild med karaktär av friliggande hus i grönska ska e  ersträvas. Vägen 
genom Grenadjärsvillans tomt blir fortsa   en grusad väg. 3,5m bred i två delar 
runt en parkrondell. Övriga vägområde är 9m, med körbana samt svackdike på 
bägge sidor. Markbeläggningen består av en asfalterad körbana samt svackdike 
i gräs.

SOPHANTERING

I planen ingår sopservice för varje fas  ghet. Sopbilars svängradie och 
framkomlighet ska stämma överens enligt körspårsanalys.

Exempel på en gatumiljö integrerad i naturen och byggnader 
placerade indragna på tomten

Skala: 1:400 (A3)
Må   angivit i meter

11
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KULÖR OCH MATERIAL

Ny bebyggelse bör hållas samman i materialval och e   kulörspann för a   ge 
e   enhetligt u  ryck som tydliggör vad som är gammalt respek  ve ny    llagt 
i området.  De  a för a   framhäva Grenadjärsvillan som landmärke och dess 
solitära ställning. Ny bebyggelse ska ha en mörkare kulör än Grenadjärsvillans 
ljusa putsade fasad som låter det nya införlivas mjukare i omgivningen. 
Kulörföreskri  : Nyans; svarthet över NCS4500 (45–85), Kulörthet(/intensitet) 
under 30(05–30). Kulörer i brun, grön, grå, toner. De  a spann ger stor valfrihet 
i färgnyans men begränsar  ll mörka, dova kulörer. Taken ska vara mörka i grå, 
svarta eller bruna kulörer och inte refl ekterande, de ska skilja sig från 
Grenadjärsvillans röda tegel.

Materialval på ny bebyggelse ska bidra  ll områdets karaktär upplevs som 
väl inpassat i naturen. Fasadmaterial som trä, kompositskivor, plåt. Inslag av 
naturmaterial som t. ex. sten och trä i detaljer som skärmtak och soldäck.
Som eventuella avgränsningar mellan de olika fas  gheterna bör växter eller 
genomsiktliga staket eller plank användas, inte täta plank eller staket. 

GESTALTNINGS PRINCIPER
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Tak får vara mörkt grå, svart eller bruna och ej refl ekterande.

Mörka och dova kulörer i gråa, bruna och gröna nyanser.
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isaeri
Överstruket

Anna.Westergarden
Textruta
svarta eller bruna kulörer och ska skilja sig från Grenadjärsvillans röda tegel. Planbestämmelsen anger att byggnadsdelar och installationer på tak ska vara väl integrerade i takets gestaltning eller utformas som en del av byggnadens arkitektur.Materialval på ny bebyggelse ska bidra till områdets karaktär upplevs som väl inpassat i naturen. Fasadmaterial som trä, kompositskivor, plåt. Inslag av naturmaterial som t. ex. sten och trä i detaljer som skärmtak och soldäck. Som eventuella avgränsningar mellan de olika fastigheterna bör växter eller genomsiktliga staket eller plank användas, inte täta plank eller staket.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på mörka och dova kulörer i gråa, bruna och gröna fasadnyanser.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på tillåten takkulör. Taken får enligt detaljplanen vara mörkt grå, svart eller bruna.
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VOLYM

Volymerna ska tydligt visa och särskilja sig från Grenadjärsvillan, gärna med e   
modernt utryck. Taku  ormning hämtar upp och speglar det befi ntliga 
formspråket i närområdet. Tillåtet är sadeltak, där takvinklarna får vara mellan 
20–30 grader. Takvinklarna förhåller sig  ll Grenadjärsvillans mansardtak med 
vinklar på 60 och 25grader. 

KOMPLEMENTBYGGNADER OCH TILLHÖRANDE DESIGNELEMENT

Komplementbyggnader u  ormas med fasader i naturmaterial och kulör som 
anpassas  ll den nya bebyggelsen. Taku  ormning med fl acka tak alterna  vt 
pulpe  ak. 

Spaljéer, staket, plank, skärmtak och murar bör u  ormas med materialval och 
kulör som anpassas  ll den närmast  llhörande bebyggelsen. Med material som 
t. ex. vegeta  onsbeklädd betong, sten, trä, vegeta  onsdetaljer och 
metallsmide. Avgränsning av tomter ska om möjligt ske med vegeta  on och inte 
med staket och plank.

Exempel på tvåplansvilla med sadeltak i ca 30 grader samt komplementbyggnad med pulpe  ak

Komplementbyggnad med naturmaterial som trä och vegeta  onstak.

GESTALTNINGS PRINCIPER
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Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på komplementbyggnad med naturmaterial som trä och vegetationstak. 
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TERRÄNGANPASSNING

Större schakter, sprängning och u  yllnader bör undvikas i möjligaste mån. 
Gruppvisa lägre häckplanteringar vid fasaderna kan vara e   sä   a   får 
bebyggelsekropparna a   landa i terrängen. Eller a   låta den befi ntliga 
terrängen användas som en integrerad del av designen, t.ex. inbyggda och 
synliga bergknallar i terrasser. 

Kra  iga avgränsningar runt fas  gheterna såsom plank och staket bör undvikas 
för a   behålla en öppenhet och karaktären av den glesa tallskogen. 
Låga planteringar som följer terrängen kan vara e   sä   a   skapa en ombonad 
närmiljö.

Parkeringar smygs in i terrängen och delas upp i mindre enheter. Kra  iga 
skärningar och fyllnader ska undvikas.

SLÄNTER OCH MURAR

Terränganpassningen kan u  ormas med både mjuka slänter samt genom 
terrassering med stödmurar. Maximal höjd på stödmurar är 1.2m. Terrassering 
av marken med fl era murar bör undvikas i möjligaste mån.
Murar bör harmonisera med den befi ntliga terrängen.

Vid schakt för vägar ska slänter u  ormas så naturligt som möjligt med mjuka 
vegeta  onsbevuxna alt. grusade svackdiken.

DAGVATTEN

Öppet dagva  en föreslås avrinna  ll omgivande grönytor för infi ltra  on. 
Hantering av dagva  en behandlas närmare i detaljplanens dagva  enutredning, 
där det framgår a   dagva  en från byggnaders tak ska omhändertas inom den 
egna fas  gheten.

BELYSNING

All belysning i området ska u  öras så a   krav på trafi ksäkerhet och  llgänglighet 
 llgodoses. Den ska u  ormas så a   både körbana och omgivande mark lyses 

för en överblickbarhet och trafi ksäkerhet. Belysningen av gator ska gestaltas i 
harmoni med Grenadjärsvillans karaktär enligt en an  kvarisk utredning.

Mjuk slänt med grus

Terränganpassning, där plank och terrass är 
u  ormade med naturmaterial som trä

Exempel påerrassering genom stödmurar i klädd trä.

GESTALTNINGS PRINCIPER
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Terränganpassning genom vegeta  ontsbeklädd slänt
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Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på terrassering genom stödmurar i klädd trä.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på mjuk slänt med grus.

Anna.Westergarden
Textruta
Exempel på terränganpassning genom vegetationsbeklädd slänt.

Anna.Westergarden
Textruta
Ex. terränganpassning, där plank och terrass är utformade med naturmaterial som trä.
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2021-11-25 

Änr KS 2020/93.556 
1 av 1

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 179 Uppdaterat gestaltningsprogram för Vaxholms kajer

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Uppdaterat gestaltningsprogram för Vaxholms kajer godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Gestaltningsprogrammet syftar till att binda ihop de tre kajområdena Österhamnen, Söderhamnen och 
Västerhamnen genom att skapa en enhetlig gestaltning. Förslaget till upprustning av miljön ska bidra till 
att behålla och utveckla Vaxholms unika värden och karaktär.  

Ett första gestaltningsprogram togs fram som informationsärende i maj 2021. Därefter har programmet 
bearbetats med hänsyn till de synpunkter som kommit från verksamma i området, invånare, besökare, 
politiker, antikvarisk kompetens samt de funktioner som krävs. 

Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering för att rusta kajområdet. Kajen rustas för att klara en 
livslängd på 120 år. En förutsättning för stödet är att hålla den tidsplan som sträcker sig från 2021 till 
2026. För att ta del av stödet ska Vaxholms stad utföra en rad åtgärder för att skapa en god 
resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på land och vatten. Stödet innebär att den 
offentliga miljön i området kan rustas upp. Ett gestaltningsprogram har tagits fram. Åtgärderna från 
medfinansieringen är inarbetade i gestaltningsprogrammet. Stödet är förutsättningen för att 
renoveringen kan genomföras. 

En viktig del i arbetet med programmet har varit de tidiga dialogerna med de som berörs; verksamma 
inom området, Region Stockholm och båtbolagen, Sjöfartsverket, Roslagsvatten, företagare, invånare 
och besökare med fler. Möten har också hållits med alla partier. 

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

Handlingar 
Protokollsutdrag PLU 2021-11-10/63 
Tjänsteutlåtande 2021-10-18 
Uppdaterat gestaltningsprogram rev 2021-10-26 

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
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott 
2021-11-10 

Änr KS 2020/93.556 
1 av 1

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 63 Uppdaterat gestaltningsprogram för Vaxholms kajer

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 
Uppdaterat gestaltningsprogram för Vaxholms kajer godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Gestaltningsprogrammet syftar till att binda ihop de tre kajområdena Österhamnen, Söderhamnen och 
Västerhamnen genom att skapa en enhetlig gestaltning. Förslaget till upprustning av miljön ska bidra till 
att behålla och utveckla Vaxholms unika värden och karaktär.  

Ett första gestaltningsprogram togs fram som informationsärende i maj 2021. Därefter har programmet 
bearbetats med hänsyn till de synpunkter som kommit från verksamma i området, invånare, besökare, 
politiker, antikvarisk kompetens samt de funktioner som krävs. 

Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering för att rusta kajområdet. Kajen rustas för att klara en 
livslängd på 120 år. En förutsättning för stödet är att hålla den tidsplan som sträcker sig från 2021 till 
2026. För att ta del av stödet ska Vaxholms stad utföra en rad åtgärder för att skapa en god 
resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på land och vatten. Stödet innebär att den 
offentliga miljön i området kan rustas upp. Ett gestaltningsprogram har tagits fram. Åtgärderna från 
medfinansieringen är inarbetade i gestaltningsprogrammet. Stödet är förutsättningen för att 
renoveringen kan genomföras. 

En viktig del i arbetet med programmet har varit de tidiga dialogerna med de som berörs; verksamma 
inom området, Region Stockholm och båtbolagen, Sjöfartsverket, Roslagsvatten, företagare, invånare 
och besökare med fler. Möten har också hållits med alla partier. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2021-10-18 
Uppdaterat gestaltningsprogram rev 2021-10-26 

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
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Tjänsteutlåtande 
2021-10-18 

Änr KS 2020/93.556 
1 av 4 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

Uppdaterat gestaltningsprogram för Vaxholms kajer 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

Uppdaterat gestaltningsprogram för Vaxholms kajer godkänns. 

Sammanfattning 
Gestaltningsprogrammet syftar till att binda ihop de tre kajområdena Österhamnen, Söderhamnen och 
Västerhamnen genom att skapa en enhetlig gestaltning. Förslaget till upprustning av miljön ska bidra till 
att behålla och utveckla Vaxholms unika värden och karaktär.  

Ett första gestaltningsprogram togs fram som informationsärende i maj 2021. Därefter har programmet 
bearbetats med hänsyn till de synpunkter som kommit från verksamma i området, invånare, besökare, 
politiker, antikvarisk kompetens samt de funktioner som krävs. 

Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering för att rusta kajområdet. Kajen rustas för att klara en 
livslängd på 120 år. En förutsättning för stödet är att hålla den tidsplan som sträcker sig från 2021 till 
2026. För att ta del av stödet ska Vaxholms stad utföra en rad åtgärder för att skapa en god 
resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på land och vatten. Stödet innebär att den 
offentliga miljön i området kan rustas upp. Ett gestaltningsprogram har tagits fram. Åtgärderna från 
medfinansieringen är inarbetade i gestaltningsprogrammet. Stödet är förutsättningen för att 
renoveringen kan genomföras. 

En viktig del i arbetet med programmet har varit de tidiga dialogerna med de som berörs; verksamma 
inom området, Region Stockholm och båtbolagen, Sjöfartsverket, Roslagsvatten, företagare, invånare 
och besökare med fler. Möten har också hållits med alla partier. 

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. Själva byggprojektet är fas 3. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anna Rhedin 
Planarkitekt 
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Tjänsteutlåtande 
2021-10-18 

Änr KS 2020/93.556 
2 av 4 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av kajkonstruktionernas dåliga status, både stålsponten i Söder- och Österhamnen och 
stenkajen i Västerhamnen, har upprustning av den offentliga miljön i det centra hamnområdet i 
Vaxholm aktualiserats.  

Vaxholms stad avser att rusta och renovera kajen för att säkerställa kajens funktion. 

Gestaltningsprogrammet syftar till att binda ihop de tre kajområdena Österhamnen, Söderhamnen och 
Västerhamnen genom att skapa en enhetlig gestaltning. De bitvis slitna och splittrade delarna kommer 
bli ett sammanhängande stråk. Förslaget till upprustning av miljön ska bidra till att behålla och utveckla 
Vaxholms unika värden och karaktär. 

Ett första gestaltningsprogram togs fram som informationsärende i maj 2021. Därefter har programmet 
bearbetats med hänsyn till de synpunkter som kommit från verksamma i området, invånare, besökare, 
politiker, antikvarisk kompetens samt de funktioner som krävs. 

Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering för att rusta kajområdet. Kajen rustas för att klara en 
livslängd på 120 år. En förutsättning för stödet är att hålla den tidsplan som sträcker sig från 2021 till 
2026. För att ta del av stödet ska Vaxholms stad utföra en rad åtgärder för att skapa en god 
resenärsmiljö och goda förutsättningar för kollektivtrafiken på land och vatten. Stödet innebär att den 
offentliga miljön i området kan rustas upp. Ett gestaltningsprogram har tagits fram. Åtgärderna från 
medfinansieringen är inarbetade i gestaltningsprogrammet. Stödet är förutsättningen för att 
renoveringen kan genomföras. 

En viktig del i arbetet med programmet har varit dialogerna med de som berörs; verksamma inom 
området, Region Stockholm och båtbolagen, Sjöfartsverket, Roslagsvatten, företagare, invånare och 
besökare med fler. Möten har också hållits med alla partier. 

Gestaltningen och renoveringen innebär bland annat: 

 Ny enhetlig markbeläggning.

 Enhetlig möblering och belysning.

 Förbättrad hantering av dagvatten.

 Förbättrade funktioner för linjetrafiken Waxholmsbåtarna (el, vatten, svartvatten, belysning,
skyltning mm).

 Förbättrade förutsättningar för träd och planteringar med skelettjord.

 Förbättrade förutsättningar för drift och underhåll.

Förändringar i uppdaterat gestaltningsprogram innebär bland annat: 

 Utbyggd kaj med ca 1,7 meter

 Ingen kajakuthyrning i närheten av farled

 Bättre plats för godshantering i Österhamnen
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Tjänsteutlåtande 
2021-10-18 

Änr KS 2020/93.556 
3 av 4 

 Utrymme för stävtilläggningar för båtar i Söderhamnen

 Fler träd

 Bättre anpassning till befintliga verksamheter på kajen

 Omarbetade teknikhus

 Lekskulptur i Västerhamnen

 Justeringar med hänsyn till kulturhistoriska värden

 Ingen ny brygga i Västerhamnen med hänsyn till kulturhistorisk värdefull stenkaj

 Ommöblering efter synpunkter och dialoger

Bedömning 
Det samlade underlaget motiverar en nybyggnad av kajanläggningen, vilket ligger i linje med 
förvaltningens nuvarande arbete. Det beviljade statliga stödet motiverar en ombyggnad och gestaltning 
av hela området. 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.  

Förslagets konsekvenser 
Beslutet innebär att kajerna renoveras och rustas i enlighet med åtagandet mot Trafikverket, samt att 
gestaltningen 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 2021-10-18 
Uppdaterat gestaltningsprogram rev 2021-10-26 

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 

325



Tjänsteutlåtande 
2021-10-18 

Änr KS 2020/93.556 
4 av 4 

Robert Klingvall, sbf 
Maria Poutamo sbf
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Programhandlingen är framtagen i samarbete mellan Vaxholms stad, Nivå 
landskapsarkitektur BLACK Ljusdesign och Stockholms Byggnads- 
antikvarier AB.

Alla foton och illustrationer i programmet är av Nivå Landskapsarkitektur 
om inget annat anges.

Medverkande Vaxholm stad:

Anna Rhedin
Robert Klingvall

Medverkande konsulter:

Nivå Landskapsarkitektur AB:

Åsa Drougge
Stina Hellqvist
Ivar Michélsen

BLACK Ljusdesign:

Alexander Cederroth
Maria Budell

Stockholms Byggnadsantikvarier AB:

Eva Wallström

BLACK

328



3

Inledning  4

Inledning

Kortfattad bakgrund

Områdesanalys 6

Översiktlig analys

Trafik och rörelsestråk

Målpunkter

Visuella samband

Barriärer och rum

Intensitet stadsrum

Grönstruktur

Beslysning

Sittmöbler

Hamnutrustning

Kulturhistoria

Innehåll 

Åtgärdsplan 21

Övergripande åtgärder

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Koncept   26

Förslag - reviderat 211026   28

Övergripande plan

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Belysningsförslag   42

Belysningsprinciper

Bilaga A - dialoger 47

Dialogernas påverkan på förslaget i programhandlingen

Bilaga B - antikvariskt utlåtande 56

Vaxholms kajer, historia och karaktär

Antikvariska synpunkter

329



Inledning

330



5

Inledning
Vaxholms stad avser att rusta och renovera kajen för att 
säkerställa kajens funktion. 

Med anledning av kajkonstruktionernas dåliga status, 
både stålsponten i Söder- och Österhamnen och stenkajen 
i Västerhamnen, har upprustning av den offentliga miljön i 
det centra hamnområdet i Vaxholm aktualiserats. 

Gestaltningsprogrammet syftar till att binda ihop de tre 
kajområdena Österhamnen, Söderhamnen och Väster-
hamnen genom att skapa en enhetlig gestaltning. Försla-
get till upprustning av miljön ska bidra till att behålla och 
utveckla Vaxholms unika värden och karaktär. 

En viktig del i arbetet med programmet har varit dialoger-
na med de som berörs; verksamma inom området, Region 
Stockholm och båtbolagen, Sjöfartsverket, Roslagsvatten, 
företagare, invånare och besökare med fler. Möten har 
också hållits med alla partier.

Vaxholms stad har fått statlig medfinansiering för att 
rusta kajen, förbättra dess funktion som replipunkt, skapa 
en god resenärsmiljö och goda förutsättningar för kol-
lektivtrafiken på land och vatten. För att ta del av stödet 
ska Vaxholms stad utföra en rad åtgärder i kajområdet. 
Åtgärderna regleras i ett avtal som skrivits med Trafikver-
ket. Åtgärderna är inarbetade i gestaltningsprogrammet. 
Stödet är förutsättningen för att renoveringen kan genom-
föras. 

Ett första gestaltningsprogram togs fram som informa-
tionsärende i maj 2021. Därefter har programmet bear-
betats med hänsyn till de synpunkter som kommit från 
verksamma i området, invånare, besökare, politiker, anti-
kvarisk kompetens samt de funktioner som krävs.

Kajerna är attraktiva stadsrum som lockar många besö-
kare. Folk- och båtlivet när skärgårdsbåtarna angör ger 
platsen en speciell atmosfär. Söderhamnen och miljön 
kring kajen är det som många förknippar med Vaxholm 
och Waxholmsbåtarna är ett karaktäristiskt kännetecken. 
Söderhamnen är ett nav för båttrafiken i skärgården och 
hamnen. 

På kajerna ryms många funktioner; båtar, bussar och bilar, 
handel, serveringar m m. Kajområdet fungerar väl, men 
är bitvis slitet och intrycket är i många delar splittrat och 
oordnat. Varje år kommer ca 850 000 besökare till Vax-
holm. Den begränsade ytan och det tidvis stora antalet 
besökare ställer också särskilda krav på utformningen av 
miljön. Det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp på 
den offentliga miljön för att ge kajområdet den utformning 
den förtjänar. 

Kajens sträcker sig från Västerhamnen via Söderhamnen 
upp till Österhamnen är totalt ca 700 m lång. Stråken och 
platsernas sammanhållande utformning kan förbättras 
avseende formspråk, kulör och material för att skapa 
sammanhängande stråk och attraktiva mötesplatser som 

förstärker helheten och de ingående delarna. Gestalt-
ningen av kajområdet bör även knyta an till och binda 
samman målpunkter och stråk i intilliggande områden. 
Det är av största vikt att förslag till förbättringar av miljön 
bidrar till att behålla och utveckla Vaxholms unika värden. 
Gator och torg ska utformas så att de förstärker Vaxholms 
karaktär. 

En viktig utgångspunkt för detta uppdrag är översikts-
planen som säger att parkmiljöer och stadsrum ska locka 
till möten och aktiviteter och ge möjlighet till lek och 
rekreation som kan främja hälsa och social aktivitet m m. 
Mer plats för gång- och cykeltrafik samt cykelparkeringar 
prioriteras i detta uppdrag. 

I ett första steg har området analyserats och inventerats. 
Med detta som grund har en åtgärdsplan tagits fram. 

Detta uppdrag har genomförts av nivå landskapsarkitek-
tur AB i nära samarbete med Vaxholms stad.

Kortfattad bakgrund
Vid Vaxholms kajer finns en unik kombination av närhet 
till stadsliv och storslagna naturupplevelser. På kajerna 
möter man det stora öppna landskapsrummet med Södra 
och Norra Vaxholmsfjärden och öarna runtom. Den stor-
slagna upplevelsen står i kontrast till stadsmiljöns oregle-

rade småskaliga kvartersstruktur och smala gatusektioner 
med sin stora andel äldre och låga bebyggelse. Hela stads-
kärnan omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.

Kust- och skärgårdsområdena i Stockholms län är av 
riksintresse för det rörliga friluftslivet och med hänsyn till 
det samlade natur- och kulturvärdet. Inseglingsleden mot 
Stockholm med dess speciella bebyggelsemiljö av sekel-
skifteskaraktär har också bedömts som riksintresse, och 
omfattar ett stort område kring farleden. 

Naturvärdena på kajerna är begränsade, då de mesta-
dels består av hårdgjorda ytor med mindre parkytor och 
trädplanteringar. Olika funktioner har delvis otydliga av-
gränsningar, rörigt och svårt att förstå vem som ansvarar 
för vad. De många uteserveringarna har olika möbler och 
avgränsningar vilket kan bidra till ett oordnat intryck.

Stockholms skärgård är en av de fem utvalda destinatio-
ner i Sverige som bedöms ha potential att locka ytterligare 
utländska besökare. Vaxholm har en internationellt känd 
profil som en trivsam småstad i Stockholms skärgård. 
Hamnområde har potential att lyftas fram som ett viktigt 
resmål i sig själv. 

I förändringsarbete, t ex om- och nybyggnation, ska alltid 
hänsyn till kulturhistoriska sammanhang och estetiska 
värden tas. Befintliga kvalitéer ska värnas och förädlas.  

Projektområde
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Områdesanalys
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Projektområdet binder samman stråk och platser i intillig-
gande områden. Från Vaxholms kajer kan man till exem-
pel promenera norrut mot Batteriparken, Norrhamnen 
och hembygdsgården. Vaxholms huvudgata och primära 
affärsstråk startar vid kajen och löper västerut, in mot ön. 
Därifrån kan man även vika av norrut och nå Rådhuset 
och Rådhustorget. Följer man kajen söderut fortsätter 
gångstråket längs med Ekuddsgatan, förbi Roddarhuset 
som i förlängningen övergår i en strandpromenad förbi 
Vaxholms roddförening och kanotsällskap, och slutar i 
Eriksös naturområde. 

13. Vaxholms primära handelsstråk, 
Hamngatan

8. Eriksös naturområde. 
Foto: Vaxholms stad

2. Kärleksbänken. 
Foto: Vaxholms stad

1. Infoskylt i Söderhamnen om Blå leden och 
Strömmingsrundan. Blå leden är en sidoled 
av Roslagsleden och går från Vaxholm till 
Dommaruddens friluftsgård, nära Åkersber-
ga, där den ansluter till Roslagsleden.

Strömmingsrundan är baserad på Ström-
mingsloppets bansträckning 5 respektive 10 
km. Start och mål är vid lägret, och banor-
na är skyltade med gula respektive gröna 
strömmingsskyltar. Informationstavlor finns 
uppsatta vid Söderhamnsplan och Eriksö.

10. Norrhamnen med Batteriparken i bakgrunden 9. Batteriparken i vinterskrud12. Bryggpromenad

Översiktlig analys

12

11

13

14

15

18

9
10

1
3

2

45

19

8

7
6

1. Utgångspunkt: Söderhamnen

2. Kärleksbänken

3. Roddarhuset och Ekuddsparken

4. Johannesbergs badplats

5. Fredriksbergs brygga / Vaxholmsbåt

6. Vaxholms roddförening och Vaxholms
Kanotsällskap

7. Eriksös badplats

8. Eriksös naturområde med balnd annat
elljusspår, vindskydd, utegym, skypark

9. Batteriparken

10. Norrhamnen

11. Hembygdsgården

12. Bryggpromenad och klippbad

13. Hamngatan, handelsstråk

14. Rådhuset och Rådhustorget

15. Lägret; park, festplats, lek

16. Utsiktspunkt

17. Kolerakyrkogården

18. Nya kyrkogården

19. Blå leden frotsätter över
Pålsundsbron mot Åkersberga

20. Utsiktspunkt

1617

20
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P17

P2

P10

P7

P4

P3 P3

P9

BU
SS

H
ÅL

LP
LA

TS

BUSSHÅLLPLATS

HÅLLPLATSER VAXHOLMSBÅTAR

TAXIBÅTAR

TRAFIK

ARBETSOMRÅDESGRÄNS

KOLLEKTIVTRAFIK (BUSS)

GÅNGSTRÅK

SVAGT GÅNGSTRÅK

KAJPLATS YRKESTRAFIK

PARKERING

BUSSHÅLLPLATS

TECKENFÖRKLARING

Trafik och rörelsestråk

Analysen visar bl a att gångstråk bör förstärkas i vissa delar längs med kajen.

1. Gångstråk med spridda sittplatser
ut på piren

2. Parallella men separerade stråk för
gång- och biltrafik längs Österham-
nen

3. Busstationen

5. Svagt gångstråk i Västerhamnen

4. Svag koppling med flera hinder för 
gångtrafikanter mellan Hamngatan 
och kajen

1.

2.

3.

4.

5.
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PRESSBYRÅ

PO
ST

EN

WAXHOLMS HOTELL

LINFÄRJA KASTELLET

KABYSSEN

RESTA
URANG

G
LA

SS

SYSTEMBOLAGET BÅTMACK

BAR

KÄRLEKSBÄNKENBUSSHÅLLPLATS

BÅTMACK

VÄNTHALL

WC

HAMNGATAN
BU

SS
H

ÅL
LP

LA
TS

SMÅBÅTSHAMNEN

VAXHOLMSBÅTAR

MÅLPUNKT

MÅLPUNKT VERKSAMHET / HANDEL

UTESERVERING

TORGHANDEL

ARBETSOMRÅDESGRÄNS

TECKENFÖRKLARING 

Målpunkter

Analysen visar bl a att det finns delar på kajen som skulle kunna förstärkas 
med fler målpunkter.

2. Småbåtshamnen

3. Hotellet

6. Söderhamnen med Waxholms-    
båtarna

5. Båtmack i Söderhamnen

4. Uteservering på hamnplan

1. Hamngatan1.

2.

3.

4.

5.

6.
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KASTELLETSKÄRGÅRD

SKÄRGÅRD
VAXHOLM

SKÄ
RG

Å
RD

H
A

M
N

EN

ARBETSOMRÅDESGRÄNS

VISUELL KOPPLING

STÖRD VISUELL KOPPLING

VISUELL BARRIÄR/STÖRNING

UTBLICK

TECKENFÖRKLARING

Visuella samband

1.

2.

3.

4.

Längs med kajen finns goda möjligheter till utblickar. Där så är möjligt skall fler vyer 
öppnas upp och blockerande effekter minskas.  

1. Söderhamnsplan - utblick mot havet 2. Lotsgatan  - utblick mot havet och
fästningen

3. Trädrad bildar visuell barriär 
mellan Hamngatan / hotellet och
kajen

4. Hamnplan - utblick mot havet
och kajen 
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ARBETSOMRÅDESGRÄNS

BARRIÄR

KOPPLING

PLATSBILDNING

RUM

TECKENFÖRKLARING

Barriärer och rum

1.

2.

4.

5.3.

Barriär mellan kaj och fasadliv är oftast en gata. Där så är möjligt skall dessa barriärer 
arbetas bort, alternativt bör barriäreffekt dämpas även om dessa stråk fortfarande trafi-
keras av fordon.

5. Kajen med Waxholmsbåtarna 19xx och idag. Barriär i form av byggnader och skyltar hindrar idag 
delvis kopplingen mellan Söderhamnen och Österhamnen. Foto till vänster: Arne Sundström / Sjöhisto-
riska museet

1. Busstationen 

3. Trafikrum runt den stora eken

2. Parkeringsplats framför hotellet.
Träd och häck bildar barriär mot 
vattnet 

4. Kajen i Söderhamnen
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FÖRKLARING

LÅG INTESITET

HÖG INTESITET

Intensitet stadsrum

Intensitetsanalysen med avseende på aktiviteter, verk-
samheter och händelser bygger på tidigare analyser 
av målpunkter, barriärer och stråk. Här kan utläsas att 
delsträckor längs med kajen upplevs som mindre aktiva 
och fokus ligger i detta avseende på Söderhamnen. För 
att öka stadskärnans handel och attraktionskraft behö-
ver aktiviteter, service och funktioner utökas både dag- 
och kvällstid. Detta gäller främst Väster- och Österham-
nen, för att sprida ut besökare och nyttja hela kajens 
potential samt locka människor att röra sig på kajen i 
hela des sträckning. Den offentliga miljön tillsammans 
med näringsidkare skulle här kunna skapa nya lockan-
de målpunkter.  
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ARBETSOMRÅDESGRÄNS

TRÄD

BUSKAR/PERENNER/GRÄS

TECKENFÖRKLARING

Grönstruktur

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
13.

12.
14.23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.

15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.

Träd 1-3 
Parklind, Tilia x europaea

Vuxen  parklind, mindre bra vitalitet. 
Lågt bevarandevärde och bör ut på 
sikt. 

Träd 4- 22 
Klotlönn, Acer Platanoides ’Globosum’

Vuxen klotlönn, dålig till mindre bra 
vitalitet, lågt bevarandevärde och bör 
bytas ut på sikt. Träd 4-10 och 14-22 är 
planterade i rad och kan omfattas av 
de generella biotopskyddet? 

Träd 23-24 
Vitoxel, Sorbus aria

Ungträd av Vitoxel, mindre bra vitali-
tet och med ett lågt bevarandevärde.

Träd 25 
Skogsek, Quercus robur 

Vuxen skogsek, mindre bra vitalitet, 
bevarande värd och åtgärder(?) bör 
vidtas på sikt.

Träd 26-29 
Hästkastanj, Aesculus hippocastanum 

Vuxen hästkastanj, dålig eller mindre 
bra vitalitet och ett lågt bevarande-
värde. 

Träd 30-31 
Vitoxel, Sorbus aria

Vuxen vitoxel, god vitalitet och lågt-
bevarandevärde. Del av gatuträdsallé 
läng med Hamngatan. 

Källa trädinventering: Trädinventering & okulär besiktning, Vaxholms 
stad 2018-11-26 
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Belysning

Fyra olika typer av stolpbelysning och armaturer används inom projektområdet

Belysningsstolpen längs med Söderhamnen, på platsbildningen vid Hamngatan samt på piren finns i 
vår olika kulörer; en ljusgrå och en mörkgrå

Temporär belysning framför hotellet
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Sittmöbler

3 st. Äldre flyttbara soffor i 
olika stilar

21st. Förankrade parksoffor  längs 
med Väster-  och Österhamnen

5 st. Flyttbar dubbel parksoffa 
på torg- ytor vid Söderhamnen. 
Finns även som enkelsoffa (3 st.) 
på piren

6 st. Parksoffor i parken vid 
Västerhamnen

4 st. Parksoffor vid Waxholms-
bolagets kajplatser

34 st. Flyttbara parksoffor

3 st. Parksoffor utanför restau-
rangen

4 st. Parksoffa på granitmur2 st. Flyttbara bänkbord
Antal möbler och dess läge enl. inmätning av kajen 20-12-03. Ett antal olika typer av 
soffor är utplacerade inom kajområdet. Många olika typer av lös/flyttbar möblering 
flyttas runt inom området och skapar ett oordnat intryck. 
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Hamnutrustning

Kockums hamnpollare längs 
kajkant

Hamnpollare. Ritning: Arkivet 
Vaxholm

Klockpelare

Informationstavla vandrings- 
och motionsleder

Informationsskylt / vägvisare

Hamnspecifik utrustning för 
Waxholmsbåtar

Hamnspecifik utrustning för 
Waxholmsbåtar

Blomsterurnor

SandlådaParkeringsautomat och elskåp Pollare

Marknadsstånd

HögtalarePublik anslagstavlaSkyltar för båttrafiken

Avgångsplats linfärja

SkräpkorgSandlåda

Pumpbrunn

Blomsterurnor

Cykelställ

Stadskarta

Konstverk

Annonseringstavla

Avgångstavla Waxholmsbåtar Elförsörjning Waxholmsbåtar

Blomsterurnor

Räddningsboj, stege och 
skräpkorg

Nedan visas ett urval av den utrustning som finns inom projektområdet. Utöver detta 
återfinns tex flaggstänger och möbler som hör till uteserveringar.
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Kulturhistoria

Under medeltiden hade större delar av Vaxholms 
kommuns yta tagits i anspråk för bosättning, Mindre 
byar fanns i Vaxholms närområde. Vaxöns äldsta kända 
byggnader var två frälsehemman benämnda Norra 
Vaxön och Södra Vaxön från 1297 och 1315.

Vid 1500 - talets mitt beslöt Gustav Vasa att det skulle 
byggas en fästning mellan Vaxön och Rindö för att kunna 
försvara infarten till Stockholm. Sakta växte samhället 
Vaxholm fram på Vaxön – mittemot fästningen. Närheten 
till fästningen begränsade troligen huvudöns bebyggelse. 
Vaxön tillhörde kronan ända fram till 1930, och de hus 
som uppfördes i Vaxholm fram till år 1912 fick, enligt 
kronans instruktioner, enbart byggas i trä för att snabbt 
kunna brännas ned vid ett fientligt anfall. En stor del av 
denna äldre träbebyggelse finns fortfarande bevarad i 
stadskärnan, några har dock försvunnit för att kunna 
tillgodose dagens behov av parkeringsplatser, hyreshus 
och butiker. Den första förbindelsen med fastlandet fick 
Vaxön 1926 i och med Pålsundsbron.

Österhamnen

Samma vy på en målning från 1810 av Louis de Pienne. Tullhuset, som fortfarande står kvar i Öster-
hamnen, var redan då ett centralt motiv på Vaxön

Vy från Vaxholms fästning mot Österhamnen idag.  Foto: Vaxholms stad Samma vy men fotat innan ombyggnationen 1969. Foto: Okänd 
fotograf 1965 / Sjöhistoriska museet

Tidig träbebyggelse och sjöfart i Österhamnen runt 1860. Tullhuset i vitt i bakgrunden. 
Rester av den gamla träbebyggelsen finns fortfarande kvar vid Cronholmsplan. Målning 
av Nils Andersson från 1860.
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Historiska kajlinjer överlagrade med dagens kajkant från 1969

1776
1880
1936

1969

Vaxholm, karta från 1776. Källa: Arkivet Vaxholm

Vaxholm, detaljplan från 1926. Källa: Vaxholms stad

Vaxholm, karta från 1880. Källa: Arkivet Vaxholm
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Ångbåtstrafiken under 1870-1880- talet gjorde det möjligt 
för Stockholms borgare att uppföra sommarboställen 
på skärgårdsöarna, så kallade grosshandlarvillor. 
Stora trävillor uppfördes i staden och även på öarna 
närmast runt omkring. Flera av de hus som idag präglar 
stadens sammansättning uppfördes mellan 1875-1910. 
Under slutet av 1860 – talet och en bit in på 1900 - talet 
blomstrade badortslivet i Vaxholm. Det välbärgade 
borgerskapet flydde Stockholm och den osunda miljön 
med stinkande avlopp och sopor m m för att få frisk luft 
och bad. Vaxholm blev ett centrum för sommargäster. 
In på 1900-talet började sedan även de från lägre 
samhällsklasser bygga sommarhus här.

Vaxholm kunde erbjuda flera slags bad i kallbadhus, 
varmbadhus där man förutom ”douche” kunde få ett 
kombinerat salt- malt- ång- och gyttjebad. Dessutom 
öppnades Rindöbaden 1881 där man vid den tiden hade 
Europas mest järnrika vatten. 

Det som idag är karaktäristiskt för stadsbilden är 
en- och tvåvåningshusen av trä som stadsmässigt 
placerats i gatulinjen och har utsmyckade detaljer som 
glasverandor, staket och grindar med snickarglädje. 
Husens innergårdar och plank samt fasadfärgerna som 
mestadels är målade i ljusa kulörer är också av vikt 
för stadens helhetsbild. Vaxholms stadskärna är av 
riksintresse för kulturmiljövården. Skärgårdsbåtarna vid 
kajen är och har historiskt varit viktiga inslag i Vaxholms 
kulturhistoria som tillsammans med andra marina/
hamnfunktioner skapar ett rikt båt- och folkliv året om.

Folkliv i Söderhamnen. Raden med träd har vuxit till sig sedan fotot på sidan 20  
(mittersta fotot, nedre raden). Foto:  Vaxholms stad

Österhamnen 1926. Stenkajen är uppbruten med en trappa ner till vattnet. Foto: Okänd fotograf  
1926 / Sjöhistoriska museet

Grusad hamnplan med kantbalk av betong, Söderhamnen under 1900-talets första hälft. 
Foto: Palmqvist, Bo / Sjöhistoriska museet

Söderhamnen ca. 1890 innan nuvarande Vaxholms hotell uppfördes. Bryggor och hamn-
byggnader längs med kajen. Foto: Okänd fotograf  ca. 1890 / Sjöhistoriska museet
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Söderhamnen 1951 framför hotellet. Trappa ner till vattnet för landstigning. Kajplanet sträcker sig från kajkanten 
ändra fram till fasad. Foto: Okänd fotograf  1951 / Sjöhistoriska museet

Söderhamnen, troligtvis 1913-1926,  framför hotellet. En brygga syns längs 
kajen, samt den tydliga trädraden i bakgrunden. Foto: Okänd fotograf / 
Sjöhistoriska museet

Vy från Österhamnen söderut mot Söderhamnen. Öppen  kaj med ett generöst 
gångstråk längs vattnet. Foto: Arne Sundström / Sjöhistoriska museet

Västerhamnen innan utbyggnad av småbåtshamn och pir. Foto: Vaxholms stadSöderhamnen. En brygga ligger intill kajen. Relativt nyplanterade träd står på rad längs 
kajen. Foto: Vaxholms stad
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Åtgärdsplan
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Det finns flera aspekter som föreslås åtgärdas som 
omfattar flera, eller alla, delområden och etapper. 

Ett sammanhållande och genomgående markbeläggning, 
är en viktig åtgärd för att få en miljö som är enhetlig 
och hänger ihop längs med hela kajens sträckning. 
Markbeläggningen föreslås vara av naturmaterial, 
förslagsvis svensk granitsten, som åldras vackert, är 
slitstarkt och hållbart. Granit är också ett material som 
använts i gatstensbeläggning på gator i Vaxholm, och 
är samstämmigt med kulturmiljön. En blandning av 
gatsten och släta granithällar i ytor för gående, särskilt för 
personer med fysiska funktionsvariationer, är att föredra. 

En belysningsplan bör upprättas för hela arbetsområden, 
för att åstadkomma en helhetslösning med ett 
sammanhållet förslag för belysningsstolpar och höjder, 
material, armaturer och kulörer. En bra ljussättning 
hjälper till att hålla ihop kajens utformning och 
en genomtänkt belysningslösning är viktig för att 
skapa trygghet. Planen föreslås kompletteras med 
effektbelysning som lyfter och poängterar delar som 
önskas lyftas fram för att förstärka upplevelsen. T ex kan 
träd, bänkar, fasader och konst effektbelysas. 

Även möblering och utrustning är sammanhållande 
element som förstärker stadsmiljöns identitet och 
skapar atmosfär. En möbelfamilj där varianter av den 
kan förekomma på de olika platserna längs med kajen 
föreslås. På så sätt hålls möbleringen ihop, men variation 
skapas. Där så är lämpligt föreslås att möbler och 
utrustning återanvänds, se vidare åtgärdsförslag nedan.

Kajmiljön är till stora delar en hårdgjord miljö med 
begränsad möjlighet att tillföra grönska. Många befintliga 
träd är i mindre gott skick. Träd som föreslås utgå ersätts 
med nya, buskar och häckar som blockerar utsikten 
undviks och nya träd planteras i lägen där siktlinjer inte 
bryts eller barriärer skapas. Den biologisk mångfalden, 
spridningskorridorer och planteringar som lockar fjärilar 
kan stärkas av perenna planteringar eller temporära 
sommarblomsarrangemang. Blommor var även något 
som lyftes fram i barndialogen. 

Återkommande och viktiga synpunkter inkomna 
från dialogarbete med företag och verksamheter 
handlar bl a om att levandegöra hamnen med en 
attraktiv kajpromenad för att skapa liv och rörelse, 
men även vistelse och handel i hela hamnen för både 
lokalbefolkning och turister prioriteras. Havsutsikten 
bör värnas och orienteringen underlättas med bättre 
skyltning. Ett nytt skyltprogram för hela området är ett 
förslag. Robustare och vackrare markbeläggning i form 
av gatsten efterfrågas, som samstämmer bättre med 
kulturmiljön och som är hållbar och blir vackrare över tid. 

Synpunkter och idéer framkomna i en dialog med 
en barngrupp är beskrivna i de olika delarna i 
åtgärdsplanen. Dessa och andra mer detaljerade 
förslag kommer att arbetas in och konkretiseras i 
programförslaget. 

En viktig aspekt är hur Vaxholms kajer hänger ihop med 
kajerna som båtarna angör i Stockholm; Slussen och 
Strömkajen. Passagerare mellan Stockholm och Vaxholm 
stiger på och av på olika kajer som bör höra ihop på 
något sätt. Det kan handla om hamnspecifik utrustning 
kopplat till Vaxholmsbåtarna, eller andra gestaltande 
element. Detta utreds vidare i programförslaget. 

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Vaxholms kajer i relation till Waxholmsbolagets hamnar i Stockholms innerstad

Strömkajen

Slussen

Vaxholm
Rindö

Tynningö

Värmdö

Ingarö

Stockholm

Resarö

Lidingö

Borgesundslandet

Ljusterö

Övergripande åtgärder
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I denna del av det centrala kajområdet är 
besöksnäringen lägre än i övriga kajdelar. 
Besöksintensiteten är därmed lägre, och idag nyttjas 
kajen mest till fartygstrafik, charter- och taxibåtar. Här 
saknas någon form av målpunkt som skulle kunna 
förlänga turiststråket längs med kajen. 

1.

2.

3.

4.

1.
Denna del föreslås förstärkas med en aktivitetshub, 
som skulle skapa en ännu tydligare målpunkt på kajen 
för besökare på land. Exempelvis ett kallbadhus, en 
badbrygga, en kajak- eller cykeluthyrning, kopplat till 
litet café, eller ett flytande spa? En funktion som kan 
locka besökare och boende samt bidra till att förlänga 
besökssäsongen. Ej genomförbart.

2. 
Parkeringen behöver stadgas upp och p-rutor markeras 
tydligt. Detaljer som p- räcke bör bytas för bättre 
samstämmighet i miljön. 

3.
Utveckla kontakten mellan gata och kaj i Lotsgatans 
förlängning, förslagsvis med en bredare trappa i slänten 
och en trappa som leder vidare från kajen ner till 
vattnet. Historiskt har kajen trappats mot vattnet i detta 
läge. Förslaget har rekreativa fördelar, men skulle även 
underlätta på- och avstigning för taxibåtars kunder. 

4.
Få tar sig runt hörnet från Söderhamnen där kajen 
viker av mot Österhamnen. Här smalnar kajen av och 
tillsammans med sophus och teknikhuset skapas en 
flaskhals. Dessa byggnader är ett visuellt hinder och stör 
havsutsikten samt ger ett skräpigt intryck enligt dialog 
med företagen.  I Åtgärdsplanen föreslås att sophuset 
rivs och ersätts på annan plats alternativt anläggs en 
sopkasun under mark, vilket även föreslås i dialogen med 
företag och verksamheter.

I denna del är nivåskillnaden mellan gata och kaj mindre, 
och föreslås därför länkas samman med en trappning 
som underlättar för gångtrafikanter att röra sig fritt 
mellan ytorna. Idag korsas gräsremsan mellan gata och 
kaj av smitvägar.  

Österhamnen

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen
Projektområde
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Söderhamnen har ett fantastiskt läge, som kan utnyttjas 
ännu bättre. Den centrala funktionen och upplevelsen 
är Vaxholmsbåtarna, som ska stå i centrum här, vars 
varumärke är en del av Vaxholms identitet. 

Gatan föreslås ombildas till ett gångfartsområde 
för att prioritera fotgängare i området. Även 
cykeltrafiken föreslås stärkas med fler väderskyddade 
cykelparkeringar. 

5.
6.

7.

9.

8.

5. 
Denna väderutsatta plats med en fantastisk 270 - graders 
vy mot skärgården och Vaxön med kastellet har stor 
potential att bli en nod, en mindre mötesplats och 
fokuspunkt på kajen. Idag upplevs platsen som plottrig 
och stökig med varierad möblering och utrustning. 
Generösa möbler att sitta och ligga i en solig och varm 
dag skulle förstärka plasten och en kikare kan placeras 
där Söderhamnen möter österhamnen.

6.
Platsen mellan Stadshotellet och kajen förslås länkas ihop 
så att hela miljön uppfattas som ett torg där man kan röra 
sig fritt mellan kaj och gata med fri utsikt över vattnet. 
Hotellet fungerar i samverkan med Kastellet som en port 
till skärgården, och skulle med denna åtgärd synliggöras 
och stärkas visuellt. 

Nivåskillnaden tas upp genom en trappning, med 
generösa avsatser. En större öppen och flexibel yta formas 
som kan nyttjas till olika händelser och aktiviteter. Tak för 
cykelparkering och väderskydd när man väntar på båten 
föreslås i denna del. Detta efterfrågas även i dialogen med 
företag och verksamheter.

7. 
Detta är den mest centrala delen på kajen och den största 
sammanhängande ytan. Detta ger möjligheten att skapa 
ett Hamntorg med en attraktiv och flexibel utformning, där 
den offentliga prägeln föreslås stärkas. Sjömacken bidrar 
till den skärgårdsmiljö som är en del av Vaxholms identitet 
och genererar ett rikt och varierat båtliv vilket är positivt. 
Samtidigt är det en farlig verksamhet som ligger mitt i 
stadskärnan. Om möjligt föreslås denna flyttas till annat 
läge. 

Hamntorget föreslås istället kompletteras med en 
rekreativ brygganläggning, en sol- och vistelsebrygga 
som lockar besökare till kajen. På torget föreslås en 
fontänanläggning som lockar både barn och vuxna 
sommartid. Vattnet kommer direkt ur marken, och 
fungerar som lek för barnen och har visuell attraktivitet 
för alla åldrar och målgrupper. I analys av området ser vi 

att barnen är en underprioriterad grupp i stadskärnan 
och i dialogen med barnen fanns en önskan om lek. Detta 
skulle kunna vara ett förslag som lockar olika åldrar och 
målgrupper. Det är en flexibel lösning som kan stängas 
av vid behov och då blir torgytan tillgänglig för andra 
aktiviteter och evenemang. Juletid finns plats för en stor 
julgran, vilket barnen önskar sig i dialogen. Här skulle 
kunna skapas plats för evenemang, större marknader och 
torg- och grönsakshandel av mer tillfällig karaktär som ett 
komplement till den fasta torghandeln. Detta återkommer 
även i dialogen med företag och verksamheter.  

Väderskyddad cykelparkering placeras i denna del. 

8. 
Denna fina lilla plats ligger i en skyddad hörna. 
Betongmarkbeläggningen är gammal och sliten, och den 
ojämna ytan bör justeras för bättre tillgänglighet och 
plana ytor för servering och andra funktioner direkt på 
marken. Hästkastanjerna föreslås eventuellt glesas ut 
för att släppa in mer ljus och luft på torget. Idag bedrivs 
torghandel här, som då skulle kunna utökas.  

9.
Längst i söder där kajen viker av mot Västerhamnen 
bildas ännu en liten plats som kan förstärkas med 
sittmöjligheter. 

De flesta befintliga träd har överlag dålig vitalitetoch 
därmed ett lågt bevarandevärde. Många av träden 
föreslås därför bytas ut mot nya med bättre 
förutsättningar att utvecklas tillfredsställande. Den 
blockerande häcken som stör havsutsikten föreslås tas 
bort.

Förslagsvis utformas kajområdet från fasad till vattnet 
som ett gemensamt torg, där gränser mellan gata och kaj 
suddas ut. Nya träd planteras i grupper som inte bildar 
visuella barriärer utan placeras med stora mellanrum där 
siktlinjer mellan trädgrupperna bildas.  

Idag är många flyttbara parksoffor utplacerade inom 
detta område. Förslagsvis kan de även i framtiden nyttjas 
som komplement till fast möblering sommartid, och för 
tillfälliga evenemang i staden. De skulle kunna målas i en 
färggrann kulör som signalerade sommar och högsäsong 
i Vaxholm. Även hamnpollarna föreslås målas om i den 
befintliga gula kulören och återanvändas på kajen. 

Söderhamnen

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Projektområde
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I gästhamnen gör många tillfälliga stopp inför seglatser 
ut i skärgården. Förslaget är att samla båttrafik och 
funktioner med många små stopp här, samt större båtar. 

10.
Gångstråket längs med vattnet består huvudsakligen 
av ett trädäck. Närmast gatan som ligger något högre än 
gångstråket föreslås att en låg mur placeras som skyddar 
och breddar den smala gångbanan något. i bakdelen 
placeras sittmöbler och ytan beläggs med natursten lika 
utformningen på de bredare kajpartierna för att knyta 
ihop kajen i sin hela utsträckning. 

En av de befintliga parkbänkarna är den numera 
kända Kärleksbänken, där ett par möttes och gifte sig. 
Parksoffan ska givetvis få en plats i området även í 
framtiden. 

11.
Parken bibehålls som grönskande oas, men öppnas 
upp något mot vattnet. Parken skulle kunna förstärkas 
som målpunkt med t ex lek. I dialogen framkom gungor, 
klätterställning, rutschkana som önskemål, även statyer 
och skulpturer nämns. Här skulle det kunna vara en 
lekskulptur, t ex. Barnen är en underprioriterad grupp i 
området och denna plats skulle kunna bidra till att stärka 
aktiveter och upplevelser riktade till barn.  Dessutom ett 
uppskattat inslag för båtsemestrande barnfamiljer som 
gästar hamnen. Parkens skydd mot gatan bör då stärkas 
ytterligare.

12.
Verksamheten i bodarna skärmar av mot färjeläget. Detta 
kan utvecklas ytterligare, både som skärm och innehåll, 
med t ex större restaurang och mer service, samt marina 
verksamheter. 

13.
Piren bör kompletteras med fler aktiviteter, 
verksamheter och funktioner för att bli ett tydligt mål 
på kajpromenaden. På själva piren, eller som flytbryggor 
kopplade till den. Idag ligger en bar som sista utpost på 
piren, den skulle kunna kompletteras med, möblering 
men även ett café eller dyl samt eventuellt lek eller 
lekfullt inslag.  Den ruffa betongytan skulle kunna målas 
som en slinga som lockar och vägleder promenaden ut 
på piren. Även denna enkla åtgärd skulle kunna locka 
barnens intresse, och att miljön skulle vara mer färgrik 
togs upp i dialogen. Detta skulle kunna vara en plats för 
det.

Här ligger tidvis större båtar till idag, och dessa skulle 
fortsatt få plats mot pirens utsida. 

10.

11.

12.

13.

Västerhamnen

Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Projektområde
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Koncept
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ETT GEMENSAMT GOLV

För att knyta ihop hela kajområdet och skapa 
kontinuitet och identitet hålls markmaterialen 
samman längs hela området. Tillgängliga, 
långsträckta stråk av naturstenshällar ger 
riktning och sväller ut i platsbildningar på 
utvalda platser.

EN SAMMANLÄNKAD KAJ

EN SERIE AV HÄNDELSER

Platser som bjuder in till lek, vila, rekreation 
och häng längs kajstråket lockar folk och hål-
ler intresset vid liv längs med hela stråket. 

ÖKAD VATTENKONTAKT

Kvaliterna med att ha direktkontakt med ha-
vet förstärks längs kajen. Nya bryggor på en 
lägre nivå ger möjligheter att doppa fötterna 
eller hyra en kajak. Kikare och vattenspel uppe 
på kajen förstärker kopplingen.  

STÄRKTA GRÖNA KOPPLINGAR

Nya träd planteras längs kajen som stärker 
den gröna kopplingen och de ekologiska sprid-
ningsvägarna. 
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Förslag
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Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

1.

3.

2.

4.

Replipunkt Vaxholm - Övergripande plan 
för hela kajområdet inklusive intilliggande 
områden

• Skapa en god resenärsmiljö och goda
förutsättningar för kollektivtrafiken på
land och vatten

• Säkerställa kajens funktion och rusta
intilliggande områden

• Ny markbeläggning inom området

• Nya träd/buskar/planteringar

• Nya ledningsstråk 

• Lekskulpturer och vattenspel

• Nya sittmöbler

• Nya belysningsarmaturer

• Trappa vid Lotsgatan

• Bryggpromenad vid Söderhamnen

Vaxholms stad avser att rusta och renovera 
kajen för att säkerställa kajens funktion. 

Då Vaxholms stad får fullt beviljat statligt stöd 
är det möjligt att göra en större renovering av 
kajområdet och intilliggande områden. 

Gestaltningen syftar till att binda ihop de tre 
kajområdena Österhamnen, Söderhamnen 
och Västerhamnen genom att skapa en 
enhetlig gestaltning. Förslaget till upprustning 
av miljön ska bidra till att behålla och utveckla 
Vaxholms unika värden och karaktär. 

En viktig del i arbetet med programmet har 
varit tidiga dialoger med de som berörs. 
Möten har också hållits med alla partier.

Ett första gestaltningsprogram togs fram 
som informationsärende i maj 2021. Därefter 
har förslaget bearbetats ytterligare med 
hänsyn till de synpunkter som kommit från 
verksamma i området, invånare, besökare, 
politiker, antikvarisk kompetens samt de 
funktioner som krävs.

4.
3.

1.

2.

Övergripande plan

Markmaterial: 

1. Bas av smågatsten
2. Tillgängliga stråk och platser av naturstenshällar
3. Platsbildningar / ”mattor” samt bryggor av trä
4. Trappsteg av granit tar upp höjdskillnader

Områdesgräns
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Österhamnen

1.

2.

3.

4.

5.

Angöringsplats avlastning till båttrafiken.

Parkeringsplatser behålls, men organiseras mot en låg mur av natursten. 
Yta markeras i smågatstensbeläggningen.

Platsbildning på kajen med ett golv av trä. Plats för soffor, 
grönska och solstolar. Se även sektion B.

Befintliga hamnpollare av järn 
behålls och renoveras.

Slänt mellan kajen och Hamngatan. 
Perenner och nya träd. En mur av 
träinklädd betong eller natursten 
tar upp höjdskillnad mot slänten.

Referensbilder granitmurar

Referensbilder solmöbler och snurrstolar Foto: Blidsbergs

Referensbilder perennplantering

1.

A

B

B

A

3.

4.

6.

5.

7.

Strandgatan

Lotsgatan

11.
8.

2.

10.

9.
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1.

A

B

B

A

3.

4.

6.

5.

7.

Strandgatan

Lotsgatan

11.
8.

2.

10.

9.

Österhamnen

6.

7.

8.

9.

11.

10.

Ny trappa från Strandgatan ner till kajen och vidare mot 
vattnet till en brygga. Se även sektion A.

Nytt pumphus samt tömning av svartvatten.

Trappsteg tar upp höjdskillnad.

Ett befintligt träd sparas och kompletteras med ett nytt.

Sophantering.

Långbänkar/-soffor längs med kajen. Träsitsar knyter 
an till det marina materialet i bryggor och i mark, 
samt till Vaxholms träarkitektur.

Referensbild trappa ner till vattnet. Foto Anders Karlen

Referensbild långbänk /-soffa. Foto: Hitsa

Koppling mellan Lotsgatan och vattnet / 
kastellet förstärks
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Sektion A-A genom platsbildning i Österhamnen

Sektion B-B genom trappor och brygga i Österhamnen

Brygga för ökad 
vattenkontakt

Parkering bibehålls men 
ordnas mot en mur

Platsbildning på kajen 
med plantering, träd och 
sittplatser

Slänt med blommande 
perenner och träd i 
grupper

Ny gångbana på 
vattensidan av 
Strandgatan
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13
12

18.

15.

14.

17.

16.

21.

20.

19.

26.

23. 22.

24.

25.

27.

28.

32.

31.

29.

C

C

D

D

30.

33.

Söderhamnen

12.

13.

16.

14.

15.

Gångfartsområde utan kantstenar.

Cykelparkering.

Parkeringsplatser behålls. Yta markeras i 
smågatstensbeläggningen.

Långbänkar / soffor och informationstavlor 
för båttrafiken.

Väderskyddad väntplats / skärmtak.

Kajspecifik belysning och möblering med inte-  
grerade tekniska funktioner till Vaxholmsbåtarna.

Referensbild kajspecifik möblering

17.
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Sittgradäng 
av trä tar 
upp höjd-
skillnad

Påstigningsplats 
Vaxholmsbåt

Grupper av träd 
och plantering

Utesevering i anslutning till 
hotellet, glasskiosken mm

Vaxholms Hotell

Parkering 

Gångfartsområde

18. Sitt-trappa av trä tar upp höjdskillnad. Kajplan kan användas 
som temporär scen, där sittgradäng kan användas som 
läktare. Planteringsytor med träd lämnar fri sikt ut mot 
havet  från hotellet.

Referensbild sittrappa av trä Trägradäng med bord Trädäck med planterings-öar Trd som komme rupp ur träyta

Sektion C-C genom kajtorg, Söderhamnen
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Perspektivbild Söderhamnen
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13
12

18.

15.

14.

17.

16.

21.

20.

19.

26.

23. 22.

24.

25.

27.

28.

32.

31.

29.

C

C

D

D

30.

33.

Sophantering.

Söderhamnen

21.

22.

23.

24.

Angöringsplats behålls. 

Parkeringsplatser samlas och organiseras mot en låg mur 
av natursten. Yta markeras i smågatstensbeläggningen.

Nya träd och sittplatser.

25.

Väderskyddad cykelparkering.

Informationstavlor båttrafiken.

26.

27.

28.

29.

30.

20.

19.

Befintlig busshållplats.

Trappsteg tar upp höjdskillnad. Planteringsöar 
med träd.Plats för uteservering samt marknadsstånd på torg.

Tre befintliga hästkastanjer behålls på torget, en tas 
ner för att få in mer ljus på torget.

Parkeringsplatser organiseras mot en låg mur av 
natursten. Yta markeras i smågatstensbeläggningen.

Gångfartsområde utan kantstenar.
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13
12

18.

15.

14.

17.

16.

21.

20.

19.

26.

23. 22.

24.

25.

27.

28.

32.

31.

29.

C

C

D

D

30.

33.

Referensbilder sittplatser runt trädReferensbild vattenspel

31. Kajtorg med sittplatser och träd i hårdgjord 
yta. Plats för uteservering i anslutning till 
restaurang. Lekfullt vattenspel som kan 
stängas av när torgytan behöver användas 
till annat.

Söderhamnen
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13
12

18.

15.

14.

17.

16.

21.

20.

19.

26.

23. 22.

24.

25.

27.

28.

32.

31.

29.

C

C

D

D

30.

33.

Referensbild solstolar Publik kikare Referensbild sittrappa av trä Trägradäng med bord

32. 33.Nedsänkt bryggpromenad för ökad vattenkontakt, nås 
tillgängligt via ramp samt trappor / sittgradänger.

Platsbildning med utblick över vattnet med 
plats för solstolar eller snurrstolar

Söderhamnen
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13
12

18.

15.

14.

17.

16.

21.

20.

19.

26.

23. 22.

24.

25.

27.

28.

32.

31.

29.

C

C

D

D

30.

33.

Nedsänkt bryggpromenad 
med gradängsteg

Nya träd och 
planterings”öar”

Busshållplats

Trappsteg tar 
upp höjdskillnad

Sektion D-D genom busshållplatsen, Söderhamnen
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Västerhamnen

34.

35.

Ny mur av natursten tar upp höjdskillnad och 
ersätter räcke och slänt längs gatan. 

Bänkar och träd placeras mot muren längs 
gångstråket.

35.

36.

35.

34.

E

E

Nya träd på på 
några platser längs 
kajen

Ny mur markerar 
gräns mellan bussga-
ta och kajpromenad

Sektion E-E genom Västerhamnen
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35.

36.

35.

34.

E

E

36. Häckomgärdad park med sittplatser, träd, 
perennplanteringar, gräsyta och lekskulptur. Plats 
för en ny kärleksbänk.

Referensbilder perennplantering

Västerhamnen

Vaxholms Kajer
Lek i Västerhamn |  2021.10.04   |   Strömmingspark

Träskulpturer/lekskulpturer i trä. RavenWood

Strömmingsskulptur i trä

Referensbild marin lekskulptur
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Belysningsförslag
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Österhamnen

Söderhamnen

Västerhamnen

Stolpuppställning: 

A. Kajspecifika armaturer vid avgångsplatser Vaxholmsbåtar 
B. Stolpar med dubbel- eller enkelriktad armatur längs gator
C & D. Master med strålkastare på platsbildningar

1.

3.

2.

4.

5.

A. B. D.C.

Belysningen av Vaxholms kajer blir funktionsorienterad 
utifrån kajens olika rumsligheter i fråga om skala 
och användningsområde. Belysningen skall också 
underordnas stadens kulturhistoriska arv, med karaktär 
av låg pittoresk bebyggelse i bruten kvartersstruktur i 
skärgårdsmiljö. 

Den sammanhängande belysningen placeras mellan 
körytan och GC-vägen som är parallellt dragen med 
vattenlinjen och kajen. Belysningen utgörs av en 
högre stolpe med dubbla armar som kan ge de båda 
trafikslagen en kvalitativ och orienterande ljussättning. 
Armaturerna skall vara avbländade och ha en tydlig 
ljusdistribution så att ljusmiljön upplevs avbländad. 

De olika platsbildningarna och torgen längs med 
kajstråket ljussätts med spotlights på smala stolpar 
som ger ett kontrastrikt ljus och som riktas ned mot 
platsernas olika möblemang och vistelseytor. 

Vegetationsöar med träd och perennplanteringar 
ljussätts med avbländade ”uplights” som framhäver 
trädens stam, grenverk och lövmassa. Uplights placeras 
i förhöjda rör för att minimera bländningsrisk och för att 
skapa mekaniska skydd.   

All belysning från stolpar föreslås vara varmvit (3000K) 
medan lägre belysning i vegetation, trappor och längs 
bryggdäck föreslås vara något varmare (2700K) vilket 
ger en mer stämningsskapande upplevelse. 

Belysningsplan för hela området. Illustration: Black ljusdesign

Illustration: Black Ljusdesign
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Gaturmatur med endast en arm vid trafikerad väg där gångväg saknas. 
Integrerad belysning i planteringskärl samt uppljus i planteringar. Mast 
med spotlights vid platsbildningar. Kajspecifika armaturer längs med 
avgångsplatser för Vaxholmsbåtar.

Belysningsprinciper

1.

2.

Bildkälla: Neri        

Spotlights på mast. Blå parken, Upplands Väsby. 
Foto Black ljusdesign

1.

2.

3.

3.

Dubbelarmad gatuarmatur med olika höjder för gångväg respektive 
trafikerad väg.  Integrerad belysning i planteringskärl samt uppljus i 
planteringar. 

Dubbelarmad gatuarmatur med olika höjder för gångväg 
respektive trafikerad väg. 

Referensbilder

Thuleparken, Gnesta. 
Foto Black ljusdesign

Referensbilder

Oxford street, London
Bildkälla: Selux 

Illustration: Black ljusdesign

Illustration: Black ljusdesign

Illustration: Black ljusdesign
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4.

5.

5.

Dubbelarmad gatuarmatur med olika höjder för gångväg respektive 
trafikerad väg.  Integrerad belysning i planteringskärl samt uppljus i 
planteringar. Infälld belysning i kajmuren längs med trädäck. 

Dubbelarmad gatuarmatur med olika höjder för gångväg 
respektive trafikerad väg. 

Vegetationsbelysning Brunkebergstorg,  
Stockholm. Foto Black ljusdesign

Referensbild

4.

Belysningsprinciper

Illustration: Black ljusdesign

Illustration: Black ljusdesign
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Bilaga A - dialoger

Direkt när kajen konstaterats vara i dåligt skick innan 
några beslut inom ramen för projekt Vaxholm kajer 
tagits påbörjades dialogarbete. Barn, företagare, öbor, 
grupper med tillgänglighetsbehov och pensionärer samt 
allmänheten har alla hanterats separat i dialoger för att 
kunna särskilja dessa gruppers behov. Målet är att alla 
dessa gruppers önskemål skall lyftas och för de som 
arbetar med Vaxholms kajer.

Barn

Två grupper på förskolan Lekhagen har fått representera 
gruppen barn i förskoleåldern. Dessa har fått göra 
studiebesök på kajen samt har haft en workshop med 
tjänstepersoner som arbetar i kajens projektgrupp.

Näringsliv

32 st företag som vid slutet av 2020 hade verksamhet inom 
kajens område har haft enskilda samtal med projektets 
medarbetare. Utöver detta har projektet deltagit i möten 
med företagarföreningar samt uppmanat företag att höra 
av sig.

Öbor

Två studiebesök riktade till öbor har annonserats och 
utförts under 2020. Öbor har också uppmanats att ange 
att de är öbor i kontakt med projektet för att öbornas 
synpunkter och önskemål skall kunna hanteras särskilt i 
arbetet med projektet.

Grupper med tillgänglighetsbehov   
och pensionärer 

Två föreningar och en daglig verksamhet har fått 
representera denna grupp. De har haft dialog med 
projektmedarbetare och lämnat synpunkter ur ett 
tillgänglighetsperspektiv.

Allmänheten

Två studiebesök har annonserats och utförts under 2020 
och allmänheten är uppmanad att kontakta projektet via 
mail.

 Utöver ovanstående insatser har Vaxholm stad under 
2021 haft en sommarjobbare som under sex veckor 
befunnit sig på kajen samt rest runt i kommunen för 
att genomföra intervjuer och samla in synpunkter och 
önskemål om kajerna. Dessa intervjuer är sorterade så att 
vi även kunnat skilja ur ovanstående grupper, bland annat 
äldre barn.
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Dialogernas påverkan 
på förslaget i program-      
handlingen
Dialogarbete har genomförts med företagare och 
verksamheter i området, med allmänheten både 
besökare och boende i kommunen, samt med barn från 
förskolan. Frågor om tillgänglighet har varit en viktig del i 
programarbetet och har dessutom fångats upp i dialoger 
med sakkunniga med god lokalkännedom från bland 
annat PRO och SPF. Denna bilaga redovisar de synpunkter 
och önskemål som uppkommit i genomförda dialoger, 
som sedan arbetats in i programhandlingen. Förslag 
och lösningar kommer att detaljeras och konkretiseras i 
kommande projektering. 

En återkommande synpunkt är att orienteringen bör 
underlättas med bättre skyltning. Detta hanteras inom 
projektet.

I detta uppdrag har inte ingått att studera och ta ställning 
till hamn- och båttrafiklösningar, sjömackar, linfärja eller 
alternativa kollektivtrafiklösningar. I dialogen råder olika 
åsikter om placering av busshållplatsernas läge. I förslaget 
är antal parkeringsplatser oförändrade. I denna fråga visar 
dialogsvaren att många olika åsikter råder, både minska 
och bevara/ öka föreslås. 

Övergripande frågeställningar

Övergripande och viktiga synpunkter inkomna från 
dialogarbete med företag och verksamheter handlar 
bl a om att levandegöra hamnen med en attraktiv 
kajpromenad, men även vistelse och handel i hela hamnen 
för både lokalbefolkning och besökare önskas. För att 
det ska fungera krävs tillräckliga ytor, och att människor 
ska vilja stanna kvar och strosa runt. Målsättning med 
förslaget är att skapa en sammanhängande kajmiljö som 
ökar möjligheten till vistelse med ett promenadstråk som 
lockar att röra sig utmed. En del i arbetet är att förstärka 
Österhamnen och Västerhamnens attraktionskraft med 
målet att förstärka hela kajmiljöns identitet och att skapa 
atmosfär.

Robustare och vackrare markbeläggning i form av 
stenhällar, gatsten (benämnd kullersten) önskas i båda 
dialogerna. En av de bärande delarna i förslaget är den 
sammanhängande granitbeläggningen som skapar 
en helhetsmiljö bestående av tillgängliga hällar och 

smågatsten, som samstämmer fint med kulturmiljön och 
som är hållbar och vacker över tid. 

En annan generell synpunkt som återkommer är att 
havsutsikten bör värnas. Grönska efterfrågas i båda 
dialogerna, men som inte stör utsikten. I förslaget har de 
befintliga träd som är i dåligt skick och de som inte kan 
stå kvar beroende på den nya kajsponten ersatts med nya 
träd. Nya träd föreslås planteras så de inte skapar barriärer 
eller skymmer sikten i viktiga lägen.

Blomplanteringar på kajen är uppskattat i båda dialogerna. 
Det är ett viktigt inslag både med stora upplevelsevärden 
med också för den biologisk mångfalden. Planteringar som 
lockar fjärilar kan stärkas av perenna planteringar och 
temporära sommarblomsarrangemang. 

För att tillgodose de olika önskemålen och behoven att 
sitta ner och vila från dialogerna föreslås olika typer av 
sittmöjligheter. Både häng i gradänger och sköna bänkar 
med armstöd, samt några mer lekfulla inslag.

Bristen på lekmiljöer för barn togs upp i båda dialogerna. I 
analys av området ser vi att barnen är en underprioriterad 
grupp i stadskärnan. Inslag av mer lekfull möblering 
föreslås. 

Vacker utrustning i miljön, såsom armaturer och 
papperskorgar önskas, som stämmer överens med 
stadsbilden. Även önskan om stämningsskapande 
belysning lyftes i båda dialogerna. En del i förslagets 
ambition att åstadkomma en helhetsmiljö är en 
sammanhållande belysningsplan. Det är viktigt för både 
upplevelsen av trygghet men även för att skapa stämning 
och atmosfär.

Österhamnen

•  Attraktivt även vid Österhamnen – ej pumphus, stora 
träd som skymmer utsikt.  Få tar sig runt hörnet från 
Söderhamnen där kajen viker av mot Österhamnen. 

Förslaget: Här smalnar kajen av och tillsammans med 
sophus och elcentral skapas en flaskhals. Dessa byggnader 
är ett visuellt hinder och stör havsutsikten samt ger ett 
skräpigt intryck enligt dialog med företagen. I förslaget 
flyttas sophuset till en annan plats alternativt anläggs 

sophanteringen under mark, vilket även föreslås i dialogen 
med företag och verksamheter. 

• Lek i stadsmiljön generellt kom upp i flera dialoger. 
Förslaget: Där kajen breder ut sig skapas små platser 
där föreslås mer lekfull möblering som uppmuntrar till 
aktiveter och upplevelser. 

• Inslag av blommor i kajmiljön önskade båda dialogerna. 
Förslaget: Den befintliga perennplanteringen i slänten är 
ett uppskattat inslag som byggs vidare på i förslaget. 

• Terrasser/ trappa/ brygga att sitta på vid vattnet. 
Förslaget: en trappa från kajen och ner till vattnet föreslås. 

Söderhamnen

• Häcken skymmer utsikten mot vattnet. Förslaget: Den 
blockerande häcken som både stör havsutsikten och 
skymmer hotellet föreslås tas bort. Raden av träd som är 
i dåligt skick samt skymmer utsikten, ersätts av nya träd 
med större avstånd. 

• Att kunna stå, sitta och vila under ett väderskyddat tak 
när man väntar på båten på båten kom upp i dialogerna. 
Förslaget: Ett skärmtak med parksoffor föreslås på 
kajen där väntande har uppsikt över ankommande och 
avgående båtar.

• Bibehåll utsikten mot havet, dvs inte fler byggnader på 
kajen. Förslaget: Inga nya byggnader, tillkommer, men 
däremot ett skärmtak, se föregående punkt. Skärmtaket 
föreslås utformas med en transparent och luftig karaktär 
för att bibehålla sikten mot vattnet i så stor utsträckning 
som möjligt.

• Tillskapa plats för evenemang, mer marknad och 
torg- och grönsakshandel av mer tillfällig karaktär som 
ett komplement till den fasta torghandeln. Förslaget: 
i delen där ytan brer ut sig, föreslås en öppen yta för 
olika händelser och aktiviteter. Ett vattenspel som kan 
stängas av när ytan används till andra evenemang 
förslås. Möjlighet till marknad vid Söderhamnen på 
Skärgårdsbåtensdag bibehålls.

• Lågfartsområde med kullersten. Låt det bilfria 
hamngatestråket fortsätta förbi rondellen Förslaget: 
Gatan i denna del är omlagd till gångfartsgata med 

gatstensbeläggning där trafiken kör på fotgängarnas 
villkor.

• Läktare vid kajen för att chilla, titta på folk – skapa 
naturlig mötesplats. Förslaget: En bryggpromenad 
nedanför kajen närmre vattnet föreslås där man 
kan hänga. Nedanför hotellet föreslås dessutom en 
gradängtrappa av trä som erbjuder informella sitt- och 
hängmöjligheter i solläge.

• Tak för cykelparkering. Förslaget: Tak för cyklar placeras i 
Söderhamnen. 

• I dialogen med barnen fanns en önskan om lek när man 
väntar på båten och idéer om att förstärka upplevelse av 
vatten. Förslaget: På torget föreslås en fontänanläggning 
sommartid. Vattnet talar till alla sinnen, porlar och svalkar 
och har visuell dragningskraft. Vattnet kommer direkt ur 
marken och lockar till lek för barnen. En attraktion för alla 
åldrar och målgrupper. 

• En stor julgran önskas i barndialogen. Förslaget: här finns 
plats för julgran i juletid.

Västerhamnen

• Boardwalk önskas. Förslaget: Hela promenadstråket 
förstärks med en gemensam helhetsutformning och 
granitbeläggning. 

• I barndialogen uppkom fiske som önskan. Förslaget: Den 
föreslagna lägre bryggan kan vara en lämplig plats för den 
aktiviteten. 

• I dialogen med barnen framkom önskemål om lek, 
bland annat med djur och marint tema, även statyer 
och skulpturer nämns. Förslaget: Parken förstärks som 
målpunkt med marint tema, till exempel lekfull sittmöbel 
och lekskulptur.
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8. Bättre belysning.

9. Attraktiv kajpromenad längs hela kajen, även i 
Österhamnen.  Hela kajstråket på fotgängares pre-
misser. 

10. Terrasserad del (brygga t.ex.) att sitta på med 
fötterna i vattnet.

11. Lågfartsområde framför hotellet.

12. Ingen häck framför hotellet, skymmer utsikten 
mot vattnet. 

13. Blomplanteringar längs med kajen.

14. Bättre sophantering.

15. Läktare vid kajen för att chilla, titta på folk.   
Naturlig mötesplats.

16.  Bänkar.

17. Ytor för människor att umgås och vara på.

18. Enhetliga skyltar.

19. Väderskyddad väntplats på kajen.

20. Bibehåll havsutsikten, bygg inte för den.

Exempel på önskemål 
från dialoger med företag 
och verksamheter, som 
implementerats i   
programmet:

2. Bättre skyltning båttrafiken, även vid   
busshållplatsen.

3. Behåll torghandeln. 

4. Bättre sittplatser vid torget vid Pressbyrån.

5. Bibehållet läge busshållplats.

6. Brygga ut i vattnet i Söderhamnen / boardwalk.

7. Lägre, tillgängliga kajplatser för av-/ påstigning 
från t ex taxibåtar.

1. Lekskulptur med marint tema
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7. Blommor / planteringar.

8. Stora tillgängliga stenplattor på marken.

9. Träd.

10. Bättre framkomlighet / bredare gångbanor.

11. Tak som man kan stå under, men ändå titta ut.

12. Blommor / planteringar.

13. Träd.

14. Belysning.

15. Bredda kajen.

Exempel på önskemål 
från dialoger med barn 
och äldre, som implemen-
terats i programmet:

1. Fler sittplatser på torget.

2. Säng att vila på om man är trött.

3. Sten istället för trä i rörelsestråk (halkbekämpning).

4. Lek.

5. Blommor / planteringar.

6. Träd.
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Exempel på önskemål 
från dialoger kajen, som 
implementerats i   
programmet:

5. Beläggning i trä/sten inte asfalt 

6. Tydligare, bredare promenadstråk

7. Bredda kajen

8. Tillgänglighet

9. Trevligare området kring linfärjan

10. Österhamnen trevlig istället för   

transportsträcka

11. Bättre sophantering

12. Öppna ytor

13. Sittplatser i skugga, nära växtlighet

14. Planteringar

15. Långa bänkar så man kan prata med varandra

16. Flaggor

17. Platser för häng

18. Tydligare information båtavgångar

19. Väderskydd

20. Bättre belysning

1. Vattenspel

2. Bredare trädäck

3. Bättre plats för avhämtning & mötesplats

4. Lek
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Synpunkter som ej tas tillvara

Alla synpunkter går tyvärr inte att 
tillfredsställa. Möjlig biltrafik före och efter 
projektet måste vara oförändrad eftersom 
det är beslutat att projektet skall ske inom 
gällande detaljplaner. Det innebär bland 
annat att område för väg kommer att förbli 
oförändrat.

Två stora intressekonflikter har identifierats 
och dessa rör sjömackar och biltrafik i 
anslutning till kajerna. Ingen av dessa frågor 
ingår i projektet. Sjömackarna kommer att 
behöva anpassa sig och eventuellt flytta 
sig under byggtiden, vilket projektet och 
mackarna redan är överens om, men var 
och hur de placeras efter projektet avgörs av 
verksamheterna i samråd med respektive 
tillsynsmyndighet.

Vissa synpunkter kan inte uppfyllas av andra 
skäl som tillexempel att de inte är ekonomiskt 
försvarbara eller geografiskt ligger utanför 
projektet.
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Bilaga B - antikvariskt utlåtande
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Vaxholms kajer, historia och karaktär 
Sammanfattande kajhistorik 
Vaxholms kajer har liksom staden som helhet förändrats och utvecklats genom 
århundradena. Successivt har utfyllnader gjorts och bryggor byggts efter behov här och 
var utmed vattenlinjen. Större åtgärder har genomförts av Vaxholms styrande, som 
utfyllnaden av den innersta viken i Österhamnen på slutet av 1800-talet, där en träbro 
av funktionella skäl ersattes av en ny markyta. Även den djupa, smala viken i 
Söderhamnens mitt (som även den åskådliggöras av den blå linjen som visar 1770-
talets strandlinje) var igenfylld vid 1800-talets slut. Vintervägen till centrala Vaxholm 
från skärgården, att köra häst och släde på isen, angjorde staden i Söderhamnens mitt 
ungefär vid Söderhamnsplan. Slänten ned mot vattnet som möjliggjorde detta, byggdes 
bort med en kajkant någon gång mellan 1904 och 1915. 
 
En oregelbunden, delvis stensatt strandlinje med träbryggor rakt ut från land 
omvandlades vartefter till en mer och mer sammanhängande och rak kajkant. Kaj 
kanten innehöll dock här och var trätrappor som gick ned till vattnet. Detta för att 
kunna nyttjas av mindre båtar, som fästningens roddslupar. Ombyggnader under det 
sena 1800-talet, men framför allt under 1920- och 1930-talen, innebar utfyllnader och 
anläggande av stensatta, raka kajer. En förändring som är tydligt avläsbar i 1936 års 
gröna linje på kartan över kajerna. Markbeläggningen var ända in på 1950-talet grus. 
 
Bebyggelsen har förändrats över tid, men byggnadernas höjd och storlek har fortsatt 
hållit sig till en mindre skala. Karaktäristiska nyttobyggnader för en hamnstad, 
magasinen, har vartefter rivits. Det senaste på 1980-talet i Österhamnen. Vaxholms 
hotell, ett av stadens kännetecken, är fortsatt verksamt och har stor betydelse för 
upplevelsen av miljön. 
 
En av de största förändringarna av Vaxholms kajer utfördes på 1960-talet då stora 
utfyllnader gjordes, för att möta en kraftigt ökad skärgårdstrafik med centrum för 
resande och varor i Vaxholm. Omfattningen av trafiken kom aldrig att leva upp till de 
tänkta nivåerna och de stora kajytorna kom av vissa att kallas ödemarken.  
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Historiska kajlinjer överlagrade med dagens kajkant från 1969 
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 Överst: ett vykort från början av 1900-talet (skickat 1913) över Österhamnen norrut. 
Notera särskilt det stensatta kajhörnet nästan mitt i bild. Nederst ett vykort skickat 
1969, men som visar Österhamnen före utbyggnad. Med samma stensatta kajhörn mitt 
i bild. Vykort lånade från Vaxholms Hembygdsförening. 
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Överst: Samma vy 25 okt 1965 när arbetet med utfyllnaden av kajen pågår som 
bäst. Här återfinns det stensatta kajhörnet i mitten av bildens vänstra del. En 
mycket tydlig bild av den stora förändring 1960-talets arbeten innebar.  
Nederst: Ett vykort skickat 8/8 1916 visar hotellet, trädraden, den grusade kajen 
och en Vaxholmsbåt.  
Bild och vykort lånade från Vaxholms Hembygdsförening. 
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Kulturhistoriska värden och karaktärsdrag 
Vaxholms karaktär kom att förändras under 1800-talets senare del i och med 
sommargästernas och med dem ångfartygens intåg i skärgården. Även fritidsbåtar 
behövde samsas med skärgårdsbornas traditionella båtar vid Vaxholms kajer. Denna 
trafik är idag ett viktigt karaktärsdrag för Vaxholm och utgör ett väsentligt 
kulturhistoriskt värde. Vaxholmsbåtarna och annan nyttotrafik är tillsammans med 
fritidsbåtarna ett av Vaxholms främsta kännetecken och deras möjligheter att angöra 
centrala staden och bidra till folklivet är av stor kulturhistorisk betydelse.  
 
Kajer och båtliv har en tidlös dragningskraft, möjligheten att sitta och betrakta 
människor och fartyg hör till en kuststads fördelar och karaktär. En självklar 
mötesplats sedan århundraden. 
 
Samspelet och närheten mellan bebyggelsen och kajen är ett väsentligt karaktärsdrag. 
Ett exempel är hotellverksamheten som alltsedan 1800-talets mitt samspelat med 
båtarna som angör kajen och lockat resenärerna till sig. Trädraden utmed hotellfasaden 
har lång kontinuitet och är en tidstypisk gestaltning av en allmän plats.  
 
Kajernas karaktär har förändrats över tid, men ett kännetecken som förenar historien 
är de äkta materialen av sten och trä i tunga, beständiga konstruktioner. Dominerande 
ytor av betong och asfalt hör främst till andra halvan av 1900-talet. In på 1950-talet var 
grus det material som täckte stora delar av kajerna, vilket gav ytorna ett varierat 
uttryck. 
 

Ett vykort över Söderhamnen, med vy mot Söderhamnsplan. Tidigast från 1950-tal 
eftersom byggnaden i fonden tillkom då. Vykort lånat från Vaxholms 
Hembygdsförening. 
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 Borstförsäljare tar sig en paus, år 1895. Notera gruset, 

träden med stöd och sofforna. Bild från Vaxholms 
Hembygdsförening. 
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Antikvariska synpunkter  
Här några synpunkter och tankar kring utformningen som beskrivs i 
programhandlingen: 
 
- Sammanhängande och regelbundna rader av träd är en del av det sentida 
1800-talets gestaltning av Vaxholms stads- och gatumiljö. Förslaget att placera 
träd i asymmetriska grupper är ett tydligt modernt förhållningssätt. Ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv har principen träd i rad och stadsmiljön, med 
hotellet som en viktig del, en historisk samhörighet och är ett tidstypiskt uttryck 
som bör värnas för att stärka miljöns historiska sammanhang och karaktär. 
 
-I Västerhamnen finns en synlig stensatt kaj. Att stenkajen, till största delen, 
fortsatt är synlig är viktigt för upplevelsen. 
 
-Järndetaljer som räcken mm har traditionellt sett haft en svart kulör alternativt 
brutet svart. Detta är fortsatt en lämplig färgsättning. Pållarna av järn från 
1960-talet, verkar dock ha haft en stark gul kulör från början. 
 
-De föreslagna låga stenmurarna mellan framför allt körbana och gångstråk 
redovisas i två möjliga utföranden, en klädd med trä och en av sten. Ur 
kulturhistorisk synvinkel är en synlig stenmur att föredra då den har ett mer 
traditionellt uttryck.  
 
-I dessa låga stenmurar föreslås infälld belysningen. En sådan gör att muren 
inte känns lika beständig, tung och traditionell. Lyktor är att föredra ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv då de har lång hävd i miljön och inte poängterar 
vissa element i stadsmiljön utan fördelar ett mer jämnt ljus, samt ger ett diskret 
återsken på fasader mm. 
 
-Vidare är vår bedömning att man bör avstå väderskyddade cykelparkeringar i 
dessa kajlägen. Vanliga cykelställ är att föredra. Hur de än utformas innebär 
väderskydden ett hinder för utblicken och är ännu ett element i kajmiljön som 
så välgörande rensas upp i förslaget i övrigt.  
 
-Angående förslaget med färgglada bänkar sommartid så förordas att en kulör 
väljs utifrån traditionella pigment som tex guldockra eller kromoxidgrön. Så att 
de, om än kulörstarka, harmonierar med den äldre bebyggelsemiljön.  
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2 (2) 

I övrigt är vår bedömning att förslaget är genomarbetat och bra och kommer att 
lyfta kajmiljön och Vaxholm. Det är välgörande att ersätta den splittrade miljön, 
av allehanda material och föremål, med enhetligare markbeläggning och bli av 
med avskärmande delar mellan husen och kajen. Att återinföra trappor i kajen 
som leder ned till vattnet är positivt. Det är av stor betydelse för miljön att båtar 
av olika storlek lätt kan angöra Vaxholm, det bidrar till en livfull hamn och stad.   
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2021-11-25 

Änr KS 2021/39.535 
1 av 1

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 193 Fast avgift linfärjan 2022 samt avetablering av färjefäste på 
Vaxön 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 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 2022-08-31. 
 Färjefästet på Vaxön avetableras efter avslutad säsong 2022-08-31. 

Ärendebeskrivning 
KF fattade beslut 2021-06-14 §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. 

Yrkanden 
Ordföranden samt Michael Baumgarten (L) yrkar bifall till första stycket i förvaltningens beslutsförslag 
och yrkar att andra punkten ska lyda: 

 Färjefästet på Vaxön avetableras efter avslutad säsong 2022-08-31. 

 Ordföranden finner bifall till lagt yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2021-11-23 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Mikaela Lodén, klk 

För kännedom: Marie Wiklund, klk                                                                                           
Näringslivsberedning
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Tjänsteutlåtande 
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Änr KS 2021/39.535 
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

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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Tjänsteutlåtande 
2021-11-23 

Änr KS 2021/39.535 
2 av 2 

 
 

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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Protokoll Kommunstyrelsen 
2021-11-25 

Änr KS 2021/86.049 
1 av 3

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 185 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-10-31 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1) Information noteras till protokollet. 
2) Ekonomichefen får mandat att avsluta ränteswapparna i förtid. 
3) Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns skuldportföljsfördelning mellan fast och rörligt ränta från 

perioden då ränteswapparna avslutas fram till kommunens nästa låneförfall godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet.  

Informationen nedan avser situationen per 2021-10-31. 

1. Aktuell likviditetssituation 

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv inklusive checkkredit uppgå till minst 1/12 och maximalt 
3/12 av stadens budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och 
förändring av semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 62 – 187 mnkr.  

 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.  

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter 

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank. 
 

3. Utlåning till bolag 

Vaxholms Smeden 3 AB: 11,9 mnkr 
Vasavägen 13 AB:  0,7 mnkr 
Rindö skoltomt AB:  5,2 mnkr 
Summa:  17,8 mnkr 
 

4. Skuldportföljens volym och motparter 

Enligt kommunens finanspolicy får den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt uppgå till 50%.  

Staden har långfristiga lån på 260,0 mnkr per 2021-10-31. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.  

mnkr
Likvida medel 2021-10-31 70,1
Checkkredit 25
Summa 95,1
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Kommunstyrelsen 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 73,8% till fast ränta, 26,2% till rörlig 
ränta. 

 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.  

5. Skuldportföljens kapitalbindning 

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid.  

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2021-10-31 är 
2,6 år. 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.  

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta 

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.  

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2021-10-31 är 1,96 år. 

Snitträntan uppgår per detta datum till 1,36 % inklusive ränteswappar. Snitträntan exklusive 
ränteswappar är 0,31%.  

Kommunen håller sig inom finanspolicyns ramar om en räntebindningstid på 1-4 år.  

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter 

Lånebelopp Startdatum Slutdatum Räntetyp Räntesats Marginal Index
9 500 000,00 2018-11-13 2023-02-22 Rörlig 0,2500% STIBOR3M

50 000 000,00 2019-06-03 2024-10-02 Rörlig 0,1800% STIBOR3M
30 000 000,00 2019-10-28 2023-11-13 Rörlig 0,2200% STIBOR3M
50 000 000,00 2020-12-01 2025-05-12 Fast 0,2800%
52 000 000,00 2021-09-15 2026-06-10 Fast 0,4700%
68 500 000,00 2017-12-20 2022-06-01 Rörlig 0,3100% STIBOR3M

260 000 000,00 Summa lån
39,2% Andel fast ränta
60,8% Andel rörlig ränta

Nominellt (Der) Startdatum Slutdatum Räntetyp 
(Betald)

Räntesats 
(Betald)

Räntetyp 
(Erhållen)

Index 
(Erhållen)

25 000 000,00 2013-01-25 2023-02-20 Fast 3,6800% Rörlig STIBOR3M
10 000 000,00 2013-01-25 2023-02-20 Fast 3,6800% Rörlig STIBOR3M
30 000 000,00 2015-04-23 2022-05-13 Fast 2,9100% Rörlig STIBOR3M
25 000 000,00 2017-11-27 2023-02-27 Fast 3,1400% Rörlig STIBOR3M

90 000 000,00 Summa ränteswappar
73,8% Andel fast ränta inkl ränteswappar
26,2% Andel rörlig ränta inkl ränteswappar
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Kommunstyrelsen 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt. Vaxholms stad har 90,0 mnkr i ränteswappar per 
2021-10-31, samtliga med Nordea som motpart.  

8. Leasing 

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan. 

Avgifter på avtal inom ett år     2 529 tkr 

Avgifter på avtal 1 – 5 år     3 298 tkr 

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart 

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare. 

Låntagare   Belopp  Kreditgivare 

Vaxholmsvatten AB  97,4 mnkr  Nordea  
Roslagsvatten AB  2,0 mnkr  Nordea 
Totalt   99,4 mnkr 

10. Pensioner 

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi. 

11. Övrigt – Beslut om att avsluta ränteswapparna i förtid 

Kommunen har möjlighet att avsluta ränteswapparna i förtid. Anledningen till att detta tas upp nu är för 
att kommunen förväntas ha ett väldigt gott resultat vilket möjliggör finansieringen för att avsluta dessa 
swappar i förtid och därmed avlasta kommunen från kostnader för kommande år.  

Att avsluta ränteswapparna i förtid innebär följande: 

- Kommunen betalar ca 3,7 mnkr till Nordea för att avsluta swapparna. Kostnaden fluktuerar dag 
för dag beroende på hur räntemarknaden rör sig i förhållande till den ränta som kommunen har 
förbundit sig att betala.  

- Kommunen slipper motsvarande kostnad fram till 2023 då de sista swapparna annars löper ut av 
sig själv.  

- Finanspolicyns ramar om att den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt får uppgå till 
50% kommer inte att hållas fram till juni 2022 då nästa låneförfall ska omsättas eller amorteras.  

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

Handlingar 
Protokollsutdrag AU 2021-11-10/§ 71 
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-10-31 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 71 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-10-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

1) Information noteras till protokollet. 
2) Ekonomichefen får mandat att avsluta ränteswapparna i förtid. 
3) Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns skuldportföljsfördelning mellan fast och rörligt ränta från 

perioden då ränteswapparna avslutas fram till kommunens nästa låneförfall godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet.  

Informationen nedan avser situationen per 2021-10-31. 

1. Aktuell likviditetssituation 

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv inklusive checkkredit uppgå till minst 1/12 och maximalt 
3/12 av stadens budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och 
förändring av semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 62 – 187 mnkr.  

 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.  

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter 

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank. 
 

3. Utlåning till bolag 

Vaxholms Smeden 3 AB: 11,9 mnkr 
Vasavägen 13 AB:  0,7 mnkr 
Rindö skoltomt AB:  5,2 mnkr 
Summa:  17,8 mnkr 
 

4. Skuldportföljens volym och motparter 

Enligt kommunens finanspolicy får den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt uppgå till 50%.  

Staden har långfristiga lån på 260,0 mnkr per 2021-10-31. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.  

mnkr
Likvida medel 2021-10-31 70,1
Checkkredit 25
Summa 95,1
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 73,8% till fast ränta, 26,2% till rörlig 
ränta. 

 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.  

5. Skuldportföljens kapitalbindning 

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid.  

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2021-10-31 är 
2,6 år. 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.  

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta 

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.  

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2021-10-31 är 1,96 år. 

Snitträntan uppgår per detta datum till 1,36 % inklusive ränteswappar. Snitträntan exklusive 
ränteswappar är 0,31%.  

Kommunen håller sig inom finanspolicyns ramar om en räntebindningstid på 1-4 år.  

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter 

Lånebelopp Startdatum Slutdatum Räntetyp Räntesats Marginal Index
9 500 000,00 2018-11-13 2023-02-22 Rörlig 0,2500% STIBOR3M

50 000 000,00 2019-06-03 2024-10-02 Rörlig 0,1800% STIBOR3M
30 000 000,00 2019-10-28 2023-11-13 Rörlig 0,2200% STIBOR3M
50 000 000,00 2020-12-01 2025-05-12 Fast 0,2800%
52 000 000,00 2021-09-15 2026-06-10 Fast 0,4700%
68 500 000,00 2017-12-20 2022-06-01 Rörlig 0,3100% STIBOR3M

260 000 000,00 Summa lån
39,2% Andel fast ränta
60,8% Andel rörlig ränta

Nominellt (Der) Startdatum Slutdatum Räntetyp 
(Betald)

Räntesats 
(Betald)

Räntetyp 
(Erhållen)

Index 
(Erhållen)

25 000 000,00 2013-01-25 2023-02-20 Fast 3,6800% Rörlig STIBOR3M
10 000 000,00 2013-01-25 2023-02-20 Fast 3,6800% Rörlig STIBOR3M
30 000 000,00 2015-04-23 2022-05-13 Fast 2,9100% Rörlig STIBOR3M
25 000 000,00 2017-11-27 2023-02-27 Fast 3,1400% Rörlig STIBOR3M

90 000 000,00 Summa ränteswappar
73,8% Andel fast ränta inkl ränteswappar
26,2% Andel rörlig ränta inkl ränteswappar
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Protokoll 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt. Vaxholms stad har 90,0 mnkr i ränteswappar per 
2021-10-31, samtliga med Nordea som motpart.  

8. Leasing 

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan. 

Avgifter på avtal inom ett år     2 529 tkr 

Avgifter på avtal 1 – 5 år     3 298 tkr 

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart 

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare. 

Låntagare   Belopp  Kreditgivare 

Vaxholmsvatten AB  97,4 mnkr  Nordea  
Roslagsvatten AB  2,0 mnkr  Nordea 
Totalt   99,4 mnkr 

10. Pensioner 

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi. 

11. Övrigt – Beslut om att avsluta ränteswapparna i förtid 

Kommunen har möjlighet att avsluta ränteswapparna i förtid. Anledningen till att detta tas upp nu är för 
att kommunen förväntas ha ett väldigt gott resultat vilket möjliggör finansieringen för att avsluta dessa 
swappar i förtid och därmed avlasta kommunen från kostnader för kommande år.  

Att avsluta ränteswapparna i förtid innebär följande: 

- Kommunen betalar ca 3,7 mnkr till Nordea för att avsluta swapparna. Kostnaden fluktuerar dag 
för dag beroende på hur räntemarknaden rör sig i förhållande till den ränta som kommunen har 
förbundit sig att betala.  

- Kommunen slipper motsvarande kostnad fram till 2023 då de sista swapparna annars löper ut av 
sig själv.  

- Finanspolicyns ramar om att den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt får uppgå till 
50% kommer inte att hållas fram till juni 2022 då nästa låneförfall ska omsättas eller amorteras.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-10-31 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-10-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

1) Information noteras till protokollet. 
2) Ekonomichefen får mandat att avsluta ränteswapparna i förtid. 
3) Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns skuldportföljsfördelning mellan fast och rörligt ränta från 

perioden då ränteswapparna avslutas fram till kommunens nästa låneförfall godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansiella verksamhet.  

Informationen nedan avser situationen per 2021-10-31. 

1. Aktuell likviditetssituation 

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv inklusive checkkredit uppgå till minst 1/12 och maximalt 
3/12 av stadens budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och 
förändring av semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 62 – 187 mnkr.  

 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.  

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter 

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank. 

 

 

mnkr
Likvida medel 2021-10-31 70,1
Checkkredit 25
Summa 95,1

 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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3. Utlåning till bolag 

Vaxholms Smeden 3 AB: 11,9 mnkr 
Vasavägen 13 AB:  0,7 mnkr 
Rindö skoltomt AB:  5,2 mnkr 
Summa:  17,8 mnkr 
 

4. Skuldportföljens volym och motparter 

Enligt kommunens finanspolicy får den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt uppgå till 50%.  

Staden har långfristiga lån på 260,0 mnkr per 2021-10-31. De är till 100 % upptagna via Kommuninvest.  

 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 73,8% till fast ränta, 26,2% till rörlig 
ränta. 

 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.  

 

 

 

Lånebelopp Startdatum Slutdatum Räntetyp Räntesats Marginal Index
9 500 000,00 2018-11-13 2023-02-22 Rörlig 0,2500% STIBOR3M

50 000 000,00 2019-06-03 2024-10-02 Rörlig 0,1800% STIBOR3M
30 000 000,00 2019-10-28 2023-11-13 Rörlig 0,2200% STIBOR3M
50 000 000,00 2020-12-01 2025-05-12 Fast 0,2800%
52 000 000,00 2021-09-15 2026-06-10 Fast 0,4700%
68 500 000,00 2017-12-20 2022-06-01 Rörlig 0,3100% STIBOR3M

260 000 000,00 Summa lån
39,2% Andel fast ränta
60,8% Andel rörlig ränta

Nominellt (Der) Startdatum Slutdatum Räntetyp 
(Betald)

Räntesats 
(Betald)

Räntetyp 
(Erhållen)

Index 
(Erhållen)

25 000 000,00 2013-01-25 2023-02-20 Fast 3,6800% Rörlig STIBOR3M
10 000 000,00 2013-01-25 2023-02-20 Fast 3,6800% Rörlig STIBOR3M
30 000 000,00 2015-04-23 2022-05-13 Fast 2,9100% Rörlig STIBOR3M
25 000 000,00 2017-11-27 2023-02-27 Fast 3,1400% Rörlig STIBOR3M

90 000 000,00 Summa ränteswappar
73,8% Andel fast ränta inkl ränteswappar
26,2% Andel rörlig ränta inkl ränteswappar
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5. Skuldportföljens kapitalbindning 

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid.  

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2021-10-31 är 
2,6 år. 

Kommunen håller sig därmed inom finanspolicyns ramar.  

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta 

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta.  

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2021-10-31 är 1,96 år. 

Snitträntan uppgår per detta datum till 1,36 % inklusive ränteswappar. Snitträntan exklusive 
ränteswappar är 0,31%.  

Kommunen håller sig inom finanspolicyns ramar om en räntebindningstid på 1-4 år.  

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter 

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt. Vaxholms stad har 90,0 mnkr i ränteswappar per 
2021-10-31, samtliga med Nordea som motpart.  

8. Leasing 

Staden har idag åtaganden i leasingavtal enligt kostnaderna nedan. 

Avgifter på avtal inom ett år     2 529 tkr 

Avgifter på avtal 1 – 5 år     3 298 tkr 

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart 

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare. 

Låntagare   Belopp  Kreditgivare 

Vaxholmsvatten AB  97,4 mnkr  Nordea  
Roslagsvatten AB  2,0 mnkr  Nordea 
Totalt   99,4 mnkr 

10. Pensioner 

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi. 
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11. Övrigt – Beslut om att avsluta ränteswapparna i förtid 

Kommunen har möjlighet att avsluta ränteswapparna i förtid. Anledningen till att detta tas upp nu är för 
att kommunen förväntas ha ett väldigt gott resultat vilket möjliggör finansieringen för att avsluta dessa 
swappar i förtid och därmed avlasta kommunen från kostnader för kommande år.  

Att avsluta ränteswapparna i förtid innebär följande: 

- Kommunen betalar ca 3,7 mnkr till Nordea för att avsluta swapparna. Kostnaden fluktuerar dag 
för dag beroende på hur räntemarknaden rör sig i förhållande till den ränta som kommunen har 
förbundit sig att betala.  

- Kommunen slipper motsvarande kostnad fram till 2023 då de sista swapparna annars löper ut av 
sig själv.  

- Finanspolicyns ramar om att den rörliga delen av lånen inklusive derivat maximalt får uppgå till 
50% kommer inte att hållas fram till juni 2022 då nästa låneförfall ska omsättas eller amorteras.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Vaxholms stads finansiella verksamhet 2021-10-31 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman KLK 
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2021-11-25 

Änr KS 2021/47.042 
1 av 2

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 184 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2021 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

 

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 140,6 mnkr vilket överstiger budgeten 
med 127,5 mnkr. 96,8 mnkr avser exploateringsverksamheten. Helårsprognosen är ett budgetöverskott 
på 117,9 mnkr och ett resultat 19,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Exklusive 
exploatering är helårsprognosen ett budgetöverskott på 21,1 mnkr och ett resultat på 5,7 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.   

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 98,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på 
exploateringsverksamheten som genererar 96,8 mnkr. Utöver exploateringsverksamheten bidrar även 
statliga ersättningar kopplat till Corona, lägre politiska kostnader, lägre förbrukningskostnader samt 
vakanta tjänster också till överskottet. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 97,8 mnkr. Exklusive 
exploateringsverksamheten är helårsprognosen 1,0 mnkr.  

Socialnämnden 

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 11,7 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre 
volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av 
försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre 
volymer inom särskilt boende. De verksamhet som har underskott inom socialnämnden är LSS och 
hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till äldreomsorgen 
som vi inte hinner förbruka i år. Statsbidraget kräver dock inte någon motprestation utan kommunen får 
behålla pengarna som blir över. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 10,0 mnkr.  

Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 4,5 mnkr. Överskottet beror 
framförallt på lägre volymer inom förskolan samt lägre kostnader inom SAMS – samverkan och stöd. 
Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 3,5 mnkr.  

Stadsbyggnadsnämnden 

Ansvar3 Utfall 
jan-okt 2021

Budget 
jan-okt 2021

Budgetavv 
jan-okt 2021

Årsprognos 
2021

Årsbudget 
2021

Avvikelse

115 KS-Kommunledning 34 720 -63 799 98 519 21 215 -76 577 97 792

KS - Varav exploatering 96 792 0 96 792 96 792 0 96 792

217 Socialnämnd -150 445 -162 157 11 711 -182 665 -192 665 10 000

315 Barn och utbildningsnämnd -291 012 -295 469 4 456 -348 952 -352 453 3 500

411 Stadsbyggnad -6 720 -6 181 -540 -8 332 -7 433 -900

514 Teknik, Fritid -41 186 -45 979 4 794 -54 293 -55 293 1 000

Delsumma verksamheter -454 644 -573 584 118 941 -573 028 -684 420 111 392

112 KS Finans 595 251 586 733 8 518 710 579 704 079 6 500

Total 140 607 13 148 127 459 137 551 19 659 117 892
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Kommunstyrelsen 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,5 mnkr. Underskotten beror framförallt på 
lägre intäkter jämfört med budget. Det handlar dels om att ärenden inte hanteras i tid vilket får till följd 
att avgifterna reduceras eller uteblir, dels att intäkterna i tillsynsverksamheten inte kommer upp till den 
budgeterade nivån. Utöver detta har nämnden fått beslut om att utöka sin bemanning utöver 
budgetramen. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -0,9 mnkr.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 4,8 mnkr. Överskottet beror 
framförallt på orealiserade budgetsatsningar, högre mark- arrende och parkeringsintäkter. 
Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 1,0 mnkr.  

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på 
förbättrade skatteprognoser under året. Vi har fått en försämrad pensionsprognos under året men de 
förbättrade skatteprognoserna är så pass stora att resultatet ändå blir positivt. Helårsprognosen är ett 
budgetöverskott på 6,5 mnkr. I helårsprognosen ingår en kostnad på 3,7 mnkr för att avsluta 
ränteswapparna i förtid. 

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

Handlingar 
Protokollsutdrag AU 2021-11-10/§ 70 
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2021, 2021-11-09 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman KLK. 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-11-10 

Änr KS 2021/47.042 
1 av 2

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 70 Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2021 

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

Ärendebeskrivning 

 

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 140,6 mnkr vilket överstiger budgeten 
med 127,5 mnkr. 96,8 mnkr avser exploateringsverksamheten. Helårsprognosen är ett budgetöverskott 
på 117,9 mnkr och ett resultat 19,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Exklusive 
exploatering är helårsprognosen ett budgetöverskott på 21,1 mnkr och ett resultat på 5,7 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.   

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 98,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på 
exploateringsverksamheten som genererar 96,8 mnkr. Utöver exploateringsverksamheten bidrar även 
statliga ersättningar kopplat till Corona, lägre politiska kostnader, lägre förbrukningskostnader samt 
vakanta tjänster också till överskottet. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 97,8 mnkr. Exklusive 
exploateringsverksamheten är helårsprognosen 1,0 mnkr.  

Socialnämnden 

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 11,7 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre 
volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av 
försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre 
volymer inom särskilt boende. De verksamhet som har underskott inom socialnämnden är LSS och 
hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till äldreomsorgen 
som vi inte hinner förbruka i år. Statsbidraget kräver dock inte någon motprestation utan kommunen får 
behålla pengarna som blir över. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 10,0 mnkr.  

Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 4,5 mnkr. Överskottet beror 
framförallt på lägre volymer inom förskolan samt lägre kostnader inom SAMS – samverkan och stöd. 
Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 3,5 mnkr.  

Ansvar3 Utfall 
jan-okt 2021

Budget 
jan-okt 2021

Budgetavv 
jan-okt 2021

Årsprognos 
2021

Årsbudget 
2021

Avvikelse

115 KS-Kommunledning 34 720 -63 799 98 519 21 215 -76 577 97 792

KS - Varav exploatering 96 792 0 96 792 96 792 0 96 792

217 Socialnämnd -150 445 -162 157 11 711 -182 665 -192 665 10 000

315 Barn och utbildningsnämnd -291 012 -295 469 4 456 -348 952 -352 453 3 500

411 Stadsbyggnad -6 720 -6 181 -540 -8 332 -7 433 -900

514 Teknik, Fritid -41 186 -45 979 4 794 -54 293 -55 293 1 000

Delsumma verksamheter -454 644 -573 584 118 941 -573 028 -684 420 111 392

112 KS Finans 595 251 586 733 8 518 710 579 704 079 6 500

Total 140 607 13 148 127 459 137 551 19 659 117 892
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,5 mnkr. Underskotten beror framförallt på 
lägre intäkter jämfört med budget. Det handlar dels om att ärenden inte hanteras i tid vilket får till följd 
att avgifterna reduceras eller uteblir, dels att intäkterna i tillsynsverksamheten inte kommer upp till den 
budgeterade nivån. Utöver detta har nämnden fått beslut om att utöka sin bemanning utöver 
budgetramen. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -0,9 mnkr.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 4,8 mnkr. Överskottet beror 
framförallt på orealiserade budgetsatsningar, högre mark- arrende och parkeringsintäkter. 
Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 1,0 mnkr.  

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på 
förbättrade skatteprognoser under året. Vi har fått en försämrad pensionsprognos under året men de 
förbättrade skatteprognoserna är så pass stora att resultatet ändå blir positivt. Helårsprognosen är ett 
budgetöverskott på 6,5 mnkr. I helårsprognosen ingår en kostnad på 3,7 mnkr för att avsluta 
ränteswapparna i förtid. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2021, 2021-11-09 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman KLK.
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 

 

Utfallet fram till och med oktober månad visar ett resultat på 140,6 mnkr vilket överstiger budgeten 
med 127,5 mnkr. 96,8 mnkr avser exploateringsverksamheten. Helårsprognosen är ett budgetöverskott 
på 117,9 mnkr och ett resultat 19,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Exklusive 
exploatering är helårsprognosen ett budgetöverskott på 21,1 mnkr och ett resultat på 5,7 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag.   

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse på 98,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på 
exploateringsverksamheten som genererar 96,8 mnkr. Utöver exploateringsverksamheten bidrar även 
statliga ersättningar kopplat till Corona, lägre politiska kostnader, lägre förbrukningskostnader samt 
vakanta tjänster också till överskottet. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 97,8 mnkr. Exklusive 
exploateringsverksamheten är helårsprognosen 1,0 mnkr.  

Ansvar3 Utfall 
jan-okt 2021

Budget 
jan-okt 2021

Budgetavv 
jan-okt 2021

Årsprognos 
2021

Årsbudget 
2021

Avvikelse

115 KS-Kommunledning 34 720 -63 799 98 519 21 215 -76 577 97 792

KS - Varav exploatering 96 792 0 96 792 96 792 0 96 792

217 Socialnämnd -150 445 -162 157 11 711 -182 665 -192 665 10 000

315 Barn och utbildningsnämnd -291 012 -295 469 4 456 -348 952 -352 453 3 500

411 Stadsbyggnad -6 720 -6 181 -540 -8 332 -7 433 -900

514 Teknik, Fritid -41 186 -45 979 4 794 -54 293 -55 293 1 000

Delsumma verksamheter -454 644 -573 584 118 941 -573 028 -684 420 111 392

112 KS Finans 595 251 586 733 8 518 710 579 704 079 6 500

Total 140 607 13 148 127 459 137 551 19 659 117 892

 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Tjänsteutlåtande 
2021-11-09 

Änr KS 2021/47.042 
2 av 2 

 
 

Socialnämnden 

Socialnämnden har en positiv budgetavvikelse på 11,7 mnkr. Överskottet beror framförallt på lägre 
volymer inom individ- och familjeomsorgen till följd av färre barnplaceringar och färre utbetalningar av 
försörjningsstöd jämfört med budget. Även äldreomsorgen redovisar ett överskott till följd av lägre 
volymer inom särskilt boende. De verksamhet som har underskott inom socialnämnden är LSS och 
hemtjänsten. En annan bidragande faktor till överskottet är ett statsbidrag kopplat till äldreomsorgen 
som vi inte hinner förbruka i år. Statsbidraget kräver dock inte någon motprestation utan kommunen får 
behålla pengarna som blir över. Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 10,0 mnkr.  

Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse på 4,5 mnkr. Överskottet beror 
framförallt på lägre volymer inom förskolan samt lägre kostnader inom SAMS – samverkan och stöd. 
Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 3,5 mnkr.  

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden har en negativ budgetavvikelse på -0,5 mnkr. Underskotten beror framförallt på 
lägre intäkter jämfört med budget. Det handlar dels om att ärenden inte hanteras i tid vilket får till följd 
att avgifterna reduceras eller uteblir, dels att intäkterna i tillsynsverksamheten inte kommer upp till den 
budgeterade nivån. Utöver detta har nämnden fått beslut om att utöka sin bemanning utöver 
budgetramen. Helårsprognosen är ett budgetunderskott på -0,9 mnkr.  

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

Nämnden för teknik, fritid och kultur har en positiv budgetavvikelse på 4,8 mnkr. Överskottet beror 
framförallt på orealiserade budgetsatsningar, högre mark- arrende och parkeringsintäkter. 
Helårsprognosen är ett budgetöverskott på 1,0 mnkr.  

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen har en positiv budgetavvikelse på 8,5 mnkr. Överskottet beror framförallt på 
förbättrade skatteprognoser under året. Vi har fått en försämrad pensionsprognos under året men de 
förbättrade skatteprognoserna är så pass stora att resultatet ändå blir positivt. Helårsprognosen är ett 
budgetöverskott på 6,5 mnkr. I helårsprognosen ingår en kostnad på 3,7 mnkr för att avsluta 
ränteswapparna i förtid. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall och prognos oktober 2021, 2021-11-09. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman KLK. 
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2021-11-25 

Änr KS 2020/218.218 
1 av 2

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 192 Utvärdering och förlängning av inriktningsbeslut nyanlända 

Kommunstyrelsen föreslår 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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Protokoll 
2021-11-25 

2 av 2 
 
 

Kommunstyrelsen 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

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 
Annicka Hörnsten Blommé (M), Anders Garstål (S), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) samt  
Fredrik Östman (C) yrkar bifall till socialnämndens beslutsförslag. 

Ordföranden finner bifall till socialnämndens beslutsförslag. 

Handlingar 
- Protokollsutdrag SN 2021-11-09/§ 68 
- 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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Protokoll Socialnämnden 
2021-11-09 

Änr SN 2020/99.759 
1 av 2

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 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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Protokoll 
2021-11-09 

2 av 2 
 
 

Socialnämnden 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

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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Tjänsteutlåtande 
2021-10-22 

Änr SN 2020/99.759 
1 av 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

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 

Socialförvaltningen 
Lorentz Ogebjer 
Enhetschef  
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Tjänsteutlåtande 
2021-10-22 

Änr SN 2020/99.759 
2 av 2 

 
 

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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Protokoll Kommunstyrelsen 
2021-11-25 

Änr KS 2021/200.612 
1 av 2

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 172 Resursfördelning baserat på strukturella socioekonomiska 
skillnader i Vaxholms stad 2021 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Resursfördelning baserat på elevers socioekonomiska bakgrund införs inte i förskolan eller i den 
obligatoriska grundskolan under 2022-2023.  

Ärendebeskrivning 
År 2016 fick SWECO i uppdrag att utreda om det fanns strukturella skillnader mellan barns och elevers 
socioekonomiska bakgrund i förskolorna och skolorna placerade i Vaxholms stad. Utredningens 
slutsatser och rekommendationer var: 

Ingen omfördelning avseende socioekonomiskt tillägg införs i dagsläget. Vaxholm bör vartannat år, med 
början hösten 2017, beställa data och körningar enligt den så kallade ”riksmodellen” från SCB. I det läge 
där Vaxholms kommun visar sig bli mer segregerat kan en omfördelning införas baserat på dessa 
underlag. Data bör då beställas utan nyanlända för att spegla de strukturer som finns bland etablerade 
elever i kommunens skolor. Det är svårt att ange en exakt brytpunkt där ett införande bör övervägas 
men skillnaderna ska ha övergått från att vara individuella till strukturella och det ska på de skolor som 
bedöms vara mer utsatta finnas elever i alla åldrar med mindre gynnsamma förutsättningar. 

I samband med detta beslutade KF 2016-09-26, § 53 att:  

1. Resursfördelning i grundskolan baserat på elevernas socioekonomiska bakgrund införs inte 
under läsåret 2016/2017 grundat på genomförd utredning. 

2. Förändringar i Vaxholms stads socioekonomiska struktur följs upp vartannat år med start hösten 
2017 för att vid eventuella förändringar fatta nytt beslut om införande av modell för 
resursfördelning.  

Förskolornas och grundskolornas socioekonomiska struktur har sedan dess följts upp vartannat år 
genom data från SCB:s riksmodell 2017, 2019 och nu i oktober 2021. Syftet är att bevaka om eventuella 
strukturella förändringar uppstått och i sådana fall utreda om resursfördelningsmodellen behöver 
anpassas efter detta.  

Det senaste underlaget från SCB visar att inga strukturella förändringar skett sedan senaste beslutet i 
BUN 2019-12-16, § 120, KS 2020-02-06, § 4 och KF 2020-02-17, § 2 och inte heller sedan SWECOs 
utredning. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag och finner bifall till eget 
yrkande. 

Handlingar 
Protokollsutdrag BUN 2021-11-08/§ 124 
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Smolka, 2021-10-21 
Resursfördelningsunderlag SCB 2021 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Skolchef André Wallin; andre.wallin@vaxholm.se 
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Protokoll 
2021-11-25 

2 av 2 
 
 

Kommunstyrelsen 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

Rektorer i kommunala förskolor och skolor: 
Annika Fogelström; annika.fogelstrom@vaxholm.se  
Barbro Nyström; barbro.nystrom@vaxholm.se 
Eva Axelsson; eva.axelsson@vaxholm.se 
Åsa Häger; asa.hager@vaxholm.se 
Charlotta Skarelius; charlotta.skarelius@vaxholm.se 
Christina Persson; christina.persson@vaxholm.se 
 
Rektorer i fristående förskolor och skolor: 
Vaxholms montessoriskola och förskola:  sofia-lr@monvax.com 
Förskolan Freja forskolanfreja@hotmail.se 
Skärgårdsholken: skargardsholken2@gmail.com 
Äppelängen: appelangen@gmail.com 
Pysslingen Söderkulla: helen.lundin@pysslingen.se  

417

mailto:annika.fogelstrom@vaxholm.se
mailto:barbro.nystrom@vaxholm.se
mailto:eva.axelsson@vaxholm.se
mailto:asa.hager@vaxholm.se
mailto:charlotta.skarelius@vaxholm.se
mailto:christina.persson@vaxholm.se
mailto:sofia-lr@monvax.com
mailto:forskolanfreja@hotmail.se
mailto:skargardsholken2@gmail.com
mailto:appelangen@gmail.com
mailto:helen.lundin@pysslingen.se


Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
2021-11-08 

Änr BUN 2021/207.040 
1 av 2

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 124 Resursfördelning baserat på strukturella socioekonomiska 
skillnader i Vaxholms stad 2021 

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

Resursfördelning baserat på elevers socioekonomiska bakgrund införs inte i förskolan eller i den 
obligatoriska grundskolan under 2022-2023.  

Ärendebeskrivning 
År 2016 fick SWECO i uppdrag att utreda om det fanns strukturella skillnader mellan barns och elevers 
socioekonomiska bakgrund i förskolorna och skolorna placerade i Vaxholms stad. Utredningens 
slutsatser och rekommendationer var: 

Ingen omfördelning avseende socioekonomiskt tillägg införs i dagsläget. Vaxholm bör vartannat år, med 
början hösten 2017, beställa data och körningar enligt den så kallade ”riksmodellen” från SCB. I det läge 
där Vaxholms kommun visar sig bli mer segregerat kan en omfördelning införas baserat på dessa 
underlag. Data bör då beställas utan nyanlända för att spegla de strukturer som finns bland etablerade 
elever i kommunens skolor. Det är svårt att ange en exakt brytpunkt där ett införande bör övervägas 
men skillnaderna ska ha övergått från att vara individuella till strukturella och det ska på de skolor som 
bedöms vara mer utsatta finnas elever i alla åldrar med mindre gynnsamma förutsättningar. 

I samband med detta beslutade KF 2016-09-26, § 53 att:  

1. Resursfördelning i grundskolan baserat på elevernas socioekonomiska bakgrund införs inte 
under läsåret 2016/2017 grundat på genomförd utredning. 

2. Förändringar i Vaxholms stads socioekonomiska struktur följs upp vartannat år med start hösten 
2017 för att vid eventuella förändringar fatta nytt beslut om införande av modell för 
resursfördelning.  

Förskolornas och grundskolornas socioekonomiska struktur har sedan dess följts upp vartannat år 
genom data från SCB:s riksmodell 2017, 2019 och nu i oktober 2021. Syftet är att bevaka om eventuella 
strukturella förändringar uppstått och i sådana fall utreda om resursfördelningsmodellen behöver 
anpassas efter detta.  

Det senaste underlaget från SCB visar att inga strukturella förändringar skett sedan senaste beslutet i 
BUN 2019-12-16, § 120, KS 2020-02-06, § 4 och KF 2020-02-17, § 2 och inte heller sedan SWECOs 
utredning. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Smolka, 2021-10-21 
Resursfördelningsunderlag SCB 2021 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Skolchef André Wallin; andre.wallin@vaxholm.se 
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Barn- och utbildningsnämnden 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

Rektorer i kommunala förskolor och skolor: 
Annika Fogelström; annika.fogelstrom@vaxholm.se  
Barbro Nyström; barbro.nystrom@vaxholm.se 
Eva Axelsson; eva.axelsson@vaxholm.se 
Åsa Häger; asa.hager@vaxholm.se 
Charlotta Skarelius; charlotta.skarelius@vaxholm.se 
Christina Persson; christina.persson@vaxholm.se 
 
Rektorer i fristående förskolor och skolor: 
Vaxholms montessoriskola och förskola:  sofia-lr@monvax.com 
Förskolan Freja forskolanfreja@hotmail.se 
Skärgårdsholken: skargardsholken2@gmail.com 
Äppelängen: appelangen@gmail.com 
Pysslingen Söderkulla: helen.lundin@pysslingen.se  
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Resursfördelning baserat på strukturella socioekonomiska skillnader 
Vaxholms stad 2021 

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

Resursfördelning baserat på elevers socioekonomiska bakgrund införs inte i förskolan eller i den 
obligatoriska grundskolan under 2022-2023.  

Sammanfattning 
År 2016 fick Sweco i uppdrag att utreda om det fanns strukturella skillnader mellan barns och elevers 
socioekonomiska bakgrund i förskolorna och skolorna placerade i Vaxholms stad. Utredningens 
slutsatser var att ingen omfördelning avseende socioekonomiskt tillägg behövde införas eftersom 
Vaxholm stad generellt har en struktur där barnen har en statistiskt sett gynnsam socioekonomisk 
bakgrund. SWECO rekommenderade dock att Vaxholms stad vartannat år bör beställa data från SCB för 
att bevaka om strukturella förändringar uppstår.  

Förskolornas och grundskolornas socioekonomiska struktur har sedan dess följts upp vartannat år. Det 
senaste underlaget från SCB visar att inga strukturella förändringar skett sedan senaste beslutet i BUN 
2019-12-16, § 120, KS 2020-02-06, § 4 och KF 2020-02-17, § 2 och inte heller sedan Swecos utredning 
2016. 

Bakgrund 
Vaxholms stad har hittills inte tillämpat någon omfördelning av medel mellan förskolor och grundskolor 
baserat på barnens och elevernas socioekonomiska bakgrund. Sedan skollagen skärptes i juli 2015 och 
kommunerna ålades att införa modeller för omfördelning med syfte att skapa mer likvärdig utbildning 
utifrån elevernas olika förutsättningar och behov har utbildningsförvaltningen beställt underlag från 
Statistiska centralbyrån (SCB) vartannat år. Syftet är att bevaka om socioekonomiska strukturella 
skillnader uppstått vilket skulle motivera en översyn av resursfördelningsmodellen avseende 
socioekonomiska tillägg.  

Utbildningsförvaltningen 
Elisabeth Smolka 
Verksamhetscontroller 
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Ärendebeskrivning 
År 2016 fick SWECO i uppdrag att utreda om det fanns strukturella skillnader mellan barns och elevers 
socioekonomiska bakgrund i förskolorna och skolorna placerade i Vaxholms stad. Utredningens 
slutsatser och rekommendationer var: 

Ingen omfördelning avseende socioekonomiskt tillägg införs i dagsläget. Vaxholm bör vartannat år, med 
början hösten 2017, beställa data och körningar enligt den så kallade ”riksmodellen” från SCB. I det läge 
där Vaxholms kommun visar sig bli mer segregerat kan en omfördelning införas baserat på dessa 
underlag. Data bör då beställas utan nyanlända för att spegla de strukturer som finns bland etablerade 
elever i kommunens skolor. Det är svårt att ange en exakt brytpunkt där ett införande bör övervägas 
men skillnaderna ska ha övergått från att vara individuella till strukturella och det ska på de skolor som 
bedöms vara mer utsatta finnas elever i alla åldrar med mindre gynnsamma förutsättningar. 

I samband med detta beslutade KF 2016-09-26, § 53 att:  

1. Resursfördelning i grundskolan baserat på elevernas socioekonomiska bakgrund införs inte 
under läsåret 2016/2017 grundat på genomförd utredning. 

2. Förändringar i Vaxholms stads socioekonomiska struktur följs upp vartannat år med start hösten 
2017 för att vid eventuella förändringar fatta nytt beslut om införande av modell för 
resursfördelning.  

Förskolornas och grundskolornas socioekonomiska struktur har sedan dess följts upp vartannat år 
genom data från SCB:s riksmodell 2017, 2019 och nu i oktober 2021. Syftet är att bevaka om eventuella 
strukturella förändringar uppstått och i sådana fall utreda om resursfördelningsmodellen behöver 
anpassas efter detta.  

Det senaste underlaget från SCB visar att inga strukturella förändringar skett sedan senaste beslutet i 
BUN 2019-12-16, § 120, KS 2020-02-06, § 4 och KF 2020-02-17, § 2 och inte heller sedan SWECOs 
utredning. 

Bedömning 
Modeller för omfördelning av ekonomiska medel är ett led i det kompensatoriska uppdraget som åligger 
huvudmän och skolor. Det bygger på de statistiska samband som finns mellan elevers socioekonomiska 
bakgrund och sannolikhet att nå kunskapskraven. I rapporten som Sweco tog fram för Vaxholms stad 
2016 framgår att Vaxholm generellt har en struktur där barnen har en statistiskt sett gynnsam 
socioekonomisk bakgrund. Ett mindre antal barn lever i familjer med ekonomiskt bistånd och/eller har 
vårdnadshavare med lägre utbildningsnivå. Utifrån de underlag som levererats 2016, 2017, 2019 och nu 
i oktober 2021 kan inte strukturella skillnader utläsas. Det är viktigt att ha i åtanke att statistiska 
modeller baseras på stora underlag och beskriver ett mer eller mindre säkert samband. Detta kan och 
ska inte appliceras på enskilda individer.  

I en homogen kommun där eleverna har relativt likvärdiga förutsättningar ur ett socioekonomiskt 
perspektiv blir en omfördelning i realiteten bara en fördelning av ett ungefärligen lika stort belopp till 
alla skolor oavsett storleken på den totala summa som väljs för omfördelning. Belopp i denna 
storleksordning är för små för att kunna användas till sitt syfte genom till exempel ökad personaltäthet, 
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ökade insatser från elevhälsa eller andra genomgripande åtgärder för att öka elevernas sannolikhet att 
nå målen.  

Mot bakgrund av detta och årets uppföljning genom data från SCB:s riksmodell motiveras att en 
resursfördelning baserat på elevers socioekonomiska bakgrund inte införs i Vaxholms stad så länge de 
strukturella skillnaderna inte är större än de är idag. 

Finansiering 
Förslaget beslut innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 

Prövning av barnens bästa 
Utifrån sammanställt underlag framkommer att det inte går att utläsa några strukturella skillnader 
gällande barns socioekonomiska bakgrund i Vaxholms stad. Barnets bästa i ärendet bedöms utifrån 
detta att vara att inte införa en resursfördelning baserat på socioekonomiska skillnader och föreslaget 
beslut är därav i enlighet med barnets bästa. 

Uppföljning och utvärdering 
Enligt tidigare beslut kommer nästa uppföljning ske hösten 2023. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Smolka, 2021-10-21 
Resursfördelningsunderlag SCB 2021 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Skolchef 

André Wallin; andre.wallin@vaxholm.se 
 
Rektorer i kommunala förskolor och skolor: 
Annika Fogelström; annika.fogelstrom@vaxholm.se  
Barbro Nyström; barbro.nystrom@vaxholm.se 
Eva Axelsson; eva.axelsson@vaxholm.se 
Åsa Häger; asa.hager@vaxholm.se 
Charlotta Skarelius; charlotta.skarelius@vaxholm.se 
Christina Persson; christina.persson@vaxholm.se 
 
Rektorer i fristående förskolor och skolor: 
Vaxholms montessoriskola och förskola:  sofia-lr@monvax.com 
Förskolan Freja forskolanfreja@hotmail.se 
Skärgårdsholken: skargardsholken2@gmail.com 
Äppelängen: appelangen@gmail.com 
Pysslingen Söderkulla: helen.lundin@pysslingen.se  
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Vaxholms stad, Förskola, Huvudman, Skolenhet, Antal
2021-10-08

Vaxholms stad, Förskola, Huvudman, Skolenhet, Andel
2021-10-08

Redovisning

Antal elever/barn
per enhet

Utländsk bakgrund,
antal

Eleverna fördelade efter föräldrarnas
högsta utbildning, antal

Föräldrarnas
sammanvägda
utbildningsnivå

En
vårdnads-

havare

Antal familjer
med

försörjnings-
stöd

Antal elever
med tillfälliga

person-
nummer och
därmed utan

register-
uppgifter

Redovisning

Antal elever/barn
per enhet

Utländsk bakgrund,
andel

Eleverna fördelade efter föräldrarnas
högsta utbildning, andel

Föräldrarnas
sammanvägda
utbildningsnivå

Index

En
vårdnads-

havare

Andel familjer
med

försörjnings-
stöd

Andel elever
med tillfälliga

person-
nummer och
därmed utan

register-
uppgifter

Totalt
Därav
pojkar

Eleven född
utomlands

med föräldrar
födda

utomlands

Därav
invandrade de
senaste 4 åren

Eleven född i
Sverige med

föräldrar
födda

utomlands
Uppgift
saknas

Folk-
skola/
Grund-
skola

Gymnasie-
skola

Efter-
gymnasial
utbildning Totalt

Därav
pojkar

Eleven född
utomlands

med föräldrar
födda

utomlands

Därav
invandrade de
senaste 4 åren

Eleven född i
Sverige med

föräldrar
födda

utomlands
Uppgift
saknas

Folk-
skola/
Grund-
skola

Gymnasie-
skola

Efter-
gymnasial
utbildning

Kol1 Kol2 Kol3 Kol4 Kol5 Kol9 Kol22 Kol23 Kol24 Kol25 Kol26 Kol33 Kol36 Kol43 Kol1 Kol2 Kol3 Kol4 Kol5 Kol9 Kol22 Kol23 Kol24 Kol25 Kol26 Kol33 Kol36 Kol43
Enskild - Fristående förskola utanför kommunen 7 3 0 0 0 0 0 0 6 2,71 0 0 0 Enskild - Fristående förskola utanför kommunen 7 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,7 107 0,0 0,0 0,0
Enskild - Förskolan Freja 25 13 0 0 0 0 0 0 25 2,74 0 0 0 Enskild - Förskolan Freja 25 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 108 0,0 0,0 0,0
Enskild - Förskolan Skärgårdsholken 25 13 0 0 0 0 0 0 24 2,76 0 0 0 Enskild - Förskolan Skärgårdsholken 25 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,0 108 0,0 0,0 0,0
Enskild - Montessoriförskolan Vaxholm 25 15 0 0 7 0 0 4 21 2,60 0 0 0 Enskild - Montessoriförskolan Vaxholm 25 60,0 0,0 0,0 28,0 0,0 0,0 16,0 84,0 102 0,0 0,0 0,0
Enskild - Söderkulla Pysslingens Förskolor 64 31 0 0 0 0 0 12 51 2,68 3 0 0 Enskild - Söderkulla Pysslingens Förskolor 64 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 79,7 105 4,7 0,0 0,0
Enskild - Äppelängens förskola 28 14 0 0 0 0 0 3 26 2,84 0 0 0 Enskild - Äppelängens förskola 28 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,7 92,9 112 0,0 0,0 0,0
Kommunal - Förskolan Blynäsviken 91 48 4 4 10 3 0 31 57 2,42 3 3 0 Kommunal - Förskolan Blynäsviken 91 52,7 4,4 4,4 11,0 3,3 0,0 34,1 62,6 95 3,3 3,3 0,0
Kommunal - Förskolan Lekhagen 56 28 0 0 3 0 0 14 42 2,52 4 0 0 Kommunal - Förskolan Lekhagen 56 50,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 25,0 75,0 99 7,1 0,0 0,0
Kommunal - Kommunal förskola utanför Vaxholm 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,50 0 0 0 Kommunal - Kommunal förskola utanför Vaxholm 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 0,0 0,0 0,0
Kommunal - Rindö förskola 56 23 0 0 3 0 3 11 42 2,52 6 3 0 Kommunal - Rindö förskola 56 41,1 0,0 0,0 5,4 0,0 5,4 19,6 75,0 99 10,7 5,4 0,0
Kommunal - Överby förskola 115 59 0 0 3 0 0 14 100 2,69 0 0 0 Kommunal - Överby förskola 115 51,3 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 12,2 87,0 106 0,0 0,0 0,0

495 247 4 4 26 3 3 89 394 2,54 16 6 0 495 49,9 0,8 0,8 5,3 0,6 0,6 18,0 79,6 100,0 3,2 1,2 0,0

Celler med färre än tre personer har behandlats på följande vis:
Ettor har kodats om till nollor och tvåor har kodats om till treor.
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Vaxholms stad, Grundskola, Huvudman, Skolenhet, Antal
2021-10-08

Vaxholms stad, Grundskola, Huvudman, Skolenhet, Andel
2021-10-08

Redovisning

Antal elever/barn
per enhet

Utländsk bakgrund,
antal

Eleverna fördelade efter föräldrarnas
högsta utbildning, antal

Föräldrarnas
sammanvägda
utbildningsnivå

En
vårdnads-

havare

Antal familjer
med

försörjnings-
stöd

Antal elever
med tillfälliga

person-
nummer och
därmed utan

register-
uppgifter

Redovisning

Antal elever/barn
per enhet

Utländsk bakgrund,
andel

Eleverna fördelade efter föräldrarnas
högsta utbildning, andel

Föräldrarnas
sammanvägda
utbildningsnivå

Index

En
vårdnads-

havare

Andel familjer
med

försörjnings-
stöd

Andel elever
med tillfälliga

person-
nummer och
därmed utan

register-
uppgifter

Totalt
Därav
pojkar

Eleven född
utomlands

med föräldrar
födda

utomlands

Därav
invandrade de
senaste 4 åren

Eleven född i
Sverige med

föräldrar
födda

utomlands
Uppgift
saknas

Folk-
skola/
Grund-
skola

Gymnasie-
skola

Efter-
gymnasial
utbildning Totalt

Därav
pojkar

Eleven född
utomlands

med föräldrar
födda

utomlands

Därav
invandrade de
senaste 4 åren

Eleven född i
Sverige med

föräldrar
födda

utomlands
Uppgift
saknas

Folk-
skola/
Grund-
skola

Gymnasie-
skola

Efter-
gymnasial
utbildning

Kol1 Kol2 Kol3 Kol4 Kol5 Kol9 Kol22 Kol23 Kol24 Kol25 Kol26 Kol33 Kol36 Kol43 Kol1 Kol2 Kol3 Kol4 Kol5 Kol9 Kol22 Kol23 Kol24 Kol25 Kol26 Kol33 Kol36 Kol43
Enskild - Fristående skola utanför Vaxholm 135 70 7 3 5 0 3 20 113 2,64 5 0 0 Enskild - Fristående skola utanför Vaxholm 135 51,9 5,2 2,2 3,7 0,0 2,2 14,8 83,7 102 3,7 0,0 0,0
Enskild - Montessoriskolan Vaxholm 72 44 0 0 3 0 0 6 66 2,75 0 0 0 Enskild - Montessoriskolan Vaxholm 72 61,1 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 8,3 91,7 107 0,0 0,0 0,0
Kommunal - Kommunal skola utanför Vaxholm 25 11 0 0 0 0 0 6 19 2,52 3 0 0 Kommunal - Kommunal skola utanför Vaxholm 25 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 76,0 98 12,0 0,0 0,0
Kommunal - Kronängsskolan 477 251 25 11 11 11 7 83 376 2,57 26 5 0 Kommunal - Kronängsskolan 477 52,6 5,2 2,3 2,3 2,3 1,5 17,4 78,8 100 5,5 1,0 0,0
Kommunal - Resarö skola 417 208 3 0 5 5 5 48 359 2,66 4 0 0 Kommunal - Resarö skola 417 49,9 0,7 0,0 1,2 1,2 1,2 11,5 86,1 103 1,0 0,0 0,0
Kommunal - Rindö skola 92 37 0 0 5 0 0 25 66 2,50 4 5 0 Kommunal - Rindö skola 92 40,2 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 27,2 71,7 97 4,3 5,4 0,0
Kommunal - Söderfjärdsskolan 302 180 11 3 16 5 3 61 234 2,60 6 0 0 Kommunal - Söderfjärdsskolan 302 59,6 3,6 1,0 5,3 1,7 1,0 20,2 77,5 101 2,0 0,0 0,0
Kommunal - Vaxö skola 178 86 15 10 7 9 4 38 126 2,41 15 7 1 Kommunal - Vaxö skola 178 48,3 8,4 5,6 3,9 5,1 2,2 21,3 70,8 93 8,4 3,9 0,6

1 698 887 61 27 52 30 22 287 1 359 2,58 63 17 1 1 698 52,2 3,6 1,6 3,1 1,8 1,3 16,9 80,0 100,1 3,7 1,0 0,1

Celler med färre än tre personer har behandlats på följande vis:
Ettor har kodats om till nollor och tvåor har kodats om till treor.
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Vaxholm
Beskrivning Antal
Antal poster med personnummer i tabellen: 2192
Därav antal med korrekta personnummer: 2191
Antal poster med felaktiga personnummer: 1
Därav antal med tillfälliga personnummer: 1
Antal poster funna som dubbletter: 0
Antal personnummer som matchar i RTB: 2191
Antal personnummer som inte matchar: 0
Antal personnummer med fler förekomster: 0
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2021-11-25 

Änr KS 2021/97.007 
1 av 2

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 183 Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens 
föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Granskning av föreningsbidrag – godkänns och 
överlämnas till revisionen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsens samt nämndernas svar till revisionen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har uppdragit till PwC att granska hanteringen av föreningsbidrag. Syftet 
med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och 
att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bidrag till föreningar.  
 
Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och 
kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.  
 
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och 
tillämpningen av dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag 
till föreningar inte är tillräcklig. Granskningens resultat redovisas i sin helhet i bifogad revisionsrapport. 
Revisionen har beslutat att överlämna rapporten till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, 
Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen för yttrande. BUN, SN samt TFK har lämnat 
sina ärendet vilket finns som bilaga till ärendet.  

Revisionens fråga till kommunstyrelsen 

’’Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om kommunstyrelsen syn på om det 
finns behov av kommunövergripande regler kring bidrag/stöd avseende återrapportering av vad bidrag 
använts till och nämndens tillhörande uppföljning. Vidare önskar vi få kommunstyrelsens syn på behovet 
av mål kopplade till jämställdhet.’’ 
Svar på revisionens fråga 
En snabb jämförelse med närliggande kommuner visar att en del kommuner har övergripande regler 
kring bidrag till föreningar och andra inte. Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer att hålla ihop ett 
arbete tillsammans med berörda tjänstepersoner i respektive nämnd för att landa i om övergripande 
regler behövs eller om det räcker med tydligare och aktuella rutiner på respektive nämnd och 
bidragsområde. I detta arbete kommer också att jämställdhetsperspektivet att tas med. Ekonomi- och 
upphandlingsenheten kommer att återrapportera resultatet till kommunstyrelsen av arbetet innan 2022 
års utgång.  

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

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

 

 

Handlingar 
 Protokollsutdrag AU 2021-11-10/§ 69 
 Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens 

föreningsbidrag,  
2021-10-25 

 Missiv, Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27 
 Revisionsrapport, Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27 
 Tjänsteutlåtande TFK, Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag, 2021-09-30 
 Tjänsteutlåtande SN, Socialnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag Vaxholms stad 

2021, 2021-08-27 
 Tjänsteutlåtande BUN, Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag 

Vaxholms stad 2021, 2021-08-26 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, klk    
 Revisionen, Anders Haglund 

427



Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-11-10 

Änr KS 2021/97.007 
1 av 2

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 69 Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens 
föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta 
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Granskning av föreningsbidrag – godkänns och 
överlämnas till revisionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsens samt nämndernas svar till revisionen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har uppdragit till PwC att granska hanteringen av föreningsbidrag. Syftet 
med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och 
att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bidrag till föreningar.  
 
Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och 
kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.  
 
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och 
tillämpningen av dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag 
till föreningar inte är tillräcklig. Granskningens resultat redovisas i sin helhet i bifogad revisionsrapport. 
Revisionen har beslutat att överlämna rapporten till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, 
Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen för yttrande. BUN, SN samt TFK har lämnat 
sina ärendet vilket finns som bilaga till ärendet.  

Revisionens fråga till kommunstyrelsen 

’’Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om kommunstyrelsen syn på om det 
finns behov av kommunövergripande regler kring bidrag/stöd avseende återrapportering av vad bidrag 
använts till och nämndens tillhörande uppföljning. Vidare önskar vi få kommunstyrelsens syn på behovet 
av mål kopplade till jämställdhet.’’ 
Svar på revisionens fråga 
En snabb jämförelse med närliggande kommuner visar att en del kommuner har övergripande regler 
kring bidrag till föreningar och andra inte. Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer att hålla ihop ett 
arbete tillsammans med berörda tjänstepersoner i respektive nämnd för att landa i om övergripande 
regler behövs eller om det räcker med tydligare och aktuella rutiner på respektive nämnd och 
bidragsområde. I detta arbete kommer också att jämställdhetsperspektivet att tas med. Ekonomi- och 
upphandlingsenheten kommer att återrapportera resultatet till kommunstyrelsen av arbetet innan 2022 
års utgång.  

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens föreningsbidrag,  
2021-10-25 
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Protokoll 
2021-11-10 

2 av 2 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

Missiv, Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27 

Revisionsrapport, Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27 

Tjänsteutlåtande TFK, Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag, 2021-09-30 

Tjänsteutlåtande SN, Socialnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 
2021-08-27 

Tjänsteutlåtande BUN, Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag 
Vaxholms stad 2021, 2021-08-26 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Koray Kahruman, klk    
 Revisionen, Anders Haglund 

429



 
 

Tjänsteutlåtande 
2021-10-25 

Änr KS 2021/97.007 
1 av 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens 
föreningsbidrag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – Granskning av föreningsbidrag – godkänns och 
överlämnas till revisionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsens samt nämndernas svar till revisionen noteras till protokollet.  

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna har uppdragit till PwC att granska hanteringen av föreningsbidrag. Syftet 
med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och 
att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bidrag till föreningar.  
 
Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och 
kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.  
 
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och 
tillämpningen av dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag 
till föreningar inte är tillräcklig. Granskningens resultat redovisas i sin helhet i bifogad revisionsrapport. 
Revisionen har beslutat att överlämna rapporten till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, 
Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen för yttrande. BUN, SN samt TFK har lämnat 
sina ärendet vilket finns som bilaga till ärendet.  

Revisionens fråga till kommunstyrelsen 

’’Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om kommunstyrelsen syn på om det 
finns behov av kommunövergripande regler kring bidrag/stöd avseende återrapportering av vad bidrag 
använts till och nämndens tillhörande uppföljning. Vidare önskar vi få kommunstyrelsens syn på behovet 
av mål kopplade till jämställdhet.’’ 

 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Tjänsteutlåtande 
2021-10-25 

Änr KS 2021/97.007 
2 av 2 

 
 

Svar på revisionens fråga 
En snabb jämförelse med närliggande kommuner visar att en del kommuner har övergripande regler 
kring bidrag till föreningar och andra inte. Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer att hålla ihop ett 
arbete tillsammans med berörda tjänstepersoner i respektive nämnd för att landa i om övergripande 
regler behövs eller om det räcker med tydligare och aktuella rutiner på respektive nämnd och 
bidragsområde. I detta arbete kommer också att jämställdhetsperspektivet att tas med. Ekonomi- och 
upphandlingsenheten kommer att återrapportera resultatet till kommunstyrelsen av arbetet innan 2022 
års utgång.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av kommunens föreningsbidrag,  
2021-10-25 

Missiv, Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27 

Revisionsrapport, Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27 

Tjänsteutlåtande TFK, Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag, 2021-09-30 

Tjänsteutlåtande SN, Socialnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 
2021-08-27 

Tjänsteutlåtande BUN, Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag 
Vaxholms stad 2021, 2021-08-26 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman, klk    

 Revisionen, Anders Haglund 
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Revisorerna 2021-05-24  
  
   
 
 

Till:  
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Nämnden för teknik, fritid och kultur  
Kommunstyrelsen 
 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
Revisionsrapport: Föreningsbidrag  
Vi, de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska 
hanteringen av föreningsbidrag. Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för 
beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en 
tillräcklig intern kontroll i hanteringen av bidrag till föreningar.  
 
Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning 
och kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.  
 
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de 
rutiner och tillämpningen av dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i 
hanteringen av bidrag till  föreningar inte är tillräcklig. Granskningens resultat redovisas i sin 
helhet i bifogar revisionsrapport. 
 
Den sammanfattande bedömningen baseras på bedömning av revisionsfrågorna som 
redovisas nedan. 
 

Revisionsfråga Bedömning 

  
1. Finns dokumenterade 
riktlinjer och rutiner som ligger 
till grund för beslut och 
utbetalning av föreningsbidrag? 
  

Delvis 
Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för föreningsstöd, men 
att det saknas riktlinjer för fördelning av övriga bidrag. Vi noterar att 
regler för bidrag för nämnden för teknik, kultur och fritid är daterade 
1998. Det finns, utöver styrande dokument, ansökningsblanketter för 
samtliga föreningsbidrag och kulturbidrag. Riktlinjerna för utdelning av 
kulturstipendium kan dock förtydligas. Av socialnämndens riktlinjer 
framgår krav samt urvalskriterier tydligare. Barn- och 
utbildningsnämnden saknar riktlinjer för utbetalning av ersättning till 
föreningar, vidare föregås inte ersättningen av en ansökan utan betalas 
ut som en kompensation till föreningen. 
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2. Finns kontroller som 
säkerställer att utbetalningar 
sker till rätt förening och i 
enlighet nämndens beslut?  

Delvis 
Bedömningen baseras på att det saknas nedtecknade rutiner för hur 
kontroller för utbetalning av föreningsstöd ska ske. Dock sker 
utbetalning av respektive ekonomifunktion, där kontrollmoment för bl.a. 
attestregler följs upp för både nämnden för teknik, kultur och fritid och 
socialnämnden. Det saknas dock en enhetlig hantering för hur 
förvaltningen samverkar med ekonomifunktionen för att säkerställa att 
utbetalning sker till rätt förening, där vissa uppger att det finns en 
löpande dialog medan andra inte har den kontrollen.  

3.  Omfattar kontrollerna 
uppföljning av att utbetalda 
föreningsbidrag används till det 
ändamål som de beviljats för?  

Delvis 
Bedömningen baseras på att det i varierad utsträckning finns 
nedtecknade rutiner för kontroll av föreningsbidrag och exempelvis 
vilka krav som finns på återrapportering. Vissa bidragstyper inom 
nämnden för teknik, kultur och fritid saknar krav på återrapportering 
och redovisning, och för socialnämnden saknas krav på 
återrapportering för de föreningar som inte återkommande ansöker om 
bidrag, vilket gör det svårt att följa upp att bidraget använts till avsett 
ändamål. Det uppges av samtliga intervjuer att kontroller till viss del 
sker genom dialog med berörda föreningar, men att detta inte är 
systematiserat eller dokumenterat.  

4. Redovisas uppföljning och 
återrapportering av bidrag till 
nämnden? 
 

Nej 
Bedömningen baseras på att återrapportering och uppföljning av bidrag 
inte redovisas till någon av nämnderna. Viss information nås 
socialnämnden då dessa beslutar om själva fördelningen, dock inte 
rörande uppföljning av bidragen. Av intervjuer framgår att nämnderna 
inte efterfrågat någon redovisning. 
 

5. Finns regler kring 
jämställdhet vid utbetalning av 
föreningsbidrag? Görs någon 
uppföljning av detta 
perspektiv? 

Nej 
Bedömningen baseras på att det, förutom för kulturbidrag, saknas 
regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag. Viss 
uppföljning sker av könsuppdelad statistik, men inte kopplat till 
specifika krav. 

6. Finns särskilda regler, 
målsättningar etc. avseende 
jämställdhetsfrågor kopplade 
till bidragsgivningen? 

Nej 
Bedömningen baseras på att det saknas regler, målsättningar och 
liknande för jämställdhetsfrågor. I viss utsträckning är det något som 
beaktas i fördelning av bidrag, men detta är inte reglerat eller 
systematiserat. Det finns en viss uppföljning för barn- och 
utbildningsnämnden kopplat till jämställdhet inom ramen för arbete 
med Agenda 2030, men det är inte specifikt kopplat till föreningsbidrag. 
Vi noterar att det pågår ett arbete med en kommunövergripande 
strategi för Agenda 2030, vilket inkluderar bl.a. jämställdhet. 

 
För att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande 
rekommendationer: 

 Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att 
dessa är ändamålsenliga och aktuella. 

 Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag 
används för avsett ändamål. 

 Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer 
av bidrag/-stöd. 
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 Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till 
respektive ansvarig nämnd. 

 Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt 
lämplig uppföljning av dessa. 

 
Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om kommunstyrelsen syn 
på om det finns behov av kommunövergripande regler kring bidrag/stöd avseende 
återrapportering av vad bidrag använts till och nämndens tillhörande uppföljning. Vidare 
önskar vi få kommunstyrelsens syn på behovet av mål kopplade till jämställdhet.  
 
I granskningen har även ingått att granska ett antal hyres- och arrendeavtal mellan staden 
och föreningar avseende vem som ingått dessa avtal. Den delen av granskningen är en 
uppföljning i den delen av den granskning som revisionen genomförde 2020 av arrende- och 
hyresavtal där det bland annat framkom att det fanns avtal som inte var undertecknade den 
uppföljande granskningen framkommer att ett av de fyra granskade avtalen inte är 
undertecknat. 
 
Med anledning av granskningens resultat önskar vi få information om nämnden inventerat 
sina arrendeavtal och säkerställt att dessa är undertecknade och dessutom undertecknade 
av behörig befattningshavare. 
 
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 Barn- och utbildningsnämnden, 
Socialnämnden, Nämnden för teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen för yttrande 
senast den 20 september 2021 och till Kommunfullmäktige för kännedom. 
 
För Vaxholms stads förtroendevalda revisorer 
 
 
Anders Haglund   
Ordförande   
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PwC
Vaxholms stad - Övergripande granskning av föreningsbidrag 2021 Maj -2021

Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande 
av föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns 
förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i hanteringen av 
bidrag till föreningar. 

Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om 
dessa omfattar uppföljning och kontroll av beviljade/utbetalda 
bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet. 

Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella 
bedömningen att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är helt 
ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till  
föreningar inte är tillräcklig.

Bedömningen är en sammanfattning av de för granskningen 
uppställda revisionsfrågor som redovisas på följande sidor. 

Sammanfattning

2
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PwC
Vaxholms stad - Övergripande granskning av föreningsbidrag 2021 Maj -2021

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

3

1. Finns dokumenterade riktlinjer 
och rutiner som ligger till grund för 
beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Delvis
Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för föreningsstöd, men att det saknas riktlinjer för 
fördelning av övriga bidrag. Vi noterar att regler för bidrag för nämnden för teknik, kultur och fritid är 
daterade 1998. Det finns, utöver styrande dokument, ansökningsblanketter för samtliga föreningsbidrag 
och kulturbidrag. Riktlinjerna för utdelning av kulturstipendium kan dock förtydligas. Av socialnämndens 
riktlinjer framgår krav samt urvalskriterier tydligare. Barn- och utbildningsnämnden saknar riktlinjer för 
utbetalning av ersättning till föreningar, vidare föregås inte ersättningen av en ansökan utan betalas ut 
som en kompensation till föreningen. 

2. Finns kontroller som säkerställer 
att utbetalningar sker till rätt 
förening och i enlighet nämndens 
beslut?

Delvis
Bedömningen baseras på att det saknas nedtecknade rutiner för hur kontroller för utbetalning av 
föreningsstöd ska ske. Dock sker utbetalning av respektive ekonomifunktion, där kontrollmoment för bl.a. 
attestregler följs upp för både nämnden för teknik, kultur och fritid och socialnämnden. Det saknas dock 
en enhetlig hantering för hur förvaltningen samverkar med ekonomifunktionen för att säkerställa att 
utbetalning sker till rätt förening, där vissa uppger att det finns en löpande dialog medan andra inte har 
den kontrollen. 

3.  Omfattar kontrollerna uppföljning 
av att utbetalda föreningsbidrag 
används till det ändamål som de 
beviljats för?

Delvis
Bedömningen baseras på att det i varierad utsträckning finns nedtecknade rutiner för kontroll av 
föreningsbidrag och exempelvis vilka krav som finns på återrapportering. Vissa bidragstyper inom 
nämnden för teknik, kultur och fritid saknar krav på återrapportering och redovisning, och för 
socialnämnden saknas krav på återrapportering för de föreningar som inte återkommande ansöker om 
bidrag, vilket gör det svårt att följa upp att bidraget använts till avsett ändamål. Det uppges av samtliga 
intervjuer att kontroller till viss del sker genom dialog med berörda föreningar, men att detta inte är 
systematiserat eller dokumenterat.

437



PwC
Vaxholms stad - Övergripande granskning av föreningsbidrag 2021 Maj -2021

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

4

4. Redovisas uppföljning och 
återrapportering av bidrag till 
nämnden?

Nej
Bedömningen baseras på att återrapportering och uppföljning av bidrag inte redovisas till någon av 
nämnderna. Viss information nås socialnämnden då dessa beslutar om själva fördelningen, dock inte 
rörande uppföljning av bidragen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat någon redovisning.

5. Finns regler kring jämställdhet vid 
utbetalning av föreningsbidrag? 
Görs någon uppföljning av detta 
perspektiv?

Nej
Bedömningen baseras på att det, förutom för kulturbidrag, saknas regler kring jämställdhet vid 
utbetalning av föreningsbidrag. Viss uppföljning sker av könsuppdelad statistik, men inte kopplat till 
specifika krav.

6. Finns särskilda regler, 
målsättningar etc avseende 
jämställdhetsfrågor kopplade till 
bidragsgivningen?

Nej
Bedömningen baseras på att det saknas regler, målsättningar och liknande för jämställdhetsfrågor. I viss 
utsträckning är det något som beaktas i fördelning av bidrag, men detta är inte reglerat eller 
systematiserat. Det finns en viss uppföljning för barn- och utbildningsnämnden kopplat till jämställdhet 
inom ramen för arbete med Agenda 2030, men det är inte specifikt kopplat till föreningsbidrag. Vi noterar 
att det pågår ett arbete med en kommunövergripande strategi för Agenda 2030, vilket inkluderar bl.a. 
jämställdhet. 
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PwC
Vaxholms stad - Övergripande granskning av föreningsbidrag 2021 Maj -2021

Bedömningen baserar sig framförallt på följande iakttagelser:

● Det finns flera nämnder som administrerar föreningsbidrag/-stöd, och dessa har i olika utsträckning riktlinjer och rutiner kring villkor för  
ansökan om bidrag.

● Vem som får besluta om fördelning av bidrag skiljer sig åt mellan nämnderna, där vissa nämnder fattar beslut om fördelning medan andra 
hanterar dessa som verkställighet eller på delegation.

● Det finns i varierad utsträckning krav på återrapportering för utbetalda bidrag, där vissa former av stöd helt saknar krav på 
återrapportering.

● Nämnderna får i olika utsträckning information om utbetalda bidrag. Vissa nämnder får sammanställningarna i sin helhet, medan andra får  
information muntligt eller indirekt via t.ex. verksamhetsberättelsen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat rapportering av 
bidrag/-stöd. 

● Det saknas mål kring jämställdhet för föreningsbidragen. Den uppföljning som i viss mån görs av t.ex. könsuppdelad statistik är inte 
systematiserad, och bygger inte på några mål eller regler kring föreningsstöd. 

Sammanfattning, forts.

5
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PwC
Vaxholms stad - Övergripande granskning av föreningsbidrag 2021 Maj -2021

För att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer:

● Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga och aktuella.
● Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för avsett ändamål.
● Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer av bidrag/-stöd.
● Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till respektive ansvarig nämnd.
● Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt lämplig uppföljning av dessa.

 

Rekommendationer
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Inledning

Bakgrund
Inom kultur- och fritidsområdet hanteras stora utbetalningar i form av bidrag till föreningar. Nivåerna skiljer sig åt i Sveriges kommuner och bygger på lokalt 
antagna riktlinjer. Ur ett styrningsperspektiv såväl som ur ett medborgarperspektiv är det av stor vikt att bidragsgivningen styrs av tydliga och ändamålsenliga 
riktlinjer och policys. Av dessa bör det framgå hur beslut om bidrag ska fattas samt villkor för uppföljning och kontroll av att lämnade bidrag brukas i enlighet med 
beviljad ansökan.

En tillförlitlig och säker hantering av dessa bidrag är viktig ur flera aspekter. En bristande intern kontroll på området medför ökad risk för
oegentligheter och i förlängningen förtroendeskadliga konsekvenser för kommunen.

Revisorerna har utifrån väsentlighet och risk beslutat att genomföra en granskning i form av en kartläggning av stadens hantering av föreningsstöd och 
genomgång av styrande dokument.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om rutinerna för beviljande av föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern 
kontroll i hanteringen av bidrag till föreningar. 

Följande revisionsfrågor ska besvaras i granskningen:

• Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av föreningsbidrag?
• Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet nämndens beslut?
• Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats för?
• Redovisas uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?
• Finns regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag? Görs någon uppföljning av detta perspektiv?
• Finns särskilda regler, målsättningar etc avseende jämställdhetsfrågor kopplade till bidragsgivningen?
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Inledning

Revisionskriterier
Kommunens riktlinjer och regler inom området.
Kommunen mål avseende jämställdhetsperspektivet.

Avgränsning
Granskningen omfattar revisionsfrågorna på föregående sida. Granskningen omfattar inte någon fördjupad granskning/verifiering av efterlevanden till 
riktlinjer och rutiner i specifika bidrag.

Metod
Förstudien har genomförts genom insamlande av styrande och stödjande dokument, samt insamling av uppgifter kring ekonomi och statistik. En 
sammanställning av underlag återfinns i bilagan.

Intervjuer har skett med följande funktioner: 

- Fritidschef
- Gatu- och parkchef
- Kulturansvarig
- Bibliotekschef
- Administratör
- Ungdomssamordnare
- Tf enhetschef utveckling och stöd
- Utförarchef

Samtliga intervjuade har haft möjlighet att faktakontrollera rapportens innehåll.
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Granskningsresultat

Vaxholms stads bidragsorganisation 
Vaxholm stad har ett antal olika bidrag och stöd till föreningar. Dessa hanteras av flera olika nämnder, där teknik-, fritid- och kulturnämnden (TKFN) hanterar 
merparten av bidragen. Dock finns även viss bidragshantering på socialnämnden och även i mindre omfattning på barn- och utbildningsnämnden. 

Av Reglemente för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2019-02-18, framgår att nämnden ansvarar för bidragsgivning till ideella föreningar inom kultur, fritids- 
och idrottssektorn. Det finns även ett kulturstipendium som fördelas ut en gång per år. Av Sammanställning bidrag 2021 framgår exempelvis att bidrag betalats ut 
till Vaxholm Roddförening och Vaxholm scoutkår. För kulturbidrag framgår av Sammanfattning kulturbidrag 2020 att tex Fästningsmuseet och Kulturum beviljats 
medel. 

I Reglemente för socialnämnden, 2019-02-18, framgår att nämndens ansvar utifrån tex socialtjänstlagen. Av intervjuer framgår att nämnden förvaltar 
föreningsbidrag för organisationer som har bärighet på nämndens uppdrag. I tjänsteutlåtandet Föreningsbidrag 2021, 20201-02-25, framgår bland annat att 
föreningar såsom BRIS, Brottsofferjouren och SPF seniorerna i Vaxholm tar del av bidrag från socialnämnden. 

I Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 2019-02-18, framgår att ansvar för bla aktivitetsansvar och fritidsverksamhet. Av intervjuer framgår att 
nämndens förvaltning administrerar ersättningar till föreningar som genomför lovaktiviteter. Vi noterar att ersättning till dessa föreningar inte är sökbara 
föreningsbidrag, utan enligt intervjuer ges som en arvodeskompensation till de föreningar som genomför aktiviteter. Av underlaget Poster lovaktiviteter 2020-2021 
framgår att ersättning bla betalats ut för sommarlovsaktiviteter i vattenskidor, golf och kanot. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av föreningsbidrag?

Iakttagelser

Nämnden för teknik, fritid och kultur
I Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår bestämmelser för kommunala bidrag som fördelas till ideella idrotts- och friluftsföreningar. Av regeln framgår bla att bidragen 
syftar till att skapar förutsättningar för ett rikt och varierat fritidsutbud. Enligt regeln får endast ideella föreningar som är registrerade hos Vaxholm stad ansöka om bidrag. Utöver 
det finns krav på bla minst antal medlemmar, och att de medlemmar som bor i kommunen utgör grund för att beräkna bidraget. Det finns primärt tre typer av bidrag och 
specifika ansökningsblanketter som ställer upp krav för respektive bidragstyp.  

Aktivitetesbidrag kan betalas ut till förening/organisation för aktiviteter som genomförs enligt de regler som gäller för statsbidragsberättigad lokal verksamhet. Det betyder en 
ledarledd sammankomst med minst fem deltagare i åldern 7 - 20 år, under minst en timme. Föreningen ska enligt kraven föra närvaro på särskilda närvarokort, vilka ska 
arkiveras i minst fyra år. Ansökan kan göras två gånger per år, inför kommande termin. Bidragssumman består av en fast summa på 25 kr/verksamhetstillfälle. 
Ansökningsblanketten ska bla innehålla information om antal sammankomster, antal deltagare och tidsperiod. Det finns också ett vänortsbidrag som riktar sig till 
föreningsmedlemmar som genomför utbyte med stadens två vänorter. Ansökan ska bla innehålla information om vänorganisation samt plats, tid och anledning till utbytet. 
Ansökan kan göras löpande under året. Av intervjuer framgår att samtliga föreningar som söker om föreningsbidrag också blir beviljade stöd. Det har därför inte funnits behov 
av tex riktlinjer för prioritering. De regler för bidrag som finns uppges utgöra ett tillräckligt stöd för beslut om fördelning, även om det tex först diskussioner om ev justering av de 
fasta summorna.  

Utöver ovan nämnda bidrag kan föreningar också ansöka om “övriga bidrag”, exempelvis start av förening. Det framgår vidare av intervjuer att övriga bidrag kan sökas för 
diverse ändamål, och att fördelningen av dessa sker efter att övriga bidrag fördelats. Den kvarvarande summan för de föreningar som sökt övriga bidrag fördelas då utifrån hur 
förvaltningen bedömer behovet, enligt intervjuer, tex utifrån hur många övriga föreningar som ansökt och om de beviljats stöd tidigare. Det saknas nedtecknade riktlinjer som 
beskriver hur fördelning av övriga bidrag ska ske. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Iakttagelser

Teknik, fritid och kulturnämnden, forts.
Lokalbidrag ger en förening möjlighet att hyra en egen lokal om kommunala lokaler och anläggningar inte finns, eller om det finns särskilda skäl. Lokalbidrag kan också 
betalas ut om föreningen har en egen lokal när kommunala lokaler inte finns att tillgå. Några av kraven för att få lokalbidrag är att att anläggningen/lokalen används för 
föreningsverksamhet och att eventuella hyresintäkter frånräknas utgående bidrag i samband med årsredovisningen. Ansökningsblanketten ska bla innehålla information om 
lokalen, tex storlek, nyttjandegrad och specifikation av bidragsgrundande kostnader såsom hyra och vatten. Enligt intervjuer kan föreningar få ut maximalt 30% av ansökt 
summa för lokalbidrag. Ansökan görs en gång per år. 

Vaxholm delar även ut kulturbidrag för att främja kulturaktiviteter. Av underlaget Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, framkommer dels en beskrivning av 
att tex samverkan mellan kulturarrangörer stimuleras. Av bidragsbestämmelserna framgår att kulturstöd särskilt ska riktas till aktiviteter/verksamheter som dels är i enlighet 
med Vaxholms stads kulturprogram, och dels de som riktar sig till barn och ungdomar eller äldre. Av ansökningsblanketten ska bland annat konstform, målgrupp och 
beskrivning av projektet fyllas i. Ansökan om kulturbidrag görs en gång per år. Det finns även ett kulturstipendium som delas ut årligen, där det av information på hemsidan 
Stöd, bidrag och stipendier framgår att bidraget bla syftar till att stödja/uppmuntra personer eller grupper med konstnärlig begåvning som är födda, uppvuxna eller bosatta i 
Vaxholm stad. Ansökan om stipendium görs en gång per år. 

Av intervjuer framgår att riktlinjerna är ett tydligt stöd för att tex göra prioriteringar av bidragsansökningar. Ett urval görs av kulturansvarig, tillsammans med 
stadsbyggnadschef samt administratör, utifrån bestämmelserna. Samråd sker även med Vaxholms kulturråd, som består av representanter från kulturföreningar och 
kommunen, för både bedömning av kulturbidrag och stipendiefördelning. För kulturstipendium framgår att personer som precis påbörjat högre kulturella utbildningar är  
prioriterade, men att detta inte är en nedskriven rutin.  
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Iakttagelser

Socialnämnden
Av Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att nämndens föreningsbidragen bland annat syftar till att främja 
föreningarnas förutsättningar att erbjuda aktiviteter/verksamheter som komplement till socialtjänstens verksamhet. Av riktlinjen framgår villkor för bidragen, bland annat att 
föreningen ska ha verksamhet som riktar sig till en grupp som är relevant för socialnämndens ansvarsområde. Ansökan ska innehålla bla organisationsnummer, en 
beskrivning av föreningens mål/inriktningar, information om antal medlemmar, verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning.

För bedömning vid fördelning av medel finns en beskrivning av vilka faktorer som beaktas, bland annat antal medlemmar. Enligt intervjuer gör förvaltningen ett förslag 
utifrån riktlinjerna, i dialog med socialnämndens presidium, inför att förslaget går till nämnden för beslut. Vidare framkommer av intervjuer att det är samma föreningar som 
årligen ansöker om bidrag och att samtliga som söker också får bidrag. Det har därför inte funnits behov av tydligare riktlinjer för exempelvis urval. 

Barn- och utbildningsnämnden
Av Ungdomsverksamheten i Vaxholm, verksamhetsplan 2020/2021, framgår att utbildningsförvaltningens enhet för samverkan och stöd ansvarar för att erbjuda 
hälsofrämjande och socialt stödjande aktiviteter, vilket inbegriper exempelvis lovaktiviteter. Enligt intervjuer sker kontakt med föreningar, samt vissa privata utförare, för att 
anordna aktiviteter under loven. 

Enligt intervjuer går kommunen för planering av sommarlovsaktiviteter ut till samtliga föreningar i kommunen, och ett antal privata utförare, för att se intresset av att anordna 
aktiviteter. De föreningar som ordnar aktiviteter har möjlighet att få arvode för utförd aktivitetet. Fördelningen av arvode sker, enligt intervjuer, utifrån bla antal som deltar på 
aktiviteten och antal tillfällen. Dock finns inga nedtecknade riktlinjer eller rutiner för hur arvoden ska beräknas eller betalas ut. Vi noterar också att det inte är föreningar som 
ansöker om bidrag, utan att de arvoden som betalas ut enligt intervjuer är i form av en kompensation till föreningen. För de privata utförarna sker betalning utifrån de antal 
platser kommunen har bokat, och hanteras som en direktupphandling. Det ligger utanför denna gransknings område att granska förfarandet för direktupphandlingar av 
lovaktiviteter.
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner som ligger till grund för beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Bedömning
Revisionsfråga 1: Delvis. 

Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för föreningsstöd, men att det saknas riktlinjer för fördelning av övriga bidrag. Vi noterar att regler för bidrag för TKF 
nämnden är daterade 1998. Det finns, utöver styrande dokument, ansökningsblanketter för samtliga föreningsbidrag och kulturbidrag som ställer upp riktlinjer och rutiner. 
Riktlinjerna för utdelning av kulturstipendium kan förtydligas. Av socialnämndens riktlinjer framgår krav samt urvalskriterier tydligare. Barn- och utbildningsnämnden saknar 
riktlinjer för utbetalning av ersättning till föreningar, dock föregås inte ersättningen av en ansökan utan betalas ut som kompensation till föreningen. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 2: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet med nämndens 
beslut?

Iakttagelser

Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
Av Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår att de föreningar som tagit del av bidrag ska lämna en redovisning av bidraget. Det saknas riktlinjer för kontroller av 
utbetalning av bidrag. Av TFK nämndens Internkontrollplan 20201, 2020-09-30, framgår ingen kontroll som är specifikt kopplad till utbetalning av föreningsbidrag. Dock är 
en identifierad risk “Attestreglerna efterlevs inte”, som har ett tillhörande kontrollmoment om att kontering och attest ska stämma överens med kontoplan och attestordning, 
samt att utbildning ska genomföras med bla nya chefer. Det är ekonomicontrollern som ansvarar för kontrollen. Enligt intervjuer sker kontroller av på samma sätt som 
övriga utbetalningar, och hanteras av ekonomicontroller. 

Av Delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2020-04-06, framgår att tex gatu- och parkchef har delegation att besluta om samtliga frågor som hanteras 
av tekniska enheten med undantag som uppges i en förbehållslista. Det framgår vidare att stadsbyggnadschef får besluta i ärenden som avser kultur och biblioteksfrågor. I 
Vidaredelegering inom ansvarsområdet för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2020-11-25, framgår exempelvis att bidrag till föreningar är delegerat till handläggande 
tjänsteperson. Enligt intervjuer delges inte utbetalning av bidrag nämnden, tex genom de Sammanställning bidrag, som vi tagit del av. Nämnden uppges få information om 
utbetalning utifrån den ekonomirapportering som görs i exempelvis delårsrapporter och årsredovisning. 

Gällande utbetalning av kulturbidrag framgår det av Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, att redovisning av projekt ska göras senast två månader efter 
att projektet avslutats. Det saknas riktlinjer för kontroller av utbetalt bidrag. Enligt intervjuer görs en utanordning av administratör inför utbetalning av kulturstöd, som sedan 
hanteras av stadsbyggnadschef och ekonomicontroller. Det sker ingen ytterligare kontroll för utbetalning av  föreningsbidrag. Enligt intervjuer delges inte utbetalningar av 
kulturbidrag till nämnden, tex genom den Sammanfattning kulturbidrag 2020, som vi har tagit del av. Av riktlinjerna framgår att stödet omedelbart ska återbetalas om 
verksamheten som beviljats stöd skjuts upp eller förändras avsevärt. Enligt intervjuer har det inte skett att kommunen återkrävt medel. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 2: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet med nämndens 
beslut?

Iakttagelser

Socialnämnden
Av Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att föreningar i sin ansökan ska lämna in bla årsmötesprotokoll, 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget samt resultat-och balansräkning. Det framgår inte några riktlinjer för kontroll av utbetalning av bidrag.

Av intervjuer framgår att kontroller för utbetalning sker av ekonomienheten. Av socialnämndens Internkontrollplan 2021 framgår dock samma identifierade risk som för TFK 
“Attestreglerna efterlevs inte”, som har ett tillhörande kontrollmoment om att kontering och attest ska stämma överens med kontoplan och attestordning. Det finns dock inga 
specifika kontrollmoment för utbetalning av föreningsbidrag. 

Enligt Delegeringsordning för socialnämnden, 2019-09-17, saknas information om bidrag till förening och hur detta ska återrapporteras. Enligt intervjuer fattar dock nämnden 
beslut om fördelning av bidrag, och får då information om föreslagen fördelning och tänkt utbetalning, exempelvis genom tjänsteutlåtandet Föreningsbidrag 2021, 
20201-02-25. Av tjänsteutlåtande Bevilja föreningsbidrag utan årsmötesprotokoll, 20201-04-13, framgår att nämnden i år tagit beslut om att frångå principen om att årsmöte 
ska ha hållits inför utbetalning av bidrag. Detta beror på att pandemin gjort det svårt för flera föreningar att hålla årsmöte enligt plan. Beslutet inkluderar att även om 
föreningsbidrag betalas ut ska föreningen inkomma med handlingar från årsmötet snarast, då föreningen annars blir återbetalningsskyldig. Enligt intervjuer har nämnden inte 
hittills gjort något krav på återbetalning av bidrag. 

Barn- och utbildningsnämnden
Enligt Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden, 2020-04-27, saknas information om ersättning till föreningar och hur detta ska återrapporteras. Av 
Ungdomsverksamheten i Vaxholm, verksamhetsplan 2020/2021 framgår ett mål om budget i balans, men i övrigt saknas information om kontroll av utbetalningar till 
föreningar. Enligt intervjuer sker själva utbetalningen av ekonomiavdelningen på förvaltningen. Dock sker alltid en dialog mellan förvaltningen som beslutar om fördelning av 
medel och ekonomiansvarig, för att säkerställa att pengarna betalas ut till rätt förening. En gång per termin sker även en avstämning med ekonomiansvarig, där 
utbetalningar gås igenom i detalj och stäms av mot budget. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 2: Finns kontroller som säkerställer att utbetalningar sker till rätt förening och i enlighet med nämndens 
beslut?

Bedömning
Revisionsfråga 2: Delvis.

Bedömningen baseras på att det saknas nedtecknade rutiner för hur kontroller för utbetalning av föreningsstöd ska ske. Dock sker utbetalning av respektive ekonomifunktion, 
där kontrollmoment för bla attestregler även följs upp för både TFK-nämnden och socialnämnden. Det saknas en enhetlig hantering för hur förvaltningen samverkar med 
ekonomifunktionen för att säkerställa att utbetalning sker till rätt förening, där vissa uppger att det finns en löpande dialog medan andra inte har den kontrollen. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 3: Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de 
beviljats för?

Iakttagelser

Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
Av Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår att de föreningar som tagit del av bidrag ska lämna in en redovisning. För samtliga bidrag gäller att föreningen ska lämna 
in verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, firmatecknare samt verksamhetsplan till tekniska avdelningen omedelbart efter varje årsmöte. Vi har också 
tagit del av blanketten Lokalbidrag redovisningsblankett, där föreningen ska fylla i tidsperiod samt specifikation av de bidragsgrundande kostnaderna tex hyra, arrende och 
el- och uppvärmningskostnader. Av underlaget framgår inte när redovisning av lokalbidrag ska göras. Av intervjuer framgår att det inte finns något krav på redovisning av 
aktivitetsbidrag eller vänortsbidrag. Det framgår att kontrollerna inte är nedtecknade, men att en löpande dialog sker med föreningarna. Redovisning av lokalbidrag 
diarieförs. Ett nytt system för bla lokalbokning och bidragsansökningar ska dock startas upp till augusti, där det blir möjligt att begära in ytterligare underlag från 
föreningarna. 

I blanketten Redovisning av kulturbidrag ska en beskrivning göras av om projektet/verksamheten har genomförts som planerat, och om inte efterfrågas en beskrivning av 
varför. Redovisningen ska också innehålla en sammanfattande redovisning, information om geografisk spridning, information om publik/deltagare, typ av konstform och hur 
projektägaren arbetat för att nå den planerade målgruppen. Enligt intervjuer följer förvaltningen upp att återrapporteringen kommer in, och att det ibland kan krävas 
påminnelser till projektägaren för att få in underlaget. Samtliga inkomna redovisningar diarieförs. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 3: Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de beviljats 
för?

Iakttagelser

Socialnämnden
Av Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att föreningar i sin ansökan ska lämna uppgifter om bla 
verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget samt resultat-och balansräkning. Det framgår inte några riktlinjer för hur redovisning av tex lämnat bidrag ska göras om 
föreningen inte ansöker om bidrag nästkommande år. Enligt intervjuer sker dialoger med ca 5-6 föreningar återkommande, ca fyra gånger per år, där det finns möjlighet att 
prata med föreningarna om deras verksamhet. I övrigt sker kontroller, som beskrivet i Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 
2016-05-17, utifrån föregående års verksamhetsberättelse och övrigt underlag som lämnas in i samband med ansökan. Där kontrolleras, enligt intervjuer, bland annat antal 
möten, antal medlemmar och att samtliga underlag som krävs är inskickade.

Barn- och utbildningsnämnden
Enligt intervjuer sker en muntlig uppföljning med de föreningar som genomför lovaktiviteter. Detta är inte systematiserat och och dokumenteras inte. Dock gör förvaltningen 
en egen utvärdering utifrån dialogerna, tex Utvärdering sommarlovsaktiviteter 2020. Inga kontroller eller krav på tex rapportering kommuniceras ut till föreningarna, dock ska 
föreningarna rapportera hur många som deltagit på aktivitetet då betalning till föreningen sker först efter genomförd aktivitet. Vi noterar att det av intervjuer framgår att ett 
nytt system som möjliggör enkäter ska börja användas, och att det finns planer på att skicka ut enkäter till både föreningar och ungdomar/barn som tar del av aktiviteterna 
för att bättre följa upp arbetet. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 3: Omfattar kontrollerna uppföljning av att utbetalda föreningsbidrag används till det ändamål som de 
beviljats för?

Bedömning
Revisionsfråga 3: Delvis.

Bedömningen baseras på att det i varierad utsträckning finns nedtecknade rutiner för kontroll av föreningsbidrag och tex krav på återrapportering. Vissa bidragstyper inom 
TFK saknar krav på redovisning, och för socialnämnden saknas krav på återrapportering för de föreningar som inte återkommande ansöker om bidrag, vilket gör det svårt 
att följa upp att bidraget använts till avsett ändamål. Det uppges av samtliga intervjuer att kontroller till viss del sker genom dialog med berörda föreningar, men att detta inte 
är systematiserat eller dokumenterat.
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 4: Redovisas uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?
Iakttagelser

Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
Av de riktlinjer vi har tagit del av, tex Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, samt Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, framgår inte att föreningsbidrag eller 
kulturbidrag ska följas upp av nämnden. Av intervjuer framgår att förslag till stipendieutdelning presenteras till, och beslutas av, nämnden. Ordförande i nämnden får, enligt 
intervjuer, ta del av förslag till utdelning av kulturbidrag, men att besluten därefter sker på delegation. När besluten är fattade får nämnden ta del av Sammanställning 
kulturbidrag 2020 i efterhand, enligt intervjuer. Vi har också tagit del av Sammanställning bidrag för åren 2019-2021. Där framgår typ av bidrag, förening, aktnummer, beviljad 
summa, utbetald summa, antal verksamhetstillfällen för aktivitetsbidrag samt noteringar om vad bidraget avser för vissa “övriga bidrag”. Av intervjuer framgår att detta inte 
rapporteras till nämnden som helhet, men att det indirekt följs upp genom tex årsredovisning och ekonomiuppföljning. Det framgår också att förslag om utbetalning av “övrigt 
bidrag” går till nämnden för beslut, om någon förening ansökt om en större summa. I övrigt uppges inte nämnden ha efterfrågat någon uppföljning av bidragen.

Socialnämnden
I Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår att nämnden fattar beslut om tilldelning av bidrag. Dock framgår inte av 
riktlinjerna hur uppföljning och återrapportering av tex genomförd verksamhet ska rapporteras till nämnden. Enligt intervjuer sker en dialog med nämndens presidium utifrån 
förvaltningens förslag om bidragsfördelning för kommande år, inför att nämnden fattar beslut om fördelning. Dialogen inkluderar, enligt intervjuer, bla genomgång av 
föreningarnas verksamhetsberättelse från föregående år. 

Barn- och utbildningsnämnden
Det saknas riktlinjer som beskriver hur nämndens stöd i form av ersättning för lovaktiviteter till föreningar ska följas upp och redovisas. Av intervjuer framgår att det inte sker 
någon sammanställd rapportering till nämnden av den uppföljning som görs av lovaktiviteterna, men att detta ingår i den återrapporering som görs i samband med 
verksamhetsberättelse i årsredovisning. Nämnden uppges inte heller ha efterfrågat någon återrapportering av ersättning till föreningar och uppföljning av lovaktiviteterna. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 4: Redovisas uppföljning och återrapportering av bidrag till nämnden?

Bedömning
Revisionsfråga 4: Nej.

Bedömningen baseras på att återrapportering och uppföljning av bidrag inte redovisas till någon nämnd. Viss information nås socialnämnden då dessa beslutar om själva 
fördelningen, dock inte rörande uppföljning av bidragen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat någon redovisning. 
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 5:  Finns regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag? Görs någon uppföljning av detta 
perspektiv?
Revisionsfråga 6:  Finns särskilda regler, målsättningar etc avseende jämställdhetsfrågor kopplade till bidragsgivningen?

Iakttagelser

Av artikeln Vaxholm satsar på jämställdhet, 2020-11-19, framgår att vaxholm ingår i ett projekt (Modellkommuner för jämställdhetsintegrering)  tillsammans med andra 
kommuner/regioner och SKR för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det innebär att kommunerna i projektet  systematiskt ska jämföra arbetssätt, sk benchmarking, för att 
stärka förutsättningarna att erbjuda kvinnor och män en jämställd service och en jämn fördelning av resurser. Det framgår vidare av artikeln att Vaxholm arbetar med 
hållbarhet inom Agenda 2030 vilket bland annat inkluderar mål 5 om jämställdhet mellan kvinnor och män. Enligt information från intervjuer med kommunen är en 
övergripande strategi under framtagande som ska utgå från de globala målen i Agenda 2030, vilket inkluderar jämställdhetsmålet. Det har, enligt kommunen, funnits en 
policy för social hållbarhet som inte längre är aktuell. I dagsläget saknas det riktlinjer kring jämställdhet för utbetalning av föreningsbidrag. 

Nämnden för teknik-, fritid- och kultur
I Regel för bidragsgivning, 1998-01-01, framgår inte några riktlinjer för jämställdhet kopplat till bidragen. Enligt intervjuer saknas det riktlinjer för detta perspektiv som berör 
föreningsbidrag/kulturbidrag som administreras av TFK nämnden. Viss uppföljning görs dock av andelen utövare inom föreningarna uppdelat på män/kvinnor och 
flickor/pojkar, och i fördelning av övrigt bidrag uppges jämställdhet beaktas i fördelningen. I Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09, framgår att “en jämn 
fördelning mellan män och kvinnor bör eftersträvas bland såväl utövare som publik”. Av intervjuer framkommer att detta är något som tas hänsyn till vid fördelning av bidrag 
och stipendium, men att det saknas en dokumenterad uppföljning.

Socialnämnden
I Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 2016-05-17, framgår inte några regler kring jämställdhet kopplat till föreningsbidragen. Av 
intervjuer framgår att det inte är något som särskilt tas hänsyn till vid bidragsgivning.
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Granskningsresultat

Revisionsfråga 5:  Finns regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag? Görs någon uppföljning av detta 
perspektiv?
Revisionsfråga 6:  Finns särskilda regler, målsättningar etc avseende jämställdhetsfrågor kopplade till bidragsgivningen?

Iakttagelser

Barn- och utbildningsnämnden 
Av intervjuer framgår att det saknas riktlinjer för fördelning av ersättning utifrån jämställdhetsperspektivet. Det framgår av intervjuer att det finns planer på att, genom det nya 
enkätverktyg som nämnts tidigare,  även fånga upp könsuppdelad statistik för tex lovaktiviteter. Enligt intervjuer finns en koppling mellan indikatorerna i verksamhetsplanen 
till mål inom Agenda 2030, som följs upp i systemet Stratsys. Dock finns det för år 2020 endast för verksamhetsplanen för fritidsgården. Detta kommer dock, enligt intervjuer, 
att tydliggöras i verksamhetsplanen för år 2021 där tex målet om att anordna lovaktiviteter tex ska kopplas till Agenda 2030 målen om jämställdhet samt hälsa och 
välbefinnande. 

Bedömning
Revisionsfråga 5: Nej.

Bedömningen baseras på att det, förutom för kulturbidrag, saknas regler kring jämställdhet vid utbetalning av föreningsbidrag. Viss uppföljning sker av könsuppdelad 
statistik, men inte kopplat till specifika krav.

Revisionsfråga 6: Nej.

Bedömningen baseras på att det saknas regler, målsättningar och liknande för jämställdhetsfrågor. I viss utsträckning är det något som beaktas i fördelning av bidrag, men 
detta är inte reglerat eller systematiserat. Det finns en viss uppföljning för barn- och utbildningsnämnden kopplat till jämställdhet inom Agenda 2030, men det är inte specifikt 
kopplat till föreningsbidrag. Vi noterar att det pågår ett arbete med en kommunövergripande strategi för Agenda 2030, vilket inkluderar bla jämställdhet. 
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Granskningsresultat - fördjupning

Iakttagelser

Vaxholms hembygdsförening: Föreningen har ett nyttjanderättsavtal med kommunen. Avtalet administreras av fastighetsavdelningen. Avtalsperioden gäller fn från 1 
februari 2008 tom 31 januari 2033. Det nu gällande avtalet ersätter tidigare upplåtelseavtal daterat 5 oktober 1970. Ersättning för nyttjanderätten utgår inte, enligt avtalet. 
Föreningen får inte överlåta nyttjanderätten, utan skriftligt medgivande från Vaxholm stad. Dock får föreningen hyra ut samkvämsutrymmen och kök i huvudbyggnaden samt 
bostadshuset. Avtalet är undertecknat av kommunchef samt föreningens ordförande. 

Lions Club Vaxholm: Föreningen har ett hyreskontrakt för lokal med kommunen. Avtalet administreras av fastighetsavdelningen. Avtalsperioden är från 1 januari 2011 tom 
31 december 2015, dock förlängs avtalet med 1 år om det ej sägs upp. Av hyresavtalet framgår bla hyra samt vilka kostnader, tex för uppvärmning och el, som hyresvärd 
respektive hyresgäst står för. Hyresgästen har rätt att, efter skriftligt godkännande av hyresvärden, upplåta delar av Kruthuset för möten etc. Det framgår inte att avtalet är 
undertecknat. 

Blynäsvikens båtklubb:Föreningen har två avtal med kommunen, ett avtal om nyttjanderätt för båtuppläggning vintertid och ett avtal om lägenhetsarrende för användning 
som småbåtshamn samt båtuppläggning. Avtalsperioden för nyttjanderätt gäller för perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022. Om avtalet inte sägs upp inom 36 
månader före nyttjanderättstidens utgång förlängs avtalet med tre år, med samma uppsägningstid. Avtalsperioden för lägenhetsarrende är 1 januari 2019 tom 31 december 
2033, med tre års uppsägningstid där avtalet förlängs med 5 år i taget om det inte sägs upp. Av avtalen framgår tex kostnader, ansvarsfördelning för underhåll. Avtalet är 
undertecknat av kommunens markförvaltare och tf ordförande i Blynäsvikens båtklubb. 

Det framgår att nyttjanderättshavaren inte för överlåta avtalet, eller helt- eller delvis upplåta området i andra hand. Dock framgår i avtal om lägenhetsarrende att upplåtelse i 
andra hand är tillåtet för båtplatsupplåtelser.   

Waxholms Golf AB: Avtal om anläggningsarrende finns med kommunen. Avtalet administreras av tekniska avdelningen. Avtalsperioden är 14 februari 2014 tom 31 
december 2034. Det nu gällande avtalet ersätter tidigare avtal med Waxholms Golfklubb.Det framgår att arrendatorn inte är berättigad lokal- eller driftsbidrag från kommunen 
för verksamhet inom området. Avtalet reglerar bland annat arrendeavgift samt vilken verksamhet som får bedrivas på området. Arrendatorn får, vid skriftlig godkännande av 
fastighetsägaren, överlåta utförande av verksamhet som faller inom ramen för ändamålet med arrendet, samt hyra ut lokaler och tillhörande mark. Avtalet är undertecknad av 
chef för tekniska enheten samt representant från Waxholms Golf AB, titel framgår ej. 
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Samlad bedömning

Granskningen omfattar riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om 
hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet. 
Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är helt 
ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till  föreningar inte är tillräcklig.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

30

1. Finns dokumenterade riktlinjer 
och rutiner som ligger till grund för 
beslut och utbetalning av 
föreningsbidrag?

Delvis
Bedömningen baseras på att det finns riktlinjer för föreningsstöd, men att det saknas riktlinjer för 
fördelning av övriga bidrag. Vi noterar att regler för bidrag för nämnden för teknik, kultur och fritid är 
daterade 1998. Det finns, utöver styrande dokument, ansökningsblanketter för samtliga föreningsbidrag 
och kulturbidrag. Riktlinjerna för utdelning av kulturstipendium kan dock förtydligas. Av socialnämndens 
riktlinjer framgår krav samt urvalskriterier tydligare. Barn- och utbildningsnämnden saknar riktlinjer för 
utbetalning av ersättning till föreningar, vidare föregås inte ersättningen av en ansökan utan betalas ut 
som en kompensation till föreningen. 

2. Finns kontroller som säkerställer 
att utbetalningar sker till rätt 
förening och i enlighet nämndens 
beslut?

Delvis
Bedömningen baseras på att det saknas nedtecknade rutiner för hur kontroller för utbetalning av 
föreningsstöd ska ske. Dock sker utbetalning av respektive ekonomifunktion, där kontrollmoment för bl.a. 
attestregler följs upp för både nämnden för teknik, kultur och fritid och socialnämnden. Det saknas dock 
en enhetlig hantering för hur förvaltningen samverkar med ekonomifunktionen för att säkerställa att 
utbetalning sker till rätt förening, där vissa uppger att det finns en löpande dialog medan andra inte har 
den kontrollen. 

3.  Omfattar kontrollerna uppföljning 
av att utbetalda föreningsbidrag 
används till det ändamål som de 
beviljats för?

Delvis
Bedömningen baseras på att det i varierad utsträckning finns nedtecknade rutiner för kontroll av 
föreningsbidrag och exempelvis vilka krav som finns på återrapportering. Vissa bidragstyper inom 
nämnden för teknik, kultur och fritid saknar krav på återrapportering och redovisning, och för 
socialnämnden saknas krav på återrapportering för de föreningar som inte återkommande ansöker om 
bidrag, vilket gör det svårt att följa upp att bidraget använts till avsett ändamål. Det uppges av samtliga 
intervjuer att kontroller till viss del sker genom dialog med berörda föreningar, men att detta inte är 
systematiserat eller dokumenterat.
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Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

31

4. Redovisas uppföljning och 
återrapportering av bidrag till 
nämnden?

Nej
Bedömningen baseras på att återrapportering och uppföljning av bidrag inte redovisas till någon av 
nämnderna. Viss information nås socialnämnden då dessa beslutar om själva fördelningen, dock inte 
rörande uppföljning av bidragen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat någon redovisning.

5. Finns regler kring jämställdhet vid 
utbetalning av föreningsbidrag? 
Görs någon uppföljning av detta 
perspektiv?

Nej
Bedömningen baseras på att det, förutom för kulturbidrag, saknas regler kring jämställdhet vid 
utbetalning av föreningsbidrag. Viss uppföljning sker av könsuppdelad statistik, men inte kopplat till 
specifika krav.

6. Finns särskilda regler, 
målsättningar etc avseende 
jämställdhetsfrågor kopplade till 
bidragsgivningen?

Nej
Bedömningen baseras på att det saknas regler, målsättningar och liknande för jämställdhetsfrågor. I viss 
utsträckning är det något som beaktas i fördelning av bidrag, men detta är inte reglerat eller 
systematiserat. Det finns en viss uppföljning för barn- och utbildningsnämnden kopplat till jämställdhet 
inom ramen för arbete med Agenda 2030, men det är inte specifikt kopplat till föreningsbidrag. Vi noterar 
att det pågår ett arbete med en kommunövergripande strategi för Agenda 2030, vilket inkluderar bl.a. 
jämställdhet. 
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Bedömningen baserar sig framförallt på följande iakttagelser:

● Det finns flera nämnder som administrerar föreningsbidrag/-stöd, och dessa har i olika utsträckning riktlinjer och rutiner kring villkor för  
ansökan om bidrag.

● Vem som får besluta om fördelning av bidrag skiljer sig åt mellan nämnderna, där vissa nämnder fattar beslut om fördelning medan andra 
hanterar dessa som verkställighet eller på delegation.

● Det finns i varierad utsträckning krav på återrapportering för utbetalda bidrag, där vissa former av stöd helt saknar krav på 
återrapportering.

● Nämnderna får i olika utsträckning information om utbetalda bidrag. Vissa nämnder får sammanställningarna i sin helhet, medan andra får  
information muntligt eller indirekt via t.ex. verksamhetsberättelsen. Av intervjuer framgår att nämnderna inte efterfrågat rapportering av 
bidrag/-stöd. 

● Det saknas mål kring jämställdhet för föreningsbidragen. Den uppföljning som i viss mån görs av t.ex. könsuppdelad statistik är inte 
systematiserad, och bygger inte på några mål eller regler kring föreningsstöd. 

Sammanfattning, forts.
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För att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer:

● Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att dessa är ändamålsenliga och aktuella.
● Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för avsett ändamål.
● Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer av bidrag/-stöd.
● Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till respektive ansvarig nämnd.
● Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt lämplig uppföljning av dessa.

 

Rekommendationer
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Kommungemensamma underlag

• Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholm stad, 
2019-02-18

• Riktlinjer för internkontroll Vaxholmd stad, 2019-02-07
• Vaxholm satsar på jämställdhet, 2020-11-19 (artikel)

Teknik, fritid och kulturnämnden

• Protokoll för år 2021
• Reglemente för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2019-02-18
• Delegeringsordning för nämnden för teknik, fritid och kultur, 2020-04-06
• Vidaredelegering inom ansvarsområdet för nämnden för teknik, fritid och 

kultur, 2020-11-25
• Regel för bidragsgivning, 1998-01-01
• nternkontrollplan 2021, 2020-09-30
• Sammanställning bidrag för åren 2019-2021
• Kulturprogram samt bidragsbestämmelser, 2011-06-09
• Kulturstipendium 2020, 2020-08-27 (Tjänsteutlåtande)
• Sammanfattning kulturbidrag 2020
• En presentation av Kulturrådet i Vaxholmd stad, 2018-08
• Utdrag av information från hemsidan: Stöd, bidrag och stipendier samt Bidrag 

och stöd till föreningar

Bilagor
Referenslista
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Teknik, fritid och kulturnämnden, forts.

Blanketter:
• Ansökan om lokalbidrag
• Ansökan om aktivitetsbidrag
• Ansökan om vänortsbidrag
• Ansökan om kulturbidrag
• Redovisning kulturstöd
• Redovisning lokalbidrag

Socialnämnden

• Protokoll för år 2021
• Reglemente för socialnämnden, 2019-02-18
• Delegeringsordning för socialnämnden, 2019-09-17 
• Riktlinjer för bidrag till föreningar inom socialnämndens verksamhetsområde, 

2016-05-17
• Föreningsbidrag 2021, 20201-02-25 (Tjänsteutlåtande)
• Bevilja föreningsbidrag utan årsmötesprotokoll, 20201-04-13
• Internkontrollplan 2021

Bilagor
Referenslista
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Barn- och utbildningsnämnden

• Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 2019-02-18
• Ungdomsverksamheten i Vaxholm, verksamhetsplan 2020/2021
• Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden, 2020-04-27
• Verksamhetsbeskrivning ungdomsverksamheten i Vaxholm, 2020-09-14
• Poster lovaktiviteter 2020-2021
• Utvärdering sommarlovsaktiviteter 2020

Särskild fördjupning, avtal:

• Avtal om anläggningsarrende, Golfbanan
• Hyreskontrakt för lokal, Lions Club Vaxholm
• Nyttjanderättsavtal, Vaxholms Hembygdsförening
• Avtal om lägenhetsarrende, Blynäsvikens båtklubb
• Avtal om nyttjanderätt, Blynäsvikens båtklubb

Bilagor
Referenslista
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan från den 25 februari 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

2021-05-24

Carin Hultgren Ida Pelli
_________________________ _________________________

Uppdragsledare Projektledare
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Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag 

Förslag till beslut 
Nämnden för teknik, fritid och kultur beslutar 

Svar på revisionsrapport-Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, godkänns som nämndens eget och 
överlämnas till revisionen. 

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

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Revisionen har granskat stadens rutiner och riktlinjer gällande föreningsbidrag. I granskningen framkom 
att den sammanfattande revisionella bedömningen är att de rutiner och tillämpningen av dessa inte är 
helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till föreningar inte är tillräcklig. 

Tekniska enheten arbetar för närvarande med att ändra rutiner och riktlinjer på området efter beslut 
från nämnden den 24/8 där beslut om att ta bort bidraget kallat ”Övriga bidrag”. I detta arbete tas 
revisionens rekommendationer med.  

Förvaltningen kommer återkomma med förslag på internkontrollpunkter i arbetet med nästkommande 
internkontrollplan i samråd med kommunstyrelsen.  

Frågeställningen kring mål kopplat till jämställdhet har diskuterats och arbetas aktivt med, även detta 
arbete sker i samråd med kommunstyrelsen. 

Inventeringsarbetet av samtliga avtal pågår och majoriteten av både arrendeavtal, nyttjanderättsavtal 
och lokalhyresavtal är inventerade. I detta arbete framkom bland annat att avtalet med Lions Club 
behöver förnyas och förhandling med hyresgästen startades upp föregående år. Nytt avtal skall tecknas 
efter att en underhållsinventering är genomförd.  

Bedömning 
Förvaltningen bedömer att många av de rekommendationer som revisionen föreslår kräver samordning 
över nämnderna. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Alexander Wahlstedt 
Fastighetschef 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande – Svar till revisionen gällande granskning av föreningsbidrag 2021-09-08 
Skrivelse - Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-24 
Revisionsrapport - Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, 2021-05-27 
Remiss - Yttrande på revisionsrapporten Granskning av föreningsbidrag i Vaxholms stad 2021, 2021-05-
27 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Maria Poutamo, sbf    

 Alexander Wahlstedt, sbf 

För kännedom: Susanne Edén, sbf     
 Kommunstyrelsen
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Socialnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag Vaxholms 
stad 2021 

Förslag till beslut 
Svar på revisionsrapport-Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, godkänns som nämndens eget och 
överlämnas till revisionen. 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska hanteringen av 
föreningsbidrag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna för beviljande av 
föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i 
hanteringen av bidrag till föreningar.  

Efter genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att de rutiner och tillämpningen av 
dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till föreningar inte är 
tillräcklig. 

Sammantaget ställer sig socialnämnden bakom den återkoppling som revisionen lämnat gällande 
hantering av föreningsbidrag och avser utveckla rutiner och riktlinjer rörande föreningsbidrag och 
uppföljning av dessa.  

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska hanteringen av 
föreningsbidrag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna för beviljande av 
föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i 
hanteringen av bidrag till föreningar.  
Granskningen har omfattat riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och 
kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.  

Socialförvaltningen 
Camilla Lundholm 
Avdelningschef 
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Efter genomförd granskning görs den sammanfattande bedömningen att de rutiner och tillämpningen av 
dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till föreningar inte är 
tillräcklig. 

 

För att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer 
från de förtroendevalda revisorerna: 

 Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att dessa är 
ändamålsenliga och aktuella. 

 Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för 
avsett ändamål. 

 Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer av 
bidrag/-stöd. 

 Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till respektive 
ansvarig nämnd. 

 Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt lämplig 
uppföljning av dessa. 

 

Revisionen önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningens 
resultat och lämnade rekommendationer.  

Revisionen har överlämnat rapporten till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Nämnden för 
teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen för yttrande senast den 20 september 2021 och till 
Kommunfullmäktige för kännedom. 

Socialnämndens svar 

Socialnämnden har riktlinjer och rutiner som grund för utbetalning av föreningsbidrag vilka kan ses över 
och revideras på de punkter det behövs, vilket skapar en säkrare hantering. En genomgång av befintliga 
riktlinjer och rutiner kommer att göras. 

Säkerställande av att utbetalningen sker till rätt förening behöver förbättras genom rutiner för hur 
samverkan med ekonomifunktionen ska genomföras är något som socialnämnden ställer oss bakom. 
Socialnämnden arbetar fram en rutin för hur detta säkerställs. 

Socialnämnden ställer sig bakom att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av 
föreningsbidrag. Återrapporteringen sker i nuläget en gång per år genom årsredovisningen och 
verkshetsberättelsen från föreningarna. Socialnämnden initierar till att få en mer specificerad 
återrapportering över vad föreningarna använt föreningsbidragen använts till. 

Uppföljningen av föreningsbidrag till socialnämnden kan förbättras. Socialnämnden efterfrågar det inte i 
dagsläget, men är något som kan införas för att säkerställa att föreningsbidragen används till det de är 
avsedda för. En specifikation över vad bidraget ska användas till kan införas i ansökningsformuläret som 
föreningarna lämnar in. Uppföljning kan sedan göras utifrån inkomna ansökningar och motiveringar. 
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Kommunövergripande mål och riktlinjer för utbetalning av föreningsbidrag ur ett 
jämställdhetsperspektiv bör framarbetas. Kommunövergripande mål och riktlinjer för utbetalning av 
föreningsbidrag ur ett jämställdhetsperspektiv bör även det framarbetas. Ett pågående arbete med 
strategi för Agenda 2030 pågår, där jämställdhet är inkluderat. 

Sammantaget ställer sig socialnämnden bakom den återkoppling som revisionen lämnat gällande 
hantering av föreningsbidrag. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 2021-08-16  
Revisionsrapport Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021 
Missiv från revisionen - Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Anders Haglund, ordförande revisionen. 

För kännedom: Camilla Lundholm, sf 
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Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport 
föreningsbidrag Vaxholms stad 2021 

Förslag till beslut 
Svar på revisionsrapport-Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, godkänds som nämndens eget och 
överlämnas till revisionen. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska hanteringen av 
föreningsbidrag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna för beviljande av 
föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i 
hanteringen av bidrag till föreningar. Barn-och utbildningsnämnden har inga föreningsbidrag utan 
ersätter föreningar för kostnader som uppkommer för aktiviteter som genomförs på uppdrag från 
nämnden, exempelvis lovaktiviteter.  Därav ser inte barn- och utbildningsnämnden något behov av 
riktlinjer för föreningsbidrag inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.  

 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska hanteringen av 
föreningsbidrag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna för beviljande av 
föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i 
hanteringen av bidrag till föreningar.  
Granskningen har omfattat riktlinjer och rutiner inom området och om dessa omfattar uppföljning och 
kontroll av beviljade/utbetalda bidrag och om hänsyn tas till jämställdhetsperspektivet.  

Efter genomförd granskning görs den sammanfattande revisionella bedömningen att de rutiner och 
tillämpningen av dessa inte är helt ändamålsenlig och den interna kontrollen i hanteringen av bidrag till 
föreningar inte är tillräcklig. 

Utbildningsförvaltningen 
Monica Lalander 
Tillförordnad enhetschef samverkan-och stöd 
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För att utveckla verksamheten och stärka den interna kontrollen lämnas följande rekommendationer 
från de förtroendevalda revisorerna: 

 Att se över riktlinjer och rutiner för föreningsbidrag/-ersättning för att säkerställa att dessa är 
ändamålsenliga och aktuella. 

 Att säkerställa att det finns tillräckliga kontroller som säkerställer att utbetalt bidrag används för 
avsett ändamål. 

 Att säkerställa att det finns riktlinjer och rutiner för återrapportering av samtliga typer av 
bidrag/-stöd. 

 Att säkerställa att återrapportering av beslutade bidrag sker enligt riktlinjer till respektive 
ansvarig nämnd. 

 Att pröva behovet av mål kopplat till jämställdhet gällande bidragsgivningen, samt lämplig 
uppföljning av dessa. 

 

Revisionen önskar få svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningens 
resultat och lämnade rekommendationer.  

Revisionen har överlämnat rapporten till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Nämnden för 
teknik, fritid och kultur samt Kommunstyrelsen för yttrande senast den 20 september 2021 och till 
Kommunfullmäktige för kännedom. 

Barn-och utbildningsnämndens svar 

Barn-och utbildningsnämnden har inga föreningsbidrag utan ersätter föreningar för kostnader som 
uppkommer för aktiviteter som genomförs på uppdrag från nämnden, exempelvis lovaktiviteter.  Därav 
ser inte barn- och utbildningsnämnden något behov av riktlinjer för föreningsbidrag inom barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsområde. Ovan nämnda aktiviteter finansieras inom budgetram. Inom 
fakturahanteringen finns en samverkan med ekonomiadministratör och ekonomicontroller för att 
säkerställa att utbetalning sker till rätt förening och inom budget. Återrapportering av de aktiviteter som 
genomförs av föreningar sker via årsbokslutet.  

 Även om barn-och utbildningsnämnden inte bedömer sig ha föreningsbidrag instämmer nämnden i 
vikten av att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv. Uppföljningen av aktiviteter som bedrivs via 
föreningar i verksamheten kommer att utvecklas för att säkerställa ett statistikunderlag ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande- Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag Vaxholms 
stad 2021. Monica Lalander 

Revisionsrapport-Föreningsbidrag. 

Kopia på beslutet till: 
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För åtgärd:  Anders Haglund, ordförande revisionen. 

För kännedom: Monica Lalander, uf  
Sara Sandbacka ,uf
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Protokoll Kommunstyrelsen 
2021-11-25 

Änr KS 2021/185.104 
1 av 1

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 188 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2022 ska utbetalas till partierna representerade i 

kommunfullmäktige.  
2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2023. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistöd. Fullmäktige har beslutat om kompletterande bestämmelser i ett 
reglemente för partistöd 2014-06-23, § 27. 

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd för 
perioden 1 januari – 31 december 2020. 

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

Handlingar 
Protokollsutdrag AU 2021-11-10/§ 72 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2021-10-22 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kristoffer Staaf klk                                                                                         

Ekonomienheten 
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 
2021-11-10 

Änr KS 2021/185.104 
1 av 1

………………………. 
Ordförande 

..…………………….. 
Justerare 

§ 72 Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta 

1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2022 ska utbetalas till partierna representerade i 
kommunfullmäktige.  

2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2023. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistöd. Fullmäktige har beslutat om kompletterande bestämmelser i ett 
reglemente för partistöd 2014-06-23, § 27. 

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd för 
perioden 1 januari – 31 december 2020. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2021-10-22 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Kristoffer Staaf klk                                                                                         

Ekonomienheten 
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Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 
1. Partistöd för perioden 1 januari – 31 december 2022 ska utbetalas till partierna representerade i 
kommunfullmäktige.  
2. Redovisning avseende perioden ska ges in till kommunledningskontoret senast 30 juni 2023. 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen fatta beslut 
om utbetalning av partistöd. Fullmäktige har beslutat om kompletterande bestämmelser i ett 
reglemente för partistöd 2014-06-23, § 27. 

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inkommit med redovisning av partistöd för 
perioden 1 januari – 31 december 2020. 

Bakgrund 
År 2014 infördes nya regler i kommunallagen för kommunalt partistöd. Förändringarna innebär bland 
annat att partierna årligen ska redovisa att det kommunala partistödet använts för det ändamål som 
föreskrivs i kommunallagen, att stärka deras ställning i den kommunala demokratin, samt att 
redovisningen ska granskas av en person som partierna själva utser. Granskningen ska dokumenteras i 
ett granskningsintyg. Förändringarna innebär också att kommunfullmäktige årligen ska fatta beslut om 
utbetalning av partistödet. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunfullmäktige inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd 
för nästkommande år, § 5 i reglementet för partistöd.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2021-10-22 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kristoffer Staaf klk                                                                                         

Ekonomienheten 

Kommunledningskontoret 
Kristoffer Staaf 
Administrativ chef 

483



From:                                 Per-Eric Gron
Sent:                                  Wed, 1 Dec 2021 15:10:05 +0100
To:                                      Kansliet
Subject:                             Uppsägning av politiska uppdrag

Hej,

Jag säger upp mig från mina samtliga politiska förtroende uppdrag:'
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess utskott, AU samt PLU, 
Näringslivsberedningen, socialnämnden. 

Meddela mig hur jag skall återlämna Ipad och Bip-nyckel.

Med Vänlig Hälsning/ Kind regards,

Per-Eric Grön +46 70 729 45 95
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