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Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12
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Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och sigrid.arnamo@vaxholm.se.
Information: Allmänhetens frågestund: Frågor som ska ställas på den öppna frågestunden 

ska ha inkommit till kansliet senast kl. 17:00 torsdagen innan sammanträdet. 
Du läser själv upp din fråga på den öppna frågestunden. Eventuella frågor ska 
vara kansliet tillhanda senast den 5 april kl. 17:00.

  Ärende    Beskrivning                          Föredragande

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

Ordföranden

2 Svar på inlämnade frågor Besvaras av Lars Lindgren (M) 
och Malin Forsbrand (C)

3 Årsredovisning 2017 Lars Lindgren (M)

4 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas 
verksamhet år 2017 samt granskningsrapporter avseende 
bolagen. Prövning av fråga om anmärkning och 
ansvarsfrihet.

Karin Enström (M)/Caroline 
Åkerhielm (L)

5 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 
2019-2022

Mats Olofsson (M)

6 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 
2018-2020 (återremitterat av KF 2017-09-25 § 43)

Lars Lindgren (M)

7 Medgivande av ändring av detaljplan 401 för Storäng 
östra, fastigheterna Överby 2:20-24 m.fl.

Lars Lindgren (M)
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8 Revidering av Taxa 2018 - nämnden för teknik, fritid och 
kultur

Malin Forsbrand (C)

9 Ekonomiskt utfall januari-februari 2018 Lars Lindgren (M)

10 Ej verkställda gynnande beslut 2017 kvartal 4 Annicka Hörnsten Blommé (M)

11 Val och entlediganden Karin Enström (M)

Karin Enström (M) Sigrid Arnamo
Ordförande Sekreterare
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Fråga till kommunalrådet vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12

2017-06-08 beslutade kommunstyrelsen att ingå ett markanvisningsavtal med 
Besqab AB avseende Norrbergsområdet på Vaxön.

Enligt protokollet innebär markanvisningsavtalet, att Besqab, under en begränsad tid 
om ett år, får ensamrätt att förhandla med kommunen om villkoren för köpet av 
marken och genomförandet av detaljplanen. Om överenskommelse nås tecknas köp-
och genomförandeavtal med Besqab senast i samband med att detaljplanen antas.

Av avtalet framgår också att Besqabs ensamrätt kan förlängas genom beslut av 
kommunen, men givetvis inte av Besqab. 2018-06-08 upphör Besqabs ensamrätt 
och kommunen är fri att inleda förhandlingar med andra intressenter utan 
ersättningsskyldighet gentemot Besqab.

Två folkinitiativ, för att åstadkomma en folkomröstning om detaljplaneförslaget för 
exploatering av Norrberget med bostadsrätter och om planerna på att riva 
Norrbergsskolan och förskolorna på området, genomfördes 2015 och 2016.

2017 tvingades härigenom kommunfullmäktige pröva frågan om huruvida en 
folkomröstning skulle genomföras. Eftersom Moderaterna och Liberalerna, som 
röstade nej till folkomröstning, inte lyckades få stöd av den 2/3 majoritet som krävts 
för att stoppa folkomröstningen, anordnades en sådan den 10 september 2017. Av 
de 51% av de röstberättigade, som deltog i folkomröstningen, röstade 54,9% mot 
exploateringsplanerna medan 43,5% röstade för desamma. 1,6% röstade på 
alternativet ”avstår”.

Detaljplaneförslaget för exploatering har varit ute på samråd två gånger och ute för 
granskning en gång. Vid samtliga tillfällen har ett ovanligt stort antal yttranden 
lämnats in av medborgarna. En mycket stor andel av dessa har varit starkt negativa 
till detaljplaneförslaget. Nu är detaljplaneförslaget, efter att det första 
granskningsförslaget fått allvarliga påpekanden från länsstyrelsen, åter ute för 
granskning en andra gång utan att någon granskningsredogörelse från den första 
granskningen redovisats för kommunstyrelsen eller dess planeringsutskott.

Uppenbarligen finns en ovanligt stor andel medborgare i Vaxholm som är starkt 
negativa till den styrande majoritetens (M, L, C och Mp) planer på att genomdriva 
detaljplaneförslaget för Norrberget. Motståndet har dessutom starkt stöd av den 
politiska oppositionen i Vaxholm (S, Wp och V). Det finns därför ett mycket stort 
intresse bland Vaxholms medborgare att få veta vilka beslut om Norrberget som 
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majoriteten planerar att genomföra innan det nyvalda kommunfullmäktige tillträder 
den 1 november i höst.

Eftersom majoriteten i nästan alla ärenden rörande Norrberget försöker undanhålla 
oppositionen och medborgarna information om vad som ska beslutas härnäst och 
när, vill jag nu fråga kommunalrådet:

1. Kommer majoriteten att försöka få fullmäktige att anta den nya 
detaljplanen för Norrberget före 2018-06-08, när Besqabs ensamrätt att 
förhandla med kommunen upphör?

2. Om inte, kommer majoriteten att besluta om förlängning av 
markanvisningsavtalet med Besqab före 2018-06-08?

3. Kommer i så fall majoriteten ändå att försöka få kommunfullmäktige att 
anta den nya planen, innan det nyvalda kommunfullmäktige tillträder 1 
november i höst?

4. När kommer majoriteten att redovisa granskningsredogörelsen i 
kommunstyrelsens planeringsutskott för de två granskningar som 
genomförts?

5. När kommer kommunstyrelsens planeringsutskott att få information om 
(i) när förhandlingarna med Besqab beräknas bli klara och (ii) när 
förslaget till den nya detaljplanen kan behandlas i utskottet?

2018 03 29

Sara Strandberg (V)
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Fråga vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12 till ordförande i 
Nämnden för teknik, fritid och kultur gällande lokal för Vaxholms folkdansgille

Waxholms folkdansgille har sedan starten 1949 varit ett uppskattat inslag 
vid olika festligheter i Vaxholm. Förra midsommaren kunde 3000 personer 
på Lägret och ca 1000 personer på Resarö se danslaget uppträda i sina 
vackra folkdräkter. Men för att kunna uppträda och dra folk till Vaxholm 
behövs en träningslokal med ett golv som tål att man dansar med skor.
Tidigare har de tränat i Norrbergsskolans aula, något som inte längre är 
möjligt. Med tanke på den viktiga roll folkdansgillet fyller i Vaxholm anser 
vi att det är rimligt att Vaxholms kommun tillhandahåller en ändamålsenlig
lokal för denna verksamhet. Att folkdansgillet ska behöva söka sig utanför 
kommunens gränser för att kunna träna känns orimligt.

Med anledning av detta undrar vi

 om kommunen har möjlighet att till en rimlig kostnad erbjuda 
folkdansarna en träningslokal som rymmer 6 - 8 dansande par, där 
man kan dansa med skor som hör till folkdräkten.

För Vänsterpartiet i Vaxholm

2018 03 29

Sara Strandberg



Protokoll Kommunstyrelsen
2018-03-15

Änr KS 2017/49.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 27 Årsredovisning 2017

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Årsredovisning 2017 godkänns med tillägget att stycket ”Rådgivande folkomröstning om bebyggelse på 
Norrberget” på sidan 12 i kompletteras med folkomröstningsresultatet. 

Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2017-12-31. 

Vaxholm Smeden 3 AB samt Vasavägen AB ingår som helägt dotterbolag, vilket innebär att även en 
sammanställd redovisning och koncernredovisning har upprättats.

Resultatet för koncernen uppgår till 26,3 mnkr och för staden till 27,3 mnkr. Resultatet för staden är 8,1 
mnkr bättre än budget. 

Staden har tre övergripande målområden, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Då merparten av 
målområden inom verksamheterna och samtliga övergripande finansiella målen är godkända görs 
bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Ärendet kommer att kompletteras med årsredovisningar till Smeden, Vasavägen, SRMH, 
Överförmyndarnämnden, Roslagsvatten, Vaxholmsvatten och Storstockholmsbrandförsvar till 
Kommunfullmäktigesammanträdet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag med tillägget att stycket ”Rådgivande 
folkomröstning om bebyggelse på Norrberget” på sidan 12 i Årsredovisning 2017 kompletteras med 
folkomröstningsresultatet. Karin Urbina Rutström (MP) stödjer yrkandet.

Jan-Olof Schill (S) yrkar på ändringar i Årsredovisning 2017 i enlighet med bilaga 4 till protokollet.

(Ajournering 19:39 - 19:45)

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Protokollsutdrag AU/2018-03-07 § 13

Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2017, 2018-02-22

Årsredovisning 2017, 2018-02-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK

Jennie Falk Eriksson, KLK

För kännedom: Ledningsgruppen
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-03-07

Änr KS 2017/49.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 13 Årsredovisning 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Årsredovisning 2017 godkänns. 

Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2017-12-31. 

Vaxholm Smeden 3 AB samt Vasavägen AB ingår som helägt dotterbolag, vilket innebär att även en 
sammanställd redovisning och koncernredovisning har upprättats.

Resultatet för koncernen uppgår till 26,3 mnkr och för staden till 27,3 mnkr. Resultatet för staden är 8,1 
mnkr bättre än budget. 

Staden har tre övergripande målområden, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Då merparten av 
målområden inom verksamheterna och samtliga övergripande finansiella målen är godkända görs 
bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Ärendet kommer att kompletteras med årsredovisningar till Smeden, Vasavägen, SRMH, 
Överförmyndarnämnden, Roslagsvatten, Vaxholmsvatten och Storstockholmsbrandförsvar till 
Kommunfullmäktigesammanträdet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Jan-Olof Schill (S) yrkar på ändringar i Årsredovisning 2017 i enlighet med bilaga 1 till protokollet.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2017, 2018-02-22

Årsredovisning 2017, 2018-02-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK

Jennie Falk Eriksson, KLK

För kännedom: Ledningsgruppen
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Tjänsteutlåtande
2018-02-22

Änr KS 2017/49.042
1 av 1

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

Årsredovisning 2017

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Årsredovisning 2017 godkänns. 

Ekonomichefen får i uppdrag att göra redaktionella förändringar och justeringar i årsredovisningen. 

Ärendebeskrivning
Årsredovisningen är upprättad per 2017-12-31. 

Vaxholm Smeden 3 AB samt Vasavägen AB ingår som helägt dotterbolag, vilket innebär att även en 
sammanställd redovisning och koncernredovisning har upprättats.

Resultatet för koncernen uppgår till 26,3 mnkr och för staden till 27,3 mnkr. Resultatet för staden är 8,1 
mnkr bättre än budget. 

Staden har tre övergripande målområden, Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Då merparten av 
målområden inom verksamheterna och samtliga övergripande finansiella målen är godkända görs 
bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Ärendet kommer att kompletteras med årsredovisningar till Smeden, Vasavägen, SRMH, 
Överförmyndarnämnden, Roslagsvatten, Vaxholmsvatten och Storstockholmsbrandförsvar till 
Kommunfullmäktigesammanträdet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Årsredovisning 2017, 2018-02-22.

Årsredovisning 2017, 2018-02-23.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK

Jennie Falk Eriksson, KLK

För kännedom: Ledningsgruppen

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Rapport 
 
 

3 av 69 

Inledning 

Så läser du Vaxholms stads årsredovisning 
 

Del 1- Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen sammanfattar utvecklingen av kommunens verksamhet. Den inleds med en 
sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning. Därefter 
sammanfattas resultat och viktiga händelser inom målområdena kvalitet och livsmiljö, följt av 
resultat inom målområdet ekonomi, en sammanfattande finansiell analys och en beskrivning av 
stadens inflytande i bolag och organisationer. I förvaltningsberättelsen presenteras också en 
redovisning av Vaxholms stad som arbetsgivare samt en beskrivning av framtid och utveckling under 
de närmaste åren. 

Del 2- Stadens verksamhet 
I denna del redovisas verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt kommunstyrelsen. 
Inom varje område beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete under året samt en framåtblick. 

Del 3- Räkenskaper 
I denna del redovisas stadens och koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
investeringssammanställning, noter och redovisningsprinciper.  

Bilaga 1-2 
I bilaga 1 redovisas utfall av de nyckeltal som är utvalda att indikera måluppfyllelse. I bilaga 2 
redovisas politiska ledamöter. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
2017 var ännu ett gott år för Vaxholm! 

Arbetet med stadens övergripande målområden kvalitet, livsmiljö och ekonomi utvecklas i rätt 
riktning. Att Vaxholms invånare även fortsatt ska känna sig trygga i den stad vi lever och verkar i – 
det är centralt i vårt arbete inom målområdet livsmiljö. Vi konstaterar därför med glädje att 
Vaxholm fortsätter vara en trygg plats. I SCB:s årliga undersökning är Vaxholm en av de tryggaste 
kommunerna i landet enligt invånarnas egen skattning 2017, med en fjärdeplacering av 131 
deltagande kommuner. 

Under året har vi gjort stora insatser för att ytterligare höja kvaliteten i våra verksamheter. 
Skolornas resultat är fortsatt mycket bra och har nyckeltal som är bland de högsta i landet. Alla 
elever från åk 4 har nu tillgång till egen dator och elever i åk 1-3 har god tillgång till lärplattor. En 
kundmätning under året visar att hemtjänstens kunder ger Vaxholms stads hemtjänstpersonal 
högre betyg än genomsnittet i landet. 

Arbetet med mottagandet av nyanlända har under året varit intensivt och med stort engagemang 
från både privatpersoner och frivilligorganisationer. Under året har vi hälsat 43 nyanlända välkomna 
som nya Vaxholmsbor. Vi gläds åt att vi i Vaxholm två år i rad lyckats erbjuda boende till samtliga 
nyanlända personer som anvisats av staten.  

2017 var också året då vi förverkligade Campus Vaxholm – en sammanhängande trygg plats för 
skola, kultur, idrott och fritid. Vaxholms nya högstadieskola döptes efter en namntävling till 
Kronängsskolan och invigdes inför höstterminen, intill den nya idrottshallen som stod klar tidigare. 

Stadens arbete för god vattenkvalitet har bland annat resulterat i en blåplan som syftar till att 
bevara och utveckla Vaxholms vattenområden. Restaureringen av Eriksömaren, en våtmark som 
renar dagvatten på sin väg ut i Tallaröfjärden, är ett av de arbeten vi gör för bra vattenkvalitet. 
Renoveringen av området stärker även invånares visuella upplevelse av området som många 
passerar vid entrén till det välbesökta friluftsområdet Eriksö.  

Vaxholm bedriver en ansvarfull ekonomisk politik och har av tradition en god ekonomi. Årets 
resultat uppgick till 27,3 miljoner kronor eller 4,3 procent. 2017 har vi nu elva år i rad haft ett 
resultat över 2 procent, som av Sveriges kommuner och landsting (SKL) är ett mått på god 
ekonomisk hushållning. Det goda resultatet har bidragit till att soliditeten stärkts och 
investeringarna självfinansierats, samtidigt som staden amorterat 50 miljoner kronor på sin 
låneskuld.  

Samtidigt som vi stänger 2017 och konstaterar att det varit ett mycket bra år, med målgång för flera 
mångåriga projekt, kan vi också konstatera att vi är långt ifrån klara; många viktiga projekt ligger 
framför oss. Inte minst en ny skola på Rindö, ett nytt särskilt boende på Norrberget och en ny 
cirkulationsplats vid Engarn. Och samtidigt som nya och ”gamla” vaxholmare redan flyttat in i de 
färdigställda lägenheterna i Skutvikshagen fortskrider bebyggelsen av Norrberget, inklusive särskilt 
boende och förskola, fortskrider enligt plan. Avslut och fortsättning – det är precis så som det ska 
vara i en kommun som Vaxholm. 

2017 års bokslut är något att vara stolt över! Jag vill tacka alla tjänstemän och politiker som gjort 
detta möjligt. 
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Styrning och organisation  
Den styrande majoriteten i Vaxholms stad under mandatperioden 2015-2018 består av Moderata 
samlingspartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. De har majoritet i kommunfullmäktige 
som är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs av medborgarna vart fjärde 
år och tar beslut i kommunövergripande frågor. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska 
tas upp i kommunfullmäktige och har ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs. Vaxholms stad 
har därutöver nämnder med olika ansvarsområden samt inflytande över flera bolag och förbund. 
Vaxholms stads medarbetare är samlade i en förvaltningsorganisation, vilken har i uppgift att stödja 
de nämnder de är kopplade till samt att utföra det uppdrag som nämnden, lagar och bestämmelser 
har fastslagit. Kommunstyrelsen har till sitt förfogande kommunledningskontoret.  

 

Politisk organisation 
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Vaxholms stads vision 
Vaxholms stads vision är antagen av kommunfullmäktige, visar riktning för hur Vaxholms stad ska 
utvecklas och är utgångspunkt för kommunens styrning. Visionen är följande: Vaxholms stad ska 
vara en attraktiv plats att leva och bo på. Vaxholms stad ska vara en kulturell skärgårdstad som 
med småskalighet och effektiv kommunal service ska erbjuda invånare och näringsidkare en 
attraktiv och stimulerande livs- och arbetsmiljö med närhet till skärgård, natur och storstad. 
Vaxholms stad ska vara ett samhälle som präglas av trygghet, delaktighet, gemenskap och ansvar. 
Vaxholms stad ska utvecklas tillsammans med medborgarna. Valmöjligheter ska finnas, framförallt 
inom skola, omsorg och boende. Vaxholms stads ambition är att arbeta för en klimatsmart stad med 
hållbar användning av energi och transporter, ren luft och rent vatten och där det är enkelt att välja 
en miljövänlig livsstil. 
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Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelsen sammanfattar utvecklingen av kommunens verksamhet. Den inleds med en 
sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning. Därefter 
sammanfattas resultat och viktiga händelser inom målområdena kvalitet och livsmiljö, följt av 
resultat inom målområdet ekonomi, en sammanfattande finansiell analys och en beskrivning av 
stadens inflytande i bolag och organisationer. I förvaltningsberättelsen presenteras också en 
redovisning av Vaxholms stad som arbetsgivare samt en beskrivning av framtid och utveckling under 
de närmaste åren. 

 

 

  

16



Rapport 
 
 

8 av 69 

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse  
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska omfatta både 
kommunens ekonomi och verksamhet. Ekonomisk hushållning innebär att kommunen både ska ha 
ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet och ett positivt ekonomiskt resultat över en längre 
period.  

Bedömning av god ekonomisk hushållning: Då merparten av målområden inom verksamheterna och 
samtliga övergripande finansiella målen är godkända görs bedömningen att god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts. 

Mål och uppföljning 
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande 
målområden: Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi. Områdena kvalitet och livsmiljö omfattar 
verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda 
perspektiv utgör grunden för bedömning om god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsen och varje nämnd har strategiska mål inom respektive målområde som 
övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera inom den kommande treårsperioden. 
Varje mål mäts med ett antal indikatorer/nyckeltal med ett beslutat målvärde som signalerar om 
staden är på rätt väg mot att uppnå målen. Utifrån nuläget identifierar förvaltningarna och 
enheterna prioriterade utvecklingsområden och insatser för att nå målen. 

 

 

Bild: Vaxholms stads modell för mål- och resultatstyrning. 

I tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en 
uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för 
indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade utvecklingsområden och specifika insatser. 
Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell. Se ruta 
nedan. Nämndernas bedömning av uppfyllelse av målen baseras på indikatorernas utfall och 
genomsnittliga måluppfyllelse, till exempel ger en röd indikator och en grön indikator bedömningen 
att målet är godkänt (gult). Bedömning av måluppfyllelse för det totala målområdet grundar sig på 
samma sätt på en genomsnittlig uppfyllelse av strategiska mål inom området. 
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Vaxholms stad har ofta målvärden för valda indikatorer som är över riksgenomsnittet. Modellen 
med färgsättning för måluppfyllelse för indikatorerna/nyckeltalen innebär därmed att bedömningen 
"har brister" (rött) betyder att satt målnivå inte har uppnåtts, men att kvaliteten ändå kan vara hög 
och resultatet gott i jämförelse med andra kommuner.  

Bilden nedan visar kommunstyrelsens samt nämndernas bedömning av måluppfyllelsen för 
respektive målområde samt bedömning av övergripande finansiella mål. Bedömningen av 
målområdena grundar sig på uppfyllelsen av nämndernas strategiska mål och utfall för indikatorer 
2017. För att ta del av dessa samt få en tydligare bild av den röda tråden mellan indikatorer och 
bedömning av målområdet se Bilaga: Uppföljning av mål och indikatorer. De finansiella målen finns 
beskrivna under avsnitt Målområde Ekonomi och finansiell analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Kommunstyrelsens och nämndernas bedömning av måluppfyllelse för respektive målområde samt 

bedömning av övergripande finansiella mål.  

För att bedöma god ekonomisk hushållning används ovanstående bedömning av målområdena 
samt uppfyllelse av stadens övergripande finansiella mål. Då merparten av målområden inom 
verksamheterna och samtliga övergripande finansiella målen är godkända görs bedömningen att 
god ekonomisk hushållning har uppnåtts. 

Målområde KS BUN SN SBN TFK 

Kvalitet     

Livsmiljö     

Ekonomi     

Finansiella mål     

Så här visas måluppfyllelsen 

 Bra 

Villkoren för ”Godkänt” är uppfyllda 

Resultaten överstiger sammantaget fastställda mål 

Resultatutvecklingen är positiv 

Resultaten är externt jämförbara 

 Godkänt 

Resultaten är sammantaget i nivå med fastställda mål 

Resultaten är styrkta med utfall för fastställda nyckeltal 

 Har brister 

Kriterierna för godkänt är inte uppfyllda 
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Internkontroll 
En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är 
kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är 
ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, 
bedöms och förebyggs. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god 
internkontroll. Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och 
system. Kommunstyrelsen och nämnderna har internkontrollplaner som upprättas utifrån en 
riskanalys baserat på de processer/rutiner som finns inom kommunens olika verksamhetsområden. 
Riskanalysen omprövas varje år och en internkontrollplan fastställs av respektive nämnd i samband 
med beslut om mål och budget. Under året har staden utvecklat kommunens internkontroll för att 
uppfylla krav och riktlinjer.  

Nämnderna rapporterar resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen i samband med 
årsredovisningen. 
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Målområde Kvalitet 
Vaxholms stad har höga ambitioner när det gäller kvalitet av tjänsterna och servicen till invånarna. I 
detta avsnitt lyfts exempel på resultat fram inom området samt viktiga händelser under året.  I 
avsnittet om kommunens verksamheter redovisas måluppfyllelse för nämndernas 
verksamhetsområden mer utförligt. 

Målområdet kvalitet definieras enligt följande:  

De kommunala verksamheterna betjänar stadens invånare, företagare samt staten. Måluppfyllelse 
inom området kvalitet kan härledas från lagar och förordningar, jämförelsetal och nöjd-kund-index-
baserade mätningar. Stor betydelse för vad som kan anses vara god kvalitet är invånarnas 
upplevelse av tillgänglighet, bemötande och service.  
 
Vaxholms stad beskriver kvalitet genom de tre perspektiven: 

- Funktionell kvalitet som svarar för om staden lever upp till sitt uppdrag. 
- Upplevd kvalitet som svarar för elever, brukare eller invånares upplevelse av kvalitet. 
- Ändamålsenlig kvalitet svarar för om stadens verksamheter ger önskad och ändamålsenlig 

effekt. 
 

Resultat 
Inom målområdet kvalitet har flera goda resultat uppnåtts under året. Kunskapsresultaten i 
grundskolan är goda, 94 procent av eleverna i åk 9 är till exempel behöriga till minst ett nationellt 
gymnasieprogram, vilket är en högre andel jämfört med både genomsnittet för Stockholms län och 
riket. 

Vaxholms stads förskolor deltar i ett forsknings- och utvecklingsprogram kring undervisning i 
förskolan. Programmet bedrivs av Ifous (innovation, forskning och utveckling i förskola och skola) i 
samarbete med Malmö högskola.   

Brukarenkäten till föräldrar med barn i förskolan visar att föräldrarna är mycket nöjda med 
verksamheten. 96 procent anger att de är nöjda eller mycket nöjda.  

Hemtjänsten i egenregi har under hösten infört teambaserat arbetssätt. Arbetssättet ger ökad 
kontinuitet hos brukarna samt gör att medarbetarna blir delaktiga i planerandet av sin arbetsdag. 

Överenskommen årsplan med Migrationsverket följs. Under året har 43 personer tagits emot.  

94 procent av brukarna inom hemtjänsten är nöjda eller mycket nöjda enligt en undersökning. 
Andel nöjda brukare inom särskilt boende är 74 procent.  

Vaxholms stad växer och flera nya bostads- och lokalprojekt pågår och planeras. Flera byggprojekt 
för förskola och skola pågår, fler planeras inom den närmaste framtiden och den strategiska 
lokalresursplaneringen är under utveckling. 

I arbete med stadsbyggnadsprojekten har en ny projektmodell utvecklats som syftar till effektivare 
styrning och drift av projekten. 
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Viktiga händelser  
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser under 2017 inom målområdet Kvalitet. 

Kronängsskolan invigs- undervisning i framkant 
Kronängsskolan som invigdes vid skolstart i augusti är en del av Campus Vaxholm, Vaxholms stads 
nya skol- och idrottsområde med ett sammanhållet utbud av skola, kultur och idrott. Skolans 
undervisningslokaler är anpassade efter de krav som finns på lärmiljöer och undervisning i dag och 
har en aula med modern teknik som ger nya möjligheter för både elever och lärare på skolan, men 
också för Vaxholms kulturliv. Här finns plats för 320 personer och en scen som går att göra större 
eller mindre vid behov. Kronängsskolan är en hållbar och miljösmart byggnad.  

Vaxholm klarar mottagandet av nyanlända 
Samtliga nyanlända som anvisades till Vaxholm under 2017 har fått boende i kommunen. Flera av 
de som kom förra året har nu lyckats få egna bostadskontrakt, praktikplats eller jobb. 

Teambaserad bemanning inom hemtjänsten 
Hemtjänsten i egenregi har under hösten infört nya arbetssätt och börjat arbeta teambaserat. 
Arbetssättet ger ökad kontinuitet hos brukarna samt gör att medarbetarna blir delaktiga i 
planerandet av sin arbetsdag. 

Ö-möten- utveckling och framtid  
Ö-möten för dialog, fördjupning och insyn kring planering av bostad- och lokalprojekt har 
genomförts på Resarö samt för Rindö och Skarpö. På mötena som var välbesökta fanns 
tjänstepersoner från kommunen och andra externa aktörer på plats för att berätta om projekten, 
besvara frågor och samla in synpunkter.  

Information och förankring av projektet Norrberget 
För att hitta det bästa utformningsförslaget för den nya stadsdelen Norrberget anordnades en 
markanvisningstävling. Alla inkomna utformningsförslag ställdes ut i Rådhuset för alla Vaxholmsbor 
att ta del av, och det fanns också möjlighet att lämna synpunkter. Detaljplaneförslaget för 
Norrberget har varit på samråd två gånger under 2017 och granskning påbörjades under 2017. 
Ytterligare en granskning genomförs under 2018. Alla, myndigheter och intresserade invånare, 
inbjöds därigenom att ta del av förslagets innehåll. 

Rådgivande folkomröstning om bebyggelse på Norrberget 
I september genomfördes den rådgivande folkomröstningen om bebyggelsen på Norrberget. 
Resultatet av omröstningen blev JA: 43,5 procent, NEJ: 54,9 procent, AVSTÅR: 1,6 procent. 
Valdeltagandet var 51 procent.  

Vaxholm nominerad till Årets nyföretagarkommun 
Vaxholm tävlade om titeln Årets nyföretagarkommun. Priset delas ut av Visma Spcs och 
Nyföretagarcentrum i samband med mässan Eget företag i Stockholm i november. Vaxholms stad 
var en av åtta kommuner som blev nominerade. Nomineringen till tävlingen bygger på hur många 
nya företag som har startats per tusen invånare från 1 januari 2016 till 30 juni 2017.  

IKT i skolan 
Från och med höstterminen 2017 har alla elever i åk 4-9 i Vaxholms kommunala skolor tillgång till 
en egen dator som används i undervisningen. I åk 1-3 används lärplattor. Införandet av elevdatorer 
är en del av Handlingsplanen för digital skolutveckling som grundar sig bland annat i den nationella 
strategin för skolans digitalisering. Skolorna har nu goda förutsättningar att ta tillvara 
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digitaliseringens möjligheter till utveckling av undervisningen samt ge eleverna en god digital 
kompetens. 

Premiär för medborgarceremoni 
I anslutning till firandet av Skärgårdsbåtens dag i juni hälsades Vaxholmsbor som blivit svenska 
medborgare under 2015 eller 2016, välkomna vid en medborgarceremoni. Ceremonin skedde från 
scenen på kajen vid Söderhamnsplan och leddes av kommunfullmäktiges ordförande samt 1:e vice 
ordförande.  

Unga entreprenörer 
Under sommaren genomfördes i Vaxholms stad ett projekt som kallas Projekt: Entreprenör, vilket är 
ett etablerat koncept som genomförs i flera kommuner där unga entreprenörer får utbildning och 
stöd. Projektet riktar sig till elever i årskurs 9 och hjälper ungdomar att lära sig mer om företagande 
och samtidigt få chansen att starta ett eget företag som sommarjobb. Elva ungdomar i Vaxholms 
stad deltog i projektet. De startade tillsammans sju olika företag som alla genererade vinst. 
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Målområde Livsmiljö- ett hållbart Vaxholm 
Vaxholm ska vara en attraktiv levande skärgårdstad där resurser används hållbart och effektivt. 
Invånare och verksamhetsutövare ska ha en trygg och säker miljö med hög tillgänglighet till 
samhällsservice. I detta avsnitt lyfts exempel fram på resultat inom område samt viktiga händelser 
under året.   

Målområdet Livsmiljö definieras enligt följande:  

Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva, arbeta och bo på. Den ska kännetecknas av en 
trygg och hållbar miljö med bra samhällsservice och goda kommunikationer. Invånaren ska beredas 
möjlighet till goda fritidsmöjligheter.  

Vaxholms stad beskriver livsmiljö genom de två perspektiven social och ekologisk hållbarhet: 

- Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där 
de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en 
god hälsa. Fyra områden har prioriterats: En trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande 
arbete och hälsofrämjande förutsättningar. 

- Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas 
till naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet med det svenska 
miljömålsarbetet. 
De sex fokusområdena är: Miljösmart i vardagen, förbättra vattenkvaliteten i Östersjön, 
minska klimatavtrycket, säkra biologisk mångfald, klimatanpassa och giftfri miljö. 

Prioriteringar 
De viktigaste intressentgrupperna för Vaxholms stads hållbarhetsarbete är invånare, företagare och 
medarbetare. Andra betydelsefulla intressenter är myndigheter, organisationer och föreningar. 
Även strategiska samarbetspartners i andra kommuner tillhör intressenter. I prioriteringsanalysen 
har strategiska åtgärder från styrdokument bedömts. Resultatet finns i ”ordmoln” nedan, ju större 
text desto högre prioritering. 
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Resultat 
Världens befolkning växer, vilket leder till att behovet av naturresurser ökar. Under hösten 2015 
beslutade världens länder om ett klimatavtal och om globala hållbarhetsmål för 2030. Det innebär 
att alla mål måste omsättas i handling i många verksamheter.  

Vaxholm arbetar systematiskt vidare med hållbarhetsfrågorna vilket tydliggörs i Aktuell Hållbarhets 
årliga ranking av Sveriges kommuner. Framgångsrikt miljöarbete poängsätts och viktiga frågor lyfts 
fram. Under 2017 backade staden med flera steg, men tillhör fortfarande femtedelen högst rankade 
kommuner. Kriterierna utvecklas för varje år och nytt för 2017 var bland annat frågor kring 
övergripande hållbarhetsstyrning samt nya frågor kring social hållbarhet. 

Social hållbarhet 
Under 2017 har arbetet vilat på den antagna strategin och fortsatt fokusera på de fyra områdena; 
en trygg miljö, drogförebyggande arbete, föräldrastöd och hälsofrämjande arbete. Samverkan med 
polisen har varit framgångsrik och medborgarna upplever en hög grad av trygghet. Stadens 
ungdomar har aldrig varit mer drogfria, föräldrastödsinsatser når ut till majoriteten av 
förstagångsföräldrarna och arbetet med att ta fram ett idrottspolitiskt program har påbörjats. 

Ekologisk hållbarhet 
Under det senaste året har ekologisk hållbarhet synliggjorts i kommunens operativa arbete. 
Hållbara transporter är en viktig miljöaspekt med genomförda insatser som installerade 
laddstationer, inköpta elbilar och elcyklar. Som skärgårdsstad är vattenkvaliteten betydelsefull med 
kopplingar till attraktivt boende, näringsliv och turism. En blåplan har antagits, restaurering av 
Eriksömaren har påbörjats och lokala åtgärdsprogram för prioriterade vattenförekomster ska tas 
fram. I samverkan med andra kommuner har projekt genomförts, till exempel båtlatrintömning och 
näringsbelastning (Accelerator). För att säkerställa att naturresursuttaget minskar är biologisk 
mångfald en faktor. Exempel på insatser som ska förstärka arbetet med att säkra ett rikt växt- och 
djurliv är fältinventering av växter på kommunens öar, grönytefaktorn i bostadutbyggandet av 
Norrberget samt en pollineringsplan. 

Vaxholms stads placering i Aktuell Hållbarhets ranking  

 

Bild: Vaxholms stads placering i Aktuell Hållbarhets ranking av Sveriges kommuner 2009-2017. 
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Viktiga händelser 
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser under 2017 inom målområdet Livsmiljö. 

Restaurering av Eriksömaren 
Vaxholm stad har fått bidrag från Hav- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket för att 
restaurera Eriksömaren på Eriksö. Eriksömaren är en befintlig våtmark som har ett strategiskt läge i 
gränsen mellan bebyggelse, rekreationsområde och kust. Restaurering av våtmarken är lämplig för 
att kunna ta hand om dagvatten och rena vattnet innan det rinner ut i Tallaröfjärden. Arbetet 
kommer att fortsätta under 2018 för att fullfölja alla delar för en fungerande dagvattenanläggning, 
ett rekreationsområde och en gestaltning runt porten till Eriksö. 

Vaxholm trygg kommun i SCB medborgarundersökning 
Vaxholm var en av 131 kommuner som deltog i SCB:s medborgarundersökning. Undersökningen är 
en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur kommuninvånare ser 
på sin kommun. Resultatet för Vaxholm visade på både områden som invånarna är nöjda med och 
områden de önskar förbättra. Trygghet var det område som fick bäst resultat i Vaxholms stad med 
index på 76, vilket klassas som ”mycket nöjd”. 

Medborgarlöfte 
I samverkan med polis utifrån medborgarnas önskemål har Vaxholms stad arbetat med en mer 
synlig polis, ett systematiskt drogförebyggande arbete och trygg offentlig miljö. Vaxholms stad har 
ett medborgarlöfte som medfört ökad polisiär närvaro, ökad medborgardialog samt tryggare 
trafikmiljö. 

Laddstationer för elbilar 
Energi- och klimatarbetet har resulterat i sex laddstationer för elbilar för kommunalt ändamål, 
användandet av elcyklar sommartid i hemtjänsten, utbyte av energieffektivare belysningsarmatur i 
gaturummet samt utökad rådgivning runt laddstationer och solenergi till allmänhet och 
bostadsrättsföreningar. 

Hållbart byggande  
Riktlinjer för hållbart byggande fastställdes av kommunstyrelsen i september. Hållbart byggande 
innebär att bygga resurseffektivt och med hänsyn till miljön. Vaxholms stads planenhet arbetar 
systematiskt med behovsbedömningar för alla detaljplaner. Metoder som kompensation och 
grönytefaktorn används i planerade stadsbyggnadsprojekt, till exempel Norrberget. Kompensation 
innebär att förlorad grönska ska ersättas med nytt. Grönytefaktorn mäter hur ekosystemtjänster 
(pollinering, bullerdämpning, dagvattenhantering, luftrening mfl.) produceras gratis av gröna och 
blå miljöer med hög kvalitet. Utformning och placering på framförallt kvartersmark kan skapa 
attraktiva gröna och blå ytor. 

Utegym på Eriksö 
Fokus på fysisk hälsa resulterade bland annat i ett nytt utegym på Eriksö. Gymmet är tillgängligt året 
om och är gratis att använda. Gymmet har även belysning när det är mörkare. 
 

Vaxholm deltar i gemensam cykelkampanj 
Vaxholms stad var en av 21 kommuner som i september genomförde en kampanj för att få fler att 
cykla. Ambitionen är att öka andelen resor med cykel och buss till jobb och skola, samt få fler att 
välja cykel istället för bil för resor under 5 kilometer. Bakom kampanjen står ResSmart, som är en 
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plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapshöjning och samarbete kring arbetet med hållbara resor i 
Stockholms län.  

Minskat matsvinn 
Matgästerna i stadens grundskolor har minskat matsvinnet med 58 procent sedan 2014. 
Måltidsenhetens projekt ”mata inte mattrollet” har resulterat i ökad motivation bland eleverna att 
vilja minska matsvinnet. Mätresultat publiceras kontinuerligt på måltidsenhetens Facebook-sida och 
samtliga skolor kan jämföra sig med varandra. Dagens svinn omvandlas till ett ”barnvänligt” mått 
som till exempel antal slängda köttbullar.  
 

För att läsa mer 
Vaxholm stad har tagit fram hållbarhetsredovisningar sedan 2014. Från och med i år kommer 
staden att fördjupa och förbättra dem utifrån GRI-standard. Hållbarhetsredovisningen beräknas 
vara klar i maj och kommer att finnas på kommunens webbsida www.vaxholm.se. 
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Målområde Ekonomi och finansiell analys 
Vaxholms stad har en stabil ekonomi i balans. I detta avsnitt redovisas Vaxholms ekonomiska 
ställning, uppföljning av de övergripande finansiella målen, balanskravsutredningen samt stadens 
inflytande i bolag och organisationer.  

Målområdet ekonomi definieras enligt följande: 

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengar ger så stort värde som möjligt. En 
ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god service till invånarna och för utveckling av 
verksamheterna.  

Staden har satt fyra finansiella mål: 

- Ett resultat på 3 % av skatteintäkterna 

- Kostnadseffektivitet och budget i balans 

- Soliditet på minst 23 % 

- Hållbar finansiering av investeringsbehov 

Utöver de övergripande finansiella målen sätter även nämnderna egna ekonomiska mål och 
indikatorer. Dessa följs upp i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 

Den finansiella analysen utgår från den så kallade RK-modellen. I denna analyseras kommunens 
ekonomi ur fyra perspektiv: resultat, kapacitet, risk samt kontroll. Syftet med den finansiella 
analysen är att lyfta fram och identifiera kommunens ekonomiska förutsättningar. Fokus läggs på 
trender och ett helhetsperspektiv. En avstämning mot de finansiella målen görs i detta kapitel. 

Resultat 
Vilken balans staden har haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden. 

Årets resultat  

Årets resultat 2013 2014 2015 2016 2017 

Årets resultat (mnkr) 20,4 49,3 67,1 32,2 27,3 

Årets resultat som andel av 
skatter, statsbidrag och utjämning 

3,7% 8,7% 11,4% 5,2% 4,3% 

 

Staden redovisar ett positivt resultat med 27,3 miljoner kronor (mnkr). I jämförelse med budget är 
det 8,1 mnkr bättre än planerat. Årets resultat som andel av skatter, statsbidrag och utjämning 
uppgår till 4,3 procent. I resultatet ingår försäljning av en tomträtt på 5,3 mnkr samt utrangering av 
en skola på -14,4 mnkr. Bortsett från dessa jämförelsestörande poster skulle resultatet som andel 
av skatter, statsbidrag och utjämning hamna på 5,7 procent. Staden har därmed uppfyllt det 
finansiella målet om ett resultat på 3 procent av skatteintäkterna.  

Nettokostnadsandel  

Nettokostnaden som andel av 
skatteintäkter 

2013 2014 2015 2016 2017 

Verksamheten 88,0% 85,6% 83,1% 88,9% 89,0% 

Avskrivningar 5,4% 4,2% 4,0% 4,7% 5,4% 

Finansnetto 2,9% 1,6% 1,5% 1,2% 1,4% 
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Nettokostnaden som andel av 
skatteintäkter 

2013 2014 2015 2016 2017 

Nettokostnadsandel 96,3% 91,3% 88,6% 94,7% 95,7% 

 

Om de löpande kostnaderna överstiger de löpande intäkterna kommer stadens ekonomi urholkas 
och äventyra god ekonomisk hushållning. Ett sätt att mäta att detta inte sker är att sätta samtliga 
kostnader i relation till intäkterna från skatter, statsbidrag och utjämning. Uppgår denna relation till 
en andel lägre än 100 har kommunen en balans mellan intäkter och kostnader. Den totala 
nettokostnadsandelen om 95,7 procent innebär att resultatet är positivt och uppgår till 4,3 procent. 
Ett av stadens finansiella mål är att ha kostnadseffektiva verksamheter och budget i balans, vilket 
alltså uppfylls även 2017. De medel som återstår ska finansiera amorteringar och investeringar.  

Investeringsvolym och självfinansieringsgrad  

Investeringar 2013 2014 2015 2016 2017 

Investeringsvolym (mnkr) 29,8 66,7 44,1 172,1 71,4 

Självfinansieringsgrad av 
investeringarna 

167,1% 109,4% 206,7% 35,4% 106,3% 

 

Självfinansieringsgraden av investeringarna varierar kraftigt mellan åren. Nyckeltalet är både 
beroende av vilket resultat och vilken investeringsvolym kommunen uppvisar, vilket medför att 
självfinansieringsgraden bör studeras över en längre tidsperiod. Självfinansieringsgraden räknas ut 
genom att sätta summan av årets resultat och icke kassaflödespåverkande av- och nedskrivningar 
och utrangeringar i relation till årets investeringar. Ett mått på över 100 procent innebär att staden 
har självfinansierat sina investeringar. Självfinansieringsgraden för 2017 års investeringar uppgår till 
106,3 procent. Tittar vi över hela tidsperioden har staden självfinansierat samtliga investeringar 
över tid. Staden har därmed uppfyllt det finansiella målet om hållbar finansiering av 
investeringsbehov.  

Kapacitet 
Vilken kapacitet kommunen har att möta finansiella åtaganden på lång sikt. 

Soliditet 

Soliditet 2013 2014 2015 2016 2017 

Soliditet enligt balansräkningen 18,5% 25,3% 31,2% 29,8% 32,7% 

Soliditet inkl pensionsåtagande -5,5% 3,0% 11,7% 13,8% 17,2% 

Förändring av eget kapital (mnkr) 21,8 50,6 68,3 33 27,6 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme. Den visar hur stor del av 
stadens tillgångar som har finansierats med det egna kapitalet. En högre soliditet innebär att den 
långsiktiga betalningsförmågan förbättras. En tolkning av god ekonomisk hushållning är att 
kommunens soliditet bör vara oförändrad eller öka över en längre period vilket Vaxholms stad har 
gjort. Staden visar en soliditet enligt balansräkningen på 32,7 procent vilket klart överträffar 
kommunens finansiella mål på 23 procent.  
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Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgrad 2013 2014 2015 2016 2017 

Total skuldsättningsgrad 81,5% 74,7% 68,8% 70,3% 67,3% 

- Varav avsättningsgrad 4,6% 4,6% 4,8% 4,4% 4,9% 

- Varav kortfristig 
skuldsättningsgrad 

11,9% 12,1% 14,9% 10,7% 12,5% 

- Varav långfristig 
skuldsättningsgrad 

65,0% 57,9% 49,1% 55,2% 49,9% 

Långsiktig låneskuld (mnkr) 446,5 406,5 386,5 516,5 466,5 

 

Skuldsättningsgraden visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital. 
Skuldsättningsgraden följer samma positiva utveckling som soliditeten. Under året har staden 
amorterat 50 mnkr på sina långfristiga skulder.  

Stadens intäkter 

Stadens intäkter 2013 2014 2015 2016 2017 

Verksamhetsintäkter (mnkr) 89,1 109,9 139,4 125 125,3 

Skatteintäkter (mnkr) 537,8 557,6 579,1 619,2 641,9 

Skatteuttag 19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 19,78% 

 

En viktig del vid bedömning av kommunens finansiella kapacitet är vilken potentiell möjlighet 
kommunen har att påverka sina intäkter. Denna kapacitet ökar ju lägre skattesatsen är. Vaxholms 
stads primärkommunala skattesats (19,78) är 71 öre högre än genomsnittet för Stockholms län 
(19,12) men 1,89 kr lägre än genomsnittet för alla kommuner i riket (21,67).  

Risk 
Risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet. 

Likviditet 

Likviditet 2013 2014 2015 2016 2017 

Kassalikviditet 128,0% 88,8% 110,9% 136,6% 98,1% 

Rörelsekapital (mnkr) 22,9 -9,5 12,7 36,6 -2,2 

 

Ett positivt rörelsekapital anger att omsättningstillgångarna överstiger kortfristiga skulder. När det 
gäller risk ur ett kortsiktigt perspektiv är dessutom betalberedskapen i form av likviditet en viktig 
komponent. Vaxholms stad har en god likviditet som uppgår till 76,3 mnkr vid bokslutstillfället. 
Totalt över året uppfylldes likviditetskravet som ställs i kommunens finanspolicy. Staden har haft 
möjligheten, men aldrig behövt nyttja checkräkningskrediten på 25 mnkr för att möta temporära 
svackor i likviditeten. 
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Pensionsskuld 

Pensionsskuld 2013 2014 2015 2016 2017 

Kortfristig skuld, individuella valet 
(mnkr) 

9,2 9,6 10,1 11,2 11,5 

Avsättning för pensioner (mnkr) 31,7 32,6 37,8 41,3 45,6 

Ansvarsförbindelse (mnkr) 164,7 156,5 153,0 149,2 145,3 

Summa 205,6 198,8 200,8 201,7 202,4 

 

Enligt Lag om kommunal redovisning (1997:614) ska nyintjänade pensionsförmåner redovisas som 
en avsättning i balansräkningen. Pensionsförmåner intjänade före år 1998 skall redovisas under 
ansvarsförbindelser utanför balansräkningen.  

Borgensåtagande 

Borgensåtagande, mnkr  2013 2014 2015 2016 2017 

Vaxholmsvatten AB 74,1 101,0 101,0 101,0 101,0 

Roslagsvatten AB 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Förlustansvar för egnahem 0,1 0,1 0,1 0,0 - 

Summa 76,2 103,1 103,1 103,0 103,0 

 

Kommunens totala borgensåtagande avser Vaxholmsvatten AB och Roslagsvatten AB som staden 
äger andelar i. Kommunen har inte varit tvungen att infria något borgensåtagande.  

Tvister 
Staden har en pågående tvist med en av byggentreprenörerna till Campus idrottshall. 
Byggentreprenören har stämt staden och kommunen har genstämt bolaget. Detta kan påverka 
kommunens resultat längre fram. Rättsprocessen är planerad att sätta igång hösten 2018. 

Kontroll 
Vilken kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen. 

Budgetföljsamhet och prognossäkerhet 

Prognostiserad budgetavvikelse, 
nämnderna, mnkr 

April Oktober Bokslut 

Kommunstyrelsen  4,7 7,0 -10,7 

Socialnämnden 7,0 12,3 13,1 

Barn- och utbildningsnämnden 0,0 1,7 3,9 

Stadsbyggnadsnämnden 0,0 1,0 1,2 

Nämnden för teknik, fritid och 
kultur 

0,0 0,0 0,2 

Finansförvaltningen 0,0 0,5 0,4 

Summa 11,7 22,5 8,1 
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Vid månadsuppföljningen per oktober prognostiserade nämnderna ett överskott jämfört med 
budget på 22,5 mnkr. Bokslutet redovisar en positiv budgetavvikelse på 8,1 mnkr. I relation till 
omsättningen är dock avvikelsen förhållandevis låg, cirka två procent. Den största 
prognosavvikelsen ligger på kommunstyrelsen som nästan i sin helhet består i utrangering av en 
skola som inte fanns med i oktoberprognosen. Nämnderna har i övrigt en god budgetföljsamhet och 
prognossäkerhet. Stadens finansiella mål om kostnadseffektivitet och budget i balans har därmed 
uppnåtts.  

Resultat enligt balanskravet  

Balanskravsutredning 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 27,3 

- reducering av samtliga realisationsvinster -5,3 

+ justering för reavinster enl undantagsmöjlighet - 

+ justering för reaförluster enl undantagsmöjlighet - 

+ orealiserade förluster i värdepapper - 

- justering för återföring av orealiserade förluster i 
värdepapper 

- 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 22,0 

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv - 

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv  - 

Årets balanskravsresultat 22,0 

 

Sammanfattande kommentarer 
Årets resultat uppgick till 27,3 mnkr vilket innebär 8,1 mnkr bättre än budgeterat. Staden har 
förstärkt sin ekonomiska ställning under en längre period. Under det senaste fem åren uppgår det 
samlade resultatet till 196 mnkr. Det goda resultatet har bidragit till att staden har självfinansierat 
sina investeringar över tid samt förbättrat soliditeten gradvis för varje år. Under året har även 
låneskulden amorterats med 50 mnkr och uppgår nu till 466,5 mnkr. Staden uppfyller de av 
fullmäktige satta finansiella målen.  

Koncernen 
I kommunkoncernen ingår förutom Vaxholms stad det helägda aktiebolaget Vaxholms Smeden 3 AB 
och Vasavägen AB. Det huvudsakliga syftet med Smeden är att förvalta och hyra ut lägenheter i 
fastigheten Vaxholm Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I 
fastigheten inryms förutom lägenheter också en mataffär. Vasavägen AB förvärvades under 2015 
som ett strategiskt markköp. Bolagets huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra 
kommersiella lokaler. Styrelsen i båda bolagen utgörs av Vaxholms stads ledamöter i 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Det finns inga anställda i bolagen, utan bolagen administreras 
genom stadens förvaltning. Resultatet för Vaxholms Smeden 3 AB för 2017 är 534 tkr och för 
Vasavägen AB ett överskott på 13 tkr. 

Inflytande i andra bolag och organisationer 
Norrvatten är ett kommunalförbund som består av 14 medlemskommuner med uppgift att 
producera och distribuera dricksvatten av hög kvalitet.  
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Storstockholms brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund med 10 nordost-kommuner. 
Förbundet ska för medlemmarnas räkning utföra de uppgifter som åligger kommunerna enligt lag 
inom detta område. 

Roslagsvatten AB är ett kommunägt VA-bolag som ägs av sju kommuner - Österåker, Vaxholm, 
Vallentuna, Knivsta, Täby, Danderyd och Ekerö. Vaxholms aktieandel är 12,6 procent.  

Vaxholmsvatten AB, är huvudman för vatten och avlopp inom Vaxholms stad. Bolagets verksamhet 
består av att äga och förvalta anläggningstillgångarna i Vaxholms stad. Staden äger 1 procent av 
bolaget, resterande delar ägs av Roslagsvatten AB.  

AB Vårljus är ett företag som ägs av 25 kommuner i Stockholms län. Företagets verksamhet 
omfattar institutionsbehandling, dag- och dygnsvård, gruppboende för flyktingungdomar, stöd- och 
träningsboende, utredning i institution och öppenvård, skola, psykologverksamhet, jour- och 
familjehemsverksamhet, behandlingsprogram i öppenvård samt familjerådgivning. Vaxholms stads 
andel av bolaget är 0,5 procent. 

Stockholmsregionens försäkrings AB, SRF, är ett aktiebolag vars ägare är 21 av 26 kommuner inom 
Stockholms län. Bolaget bildades år 2008. SRF har tillstånd att bedriva alla för kommunerna aktuella 
former av skadeförsäkring inklusive återförsäkring. Bolaget har även som syfte att vara ett stöd för 
kommunal riskhantering med målet att på ett optimalt sätt minska skador, förluster och störningar 
samt att skapa effektiva, trygga och säkra kommuner. Vaxholms stads andel av bolaget är 0,98 
procent. 

Kommuninvest erbjuder svenska kommuner och landsting finansförvaltning med fokus på utlåning 
och rådgivning. Ägarna består av 288 kommuner och landsting. Medlemsantalet är ständigt ökande. 
Vaxholms stad blev medlem år 2009. 

Inera AB ägs av SKL Företag, landsting, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens 
inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Inera koordinerar och utvecklar 
gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Ineras 
uppdrag är dels att utveckla och förvalta gemensamma, kvalitetssäkrade tjänster, dels att 
koordinera den digitala utvecklingen och tillhandahålla kompetens och material som stödjer 
landstings, regioners och kommuners verksamhetsutveckling genom digitalisering. Vaxholms stad 
blev delägare i Inera AB under 2017. 

Gemensamma nämnder 
SRMH, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd är en gemensam tillsynsmyndighet för Täby 
kommun och Vaxholms stad. SRMH arbetar med frågor angående enskilda avlopp, bergvärme, 
matförgiftning från restaurang eller butik, mark- eller vattenförorening och inomhusmiljö. SRMH är 
också den myndighet som handlägger ärenden och utövar tillsyn enligt alkohollagen och 
tobakslagen och utför kontroll av vissa receptfria läkemedel. 

Värmdö kommun och Vaxholms stad bildar tillsammans en gemensam överförmyndarnämnd sedan 
2011. Överförmyndarnämnden är en för kommunen lagstadgad obligatorisk verksamhet som i de 
flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för 
respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som 
har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte ska lida rättsförluster. 
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Resultaträkning 

Belopp i mnkr Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

  bokslut 2017 bokslut 2016 bokslut 2017 bokslut 2016 

Verksamhetens intäkter 1 127,7 127,3 125,3 125,0 

Verksamhetens kostnader 2 -694,2 -672,6 -693,1 -672,0 

Avskrivningar och nedskrivningar 3 -35,6 -30,6 -34,2 -28,7 

Verksamhetens nettokostnad  -602,1 -575,9 -602,0 -575,7 

Skatteintäkter 4 641,9 619,2 641,9 619,2 

Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag 5 -3,6 -3,7 -3,6 -3,7 

Finansiella intäkter 6 0,8 1,1 1,6 1,7 

Finansiella kostnader 7 -10,6 -9,3 -10,6 -9,3 

Resultat efter finansnetto  26,4 31,4 27,3 32,2 

Bokslutsdispositioner  0,0 0,0 - - 

Resultat före skatt  26,4 31,4 27,3 32,2 

Skatt på årets resultat  -0,1 -0,2 - - 

Årets resultat  26,3 31,2 27,3 32,2 

 

Driftredovisning per nämnd 

Belopp i mnkr Bokslut Budget  Budget- Bokslut 

  2017 2017 avvikelse 2016 

Kommunstyrelsen -76,8 -66,1 -10,7 -68,9 

Kommunstyrelsen, exkl jämförelsestörande poster* -67,7 -66,1 -1,6 -68,9 

Barn- och utbildningsnämnden -326,7 -330,6 3,9 -310,1 

Socialnämnden -157,6 -170,6 13,0 -156,1 

Stadsbyggnadsnämnden -3,8 -5,0 1,2 -5,0 

Nämnden för teknik, fritid och kultur -41,7 -41,9 0,2 -38,1 

Nämnderna, totalt -606,5 -614,2 7,7 -578,2 

Nämnderna, exkl jämförelsestörande poster -597,4 -614,2 16,8 -578,2 

Finansförvaltningen** 633,8 633,4 0,4 610,4 

Årets resultat, totalt 27,3 19,2 8,1 32,2 

Årets resultat, exkl jämförelsestörande poster 36,4 19,2 17,2 32,2 

*Innefattar försäljning av tomträtt samt utrangering av 
skola. 

     

** Innefattar skatteintäkter, statsbidrag, finansnetto, förändring semesterlöneskuld etc.   

27,3 mnkr utgör 4,3 % av skatteintäkterna    
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Investeringsredovisning 
Investeringsredovisning Bokslut 

2017 

Budget 

2017 

Budget- 

avvikelse 

Kommunstyrelsen    

Inventarier 0 -50 50 

IT -1 547 -1 500 -47 

E-utveckling 0 -300 300 

GC-vägar 0 -5 000 5 000 

Markköp -1 183 -3 250 2 067 

Elbil -334 0 -334 

Summa -3 064 -10 100 7 036 

    

Teknik, fritid och kultur    

Gator och trafik -5 861 -5 000 -861 

Om- och tillbyggnad egna 
fastigheter 

-9 331 -9 000 -331 

Hamnar, kajer -273 -1 000 727 

Fritid -437 -1 000 563 

Park och mark -1 108 -1 000 -108 

Energisparåtgärder -778 -1 000 222 

Summa -17 788 -18 000 212 

    

Barn och utbildningsnämnden    

Inventarier Kronängsskolan -7 577 -8 000 423 

Övriga inventarier -242 -500 258 

Lärmiljö -320 -500 180 

Summa -8 139 -9 000 861 

    

Socialnämnden    

IT/digitalisering/teknologi -185 -250 65 

Inventarier och utrustning -102 -150 48 

Miljöbil -368 -300 -68 

Summa -655 -700 45 

    

Stadsbyggnadsnämnden    

Mätinstrument 0 -200 200 
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Investeringsredovisning Bokslut 

2017 

Budget 

2017 

Budget- 

avvikelse 

Summa 0 -200 200 

    

Summa -29 646 -38 000 8 354 

    

Större investeringar PLU    

Campus idrottshall -1 870 0 -1 870 

Kronängsskolan -37 764 -62 600 24 836 

Skolor -396 -35 000 34 604 

Förskolor -479 -5 500 5 021 

Sporthallar -1 292 -13 800 12 508 

Trafikåtgärder Resarö 0 -2 000 2 000 

Särskilt boende 0 -3 000 3 000 

Summa -41 801 -121 900 80 099 

    

Investeringar totalt -71 448 -159 900 88 452 

 

Det sammanlagda investeringarna under 2017 uppgår till 71,4 mnkr. Det låga utfallet jämfört med 

budgeten beror på att tre projekt inom GC-vägar inte har kommit igång fullt ut och att Resarö skola 

har skjutits fram i tiden. En annan påverkan är att Kronängsskolan har kostat mindre än den 

ursprungliga planen. Den ackumulerade kostnaden för Kronängsskolan fram till bokslutet 2017 är 

169,6 mnkr.  

Händelser efter bokslutsdagen 
Inga väsentliga händelser efter bokslutsdagen finns att rapportera.  
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Staden som arbetsgivare  
Stadens förmåga att säkerställa kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare bidrar till 
stadens samtliga tre målområden med betoning på målområdet kvalitet. Vaxholms stad ska vara en 
attraktiv arbetsgivare med friska, kompetenta och motiverade medarbetare och chefer. Ledarskapet 
ska vara inspirerande och tydligt. 

Tillräcklig och rätt kompetens för att utföra stadens uppdrag är en förutsättning för att säkerställa 
kvaliteten. Staden uppnår detta genom att arbeta för ett gott ledarskap, en god arbetsmiljö, en 
organisation med tydliga uppdrag, ansvarsområden och välfungerande rutiner och hjälpmedel. 

Kvaliteten på de kommunala tjänsterna utförda av medarbetarna påverkar Vaxholms attraktivitet. 

En attraktiv arbetsgivare med kompetenta, friska och motiverade medarbetare ger förutsättning för 
utveckling och effektivitet i verksamheten. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning innebär att 
resurserna istället användes för rehabilitering, bemanning, rekrytering och introduktion. 

Årets medarbetarundersökning visade för fjärde året i rad höga värden för såväl nöjd medarbetare 
som gott ledarskap. 

Våra medarbetare 
Den 31 december 2017 hade 496 individer en tillsvidareanställning i staden. 375 av dessa hade en 
heltidsanställning (76 procent). 408 var kvinnor (82 procent) och 88 var män (18 procent). Jämfört 
med motsvarande period 2016 är siffrorna i stort oförändrade. 

Nedan visas samtliga anställningar med månadslön under hela perioden (698 individer) januari – 
december 2017, med andel tillsvidareanställning, andel heltid, andel kvinnor och andel män, för 
respektive förvaltning. Siffrorna visar obetydliga variationer mot 2016.  

Fördelning av anställningar januari-december 2017 

 

Bild: Samtliga anställningar med månadslön under hela perioden januari till december 2017. 

Personalomsättningen 
Personalomsättningen var 18,4 procent (15 procent 2016) exklusive intern rörlighet. Ökningen 
beror främst på hög personalomsättning inom grundskolan och inom stadsbyggnadsförvaltningen. 
Socialförvaltningens personalomsättning har sjunkit från 34,3 procent till 19,3 procent jämfört med 
2016. 
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90 tillsvidareanställda har slutat under året. Samtidigt har 101 nya tillsvidareanställningar gjorts.   

Arbete har genomförts för att öka användning av Facebook sidan Jobba hos oss i Vaxholms stad och 
representation har skett vid två rekryteringsmässor för att attrahera nya medarbetare. Den 
kommungemensamma introduktionen har utvecklats och är nu en obligatorisk heldag för nya 
medarbetare med tillsvidareanställning. Ett arbete med att förstärka stadens arbetsgivarvarumärke 
har genomförts och nya förmåner införs från 2018. Fyra medarbetare har deltagit i 
Ledarskapsakademin. 

Sjukfrånvaro  
Genomsnittsnivån på sjukfrånvaron för 2017 var 6,7 procent (6,8 procent 2016). Minskningen har 
skett inom socialförvaltningen. Åldersgruppen 30-49 år hade högst sjukfrånvaro (8 procent). 
Ansvarig chef har uppmärksammats när medarbetare har haft mer än fyra sjuktillfällen inom en 
tolvmånaders period. En rapport kring sjuktal har sammanställts månatligen för cheferna i syfte att 
hålla fokus och lära av varandra.  

 

 Bild: Sjukfrånvaro per månad samt totalt 2014-2017. 

 
Sjukfrånvaro 2014 2015 2016 2017 

Total sjukfrånvaro 6,7 7,1 6,8 6,7 

kvinnor (%) 7,3 7,7 7,5 7,5 

män (%) 3,6 4,2 3,8 3,5 

-29 år (%) 4,0 4,9 5,3 5,6 

30-49 år (%) 6,9 6,5 7,1 8,0 

50- år (%) 7,2 8,2 6,9 5,8 

sjukfrånvaro långtid (%) (>60 dagar) 46,6 47,9 48,0 47,8 

 

Bemötande 
Ett långsiktigt arbete kring tillgänglighet och bemötande pågår inom Vaxholms stad, vilket 2017 
bland annat medfört bättre telefonsupport i form av införande av telefonslingor, ökad tillgänglighet 
till reception och tjänstepersoner i kommunhuset.  Workshops kring bemötande som ledare, både 
generellt och specifikt i samtal i löneprocessen, har genomförts och under hösten medverkade 
samtliga medarbetare vid ett seminarium på temat bemötande. 
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Framtid och utveckling  
Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige. Tillväxten i regionen, både ekonomisk och 
befolkningsmässigt är stark. För att skapa en långsiktig och hållbar samhällsutveckling krävs både 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som gemensamt och ömsesidigt stödjer varandra. 
Vaxholms stad visar riktning för dessa tre perspektiv samt för kvalitet av välfärdstjänster genom 
sina tre målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 

Stadsbyggnad och näringsliv 
Vaxholm är en attraktiv kommun att bosätta sig i, med stor efterfrågan på bostadsmarknaden. 
Nybyggnation i staden sker i flera upplåtelseformer, i så väl bostadsrätter som hyresrätter, likväl 
som i olika boendeformer, såsom flerbostadshus, radhus och småhus. Förtätning och närhet till 
kollektivtrafik är ledord. Ny- och ombyggnationer sker enligt fastställda hållbarhets- och 
miljökriterier. Park- och grönområden är viktiga inslag i stadsmiljön. Under 2018 fortsätter 
stadsbyggnadsprojektet Norrberget, planering för bostäder och förskola i Storäng, 
detaljplanearbete för Resarö mitt och därefter utbyggnad av gång- och cykelväg till Överby. På 
Rindö ska detaljplanen för småhusbebyggelse inom Rindö hamn färdigställas samt arbetet med nya 
bostäder med mera inom Rindö smedja återupptas.  
 
När totalbefolkningen växer ökar också efterfrågan på lokaler för utbildning och omsorg. Vaxholms 
stad planerar bland annat för ett nytt särskilt boende, ny skola på Rindö, ny förskola i Storäng och 
permanenta lokaler för förskola på Vaxön.  
 
Stadens samarbete med det lokala näringslivet ska fortsätta att utvecklas. En näringslivsstrategi har 
utarbetats med en vision Vaxholms Näringsliv 2020, vilken utgör grunden för det fortsatta arbetet 
med att skapa ett bra företagsklimat i kommunen. 
 

Ekonomi 
Tillväxten i den svenska ekonomin är för närvarande stark, med kraftig sysselsättningsökning och 
bra tillväxt i skatteunderlaget samtidigt som den låga inflationen har hållit nere prisutvecklingen. 
Högkonjunkturen väntas kulminera under 2018 för att åren därefter återgå till ett konjunkturellt 
normaltillstånd vilket innebär att sysselsättningen stagnerar och att skatteunderlaget utvecklas 
svagare. SKL gör bedömningen att de längre räntorna stiger framöver, men att utvecklingen mot 
högre räntor går långsamt. Befolkningen växer i hela landet, särskilt i yngre och äldre åldrar, vilket 
ökar kommunsektorns kostnader framförallt inom utbildning och vård- och omsorg. Utmaningen för 
kommunsektorn i ett längre perspektiv är att befolkningstillväxten av de personer som står för det 
mesta av skatteintäkterna, personer i yrkesverksam ålder, är betydligt blygsammare.  

Hållbarhetsarbete 
Livsmiljö är ett av kommunfullmäktiges beslutade målområden för staden. I området ingår 
perspektiven ekologisk och social hållbarhet. Hållbarhetsarbetet utgår i grunden från FN:s Agenda 
2030 som inrymmer 17 globala mål för hållbar utveckling. I Vaxholms stad fortsätter arbetet inom 
ekologisk hållbarhet utifrån områdena vatten, klimat och biologisk mångfald. Inom social hållbarhet 
är trygghet, fysisk och psykisk hälsa samt jämställdhet utgångspunkter.  

Digitalisering 
Digitaliseringen genomsyrar hela vårt samhälle och kommer att förändra det i grunden. Det 
påverkar alltifrån styrning av offentlig verksamhet till informationshantering och privat 
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kommunikation. För kommunen innebär det stora förändringar av arbetssätt. Nya 
verksamhetssystem möjliggör effektiviseringar, undervisningen förändras och får nya möjligheter 
med digitala läromedel, fler e-tjänster ger hög tillgänglighet och invånare kan utföra sina ärenden 
oberoende av tid och plats. Kommunikation och dialog mellan förtroendevalda, tjänstemän och 
invånare underlättas och nya forum kommer att utvecklas. I Vaxholm fortskrider arbetet med 
digitalisering inom skola och förskola, med tillgång till datorer och lärplattor till lärare, elever och 
barn, 3D-skrivare och robotar har gjort sin entré hos våra skolungdomar och förskolebarn. Under 
2018 kommer staden att erbjuda en digital plattform, med ett stort utbud av digitala e-tjänster till 
våra invånare och företagare, digital felanmälan och synpunktshantering, och stadens arbete med 
processkartläggning fortgår för att slutligen leda fram till e-arkiv. 

Kompetensförsörjning 
En utmaning de kommande åren är att tillgodose behovet av kompetens inom kommunens 
verksamheter. I flera av de kommunala verksamheterna finns bristyrken som till exempel lärare, 
fritidspedagoger, byggnadsinspektörer, handläggare inom stadsplanering och socionomer. Att 
kunna rekrytera och behålla medarbetare är en nyckel för att kunna säkra hög kvalitet, effektivitet 
och utveckling i verksamheterna. Därför kommer Vaxholms stad att fortsätta utveckla varumärket 
Vaxholms stad och sitt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Glädjande är att Vaxholm stad 
som arbetsplats har en attraktionskraft som lockar sökanden. 

Mottagande och integration av nyanlända 
Under 2018 kommer 43 individer att få kommunplacering i Vaxholm. Alla har olika förutsättningar 
och behöver i olika utsträckning stöd med utbildning i svenska, bostad, yrkesintroduktion med 
mera. Vaxholm kommer fortsatt att möta de ökade behoven inom skola och socialtjänst och en 
snabb etablering och integration prioriteras. En bostadsstrategi för nyanlända och 
ensamkommande barn har antagits för att staden ska kunna möta behovet av bostäder. Det lokala 
engagemanget är stort och ska fortsatt stödjas, där föreningsliv och ideell sektor gör stora insatser. 
Vaxholm deltar också i olika projekt i samverkan med länsstyrelsen i Stockholm, kommuner, 
arbetsförmedlingen och det civila samhällets organisationer.  
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Stadens verksamhet  

I denna del redovisas verksamhet som bedrivs i Vaxholms stads nämnder samt kommunstyrelsen. 
Inom varje område beskrivs viktiga händelser, resultat och arbete under året samt en framåtblick. 

 
 

  

40



Rapport 
 
 

32 av 69 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll är att utgöra kommunens styrelse med uppgift att leda 
och samordna planering och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. I den andra rollen 
är kommunstyrelsen nämnd med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter 
är bland annat att vara anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara 
ansvarig för arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är till 
exempel samhällsbyggnadsfrågor, frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning och 
upphandling. 

Viktiga händelser under året 
 Ö-möten, för dialog, fördjupning och insyn i pågående arbeten kring planering av bostad- 

och lokalprojekt har genomförts på Resarö samt för Rindö och Skarpö. Syftet med mötena 
har varit att ge berörda invånare information och skapa dialog.  

 En rådgivande folkomröstning om bebyggelse på Norrberget genomfördes i kommunens 
regi under september. 

 Arbetet med anpassning till den nya dataskyddsförordning/GDPR pågår. Under året 
påbörjades kartläggning av kommunens personuppgiftsbehandlingar och utbildningar för 
tjänstemän i hantering av personuppgifter anordnades. 

 Genom ett nytt kundtjänstsystem kan bättre service ges till invånare som kontaktar 
kommunen i olika kundtjänstärenden. Systemet ger möjlighet att löpande dokumentera 
ärendets utveckling samt göra dem sökbara. 

 Fullmäktige beslutade om Vaxholms blåplan som ger riktning för hur Vaxholms 
vattenområden ska bevaras och utvecklas. Vaxholms blåplan är ett tillägg till 
översiktsplanen Vaxholm 2030. 

 Riktlinjer för hållbart byggande fastställdes av kommunstyrelsen, vilket innebär att bygga 
resurseffektivt och med hänsyn till milljön.  

 Genom bland annat nytt utegym på Eriksö, utarbetade hållbarhetskriterier för skolmaten 
och sommarlovsaktiviteter för ungdomar har arbetet för att skapa hälsofrämjande 
förutsättningar fortsatt under året. 

Uppföljning av verksamheten 
Invånarna i Vaxholm tycker i hög utsträckning att Vaxholm är en bra plats att bo och leva på enligt 
resultatet i SCB:s årliga medborgarundersökning. Nöjd Region-Index som mäter detta är 65 (max 
100), vilket är högre än genomsnittet för kommuner i Stockholms län (62) och alla deltagande 
kommuner (60). Särskilt gott betyg får delområdet Trygghet där Vaxholms resultat är 76, att 
jämföra med genomsnittet för Stockholms län (55) och alla deltagande kommuner (57). Arbete för 
att skapa en hög trygghet sker i nära samverkan med polisen. Vaxholms stad har ett medborgarlöfte 
som medfört ökad polisiär närvaro, ökad medborgardialog samt tryggare trafikmiljö. 

Sämre resultat har Vaxholms stad inom Nöjd Inflytande-Index som mäter invånarnas upplevelse av 
insyn och inflytande i kommunen. 2017 var resultatet för Vaxholm 31, vilket är lägre än 
genomsnittet för kommuner i Stockholms län och alla deltagande kommuner (40).  Kommande 
insatser för att förbättra detta är bland annat samordning av kommunikation i alla faser av 
omfattande projekt för att ge berörda invånare information och skapa dialog i god tid. Satsningar 
görs också för att skapa utökade möjligheter till och forum för dialog med både stadens 
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förtroendevalda och tjänstemän. 

Under året har två detaljplaner vunnit laga kraft (Styrmannen 4 och Skarpö etapp 3). I början av året 
upphävdes en detaljplan (Vitsippan). Under 2017 har arbetet med att skapa en ny stadsdel för 
boende och kommunal service på Norrberget gått vidare. Föregående års påbörjade 
markanvisningstävling har avslutats och en vinnare har utsetts. Under hösten bestämdes att 
Norrberget även skulle rymma ett särskilt boende.  

Vaxholms stad har ranking 164 av 290 kommuner i Svenskt näringslivs enkätundersökning som 
riktar sig till det lokala näringslivet. Totalt försämrades ranking med åtta placeringar jämfört med 
2016. Ett delområde där Vaxholm dock har förbättrat sig 40 placeringar är tjänstemännens attityder 
till företagande i kommunen. Det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet kommer att utgå 
från den reviderade näringslivsstrategin som togs fram under 2017.  

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 10,6 mnkr jämfört med budget. Resultatet innehåller 
två jämförelsestörande poster som består i en försäljning av tomträtt på 5,3 mnkr samt utrangering 
av en skola på 14,4 mnkr. Borträknad de jämförelsestörande posterna är resultatet ett underskott 
på 1,5 mnkr som nästan i sin helhet består av advokatkostnader för en tvist mellan staden och en 
byggentreprenör av Campus idrottshall.  

Framåtblick 
Ny bebyggelse i Vaxholm ska bidra till ett samhälle som är långsiktigt hållbart och erbjuda attraktiva 
och goda boendemiljöer. Bebyggelseutveckling planeras i områden nära kollektivtrafik, befintlig 
infrastruktur och olika typer av service, som är viktiga faktorer i en hållbar samhällsutveckling. 
Under 2018 fortsätter stadsbyggnadsprojektet på Norrberget. Flera nya detaljplaner för områden 
på Resarö, Rindö och Vaxön kommer att tas fram. Utbyggnad av återvinningscentralen kommer att 
ske i samverkan med Roslagsvatten. 

Säker trafik, bra gång- och cykelvägar och kollektivtrafik är viktiga frågor för invånarna. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har täta kontakter med Trafikverket och Landstingets trafikförvaltning 
för att påverka i frågor som berör Vaxholm, vilket bland annat inkluderar säkra och täta färjeturer 
från och till Rindö, åtgärder på väg 274 som förbättrar trafiksituationen, och bra kollektivtrafik både 
på land och till sjöss som möter kommuninnevånarnas behov. Arbetet med utformningen av nya 
gång- och cykelvägar fortgår. 

I maj träder den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Pågående projekt kring att 
anpassa kommunens verksamhet ska även resultera i en långsiktig planering och organisation för 
det löpande arbetet med personuppgiftsbehandlingar i Vaxholms stad. 

Invånarna ställer allt högre krav på tillgänglighet och möjlighet till inflytande. Genom att ta till vara 
på digitaliseringens möjligheter och ett ökat fokus på att införa målgruppsanpassade e-tjänster 
underlättas service och dialog som gör det enklare att både ge och få service oberoende av tid och 
plats.  

Invånare i Vaxholm efterfrågar också utökade möjligheter till dialog med både stadens 
förtroendevalda och tjänstemän. Satsningar görs för att både öka tillgängligheten per telefon och 
skapa forum och aktiviteter där kommunen erbjuder ytterligare mötestillfällen för dialog. Vaxholms 
stads närvaro i sociala medier kommer att utökas under de kommande åren. 
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Måluppfyllelse 

KVALITET 

 Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med 
nationella styrdokument. 

 Den kommunala servicen ska kännetecknas av god tillgänglighet och ett positivt 
bemötande. 

 Vaxholm ska tillhandahålla en god service och tjänsteutbud. 

LIVSMILJÖ 

 Social hållbarhet (trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete, hälsofrämjande 
förutsättningar) 

 Ekologisk hållbarhet (vara miljösmart i vardagen, förbättra vattenkvaliteten i 
Östersjön, minska klimatpåverkan, säkra biologisk mångfald, giftfri miljö) 

EKONOMI 

 Den kommunala servicen bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar 
ekonomi med en budget i balans. 

 

Driftbudget 

Verksamhet 
Utfall 2017 

(tkr) 
Budget 2017 

(tkr) 
Budgetavv 
2017 (tkr) 

Politisk verksamhet -4 529 -4 739 210 

Fysisk och teknisk planering -22 737 -8 401 -14 336 

Varav jämförelsestörande poster -9 100 - 0 -9 100 

Räddningstjänst & samhällsskydd -5 683 -5 700 17 

Ledning, stöd & service -40 984 -44 647 3 707 

SRMH -2 055 -1 900 -155 

ÖFN -767 -700 -67 

Total -76 754 -66 087 -10 623 

Exkl jämförelsestörande poster -67 654 -66 087 -1 523 

  

i
b
l
i
o
t
e
k
: 
H
ö
g 
t
i
l
l
g
ä
n
g
l
i
g
h
e
t
, 
e
t
t 
a
l
l
s
i

i
b
l
i
o
t
e
k
: 
H
ö
g 
t
i
l
l
g
ä
n
g
l
i
g
h
e
t
, 
e
t
t 
a
l
l
s
i
d
i
g
t 
o
c
h 
a
k

i
b
l
i
o
t
e
k
: 
H
ö
g 
t
i
l
l
g
ä
n
g
l
i
g
h
e
t
, 
e
t
t 
a
l
l
s
i
d
i
g
t 
o
c

i
b
l
i
o
t
e
k
: 
H
ö
g 
t
i
l
l
g
ä
n
g
l
i
g
h
e
t
, 
e
t
t 
a
l
l
s
i
d
i
g
t 

43



Rapport 
 
 

35 av 69 

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom utbildning och annan 
pedagogisk verksamhet. Detta innefattar förskoleverksamhet, öppen förskola, fritidshem/-klubb, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, fritidsgård 
och kulturskola. För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt Sfi 
köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. Nämnden har det 
kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 19-åringar som antingen har avbrutit sina gymnasiestudier 
eller valt att inte studera på gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden utövar tillsyn över fristående 
förskolor och fristående pedagogisk omsorg.  

 

Viktiga händelser under året 
 Vaxholms nya högstadieskola Kronängsskolan invigdes i augusti. Skolan är en del av 

Vaxholms stads nya skol- och idrottsområde och har undervisningslokaler anpassade efter 
de krav som finns på lärmiljöer och undervisning i dag.  

 En gemensam pedagogisk idé för de kommunala förskolorna i Vaxholm antogs av nämnden. 
Den pedagogiska idén har arbetats fram av all personal i förskolorna mellan 2013-2016 och 
är väl förankrad i verksamheten. 

 Vaxholms stads förskolor deltar i ett forsknings- och utvecklingsprogram kring undervisning 
i förskolan. Programmet bedrivs av Ifous (innovation, forskning och utveckling i förskola och 
skola) i samarbete med Malmö högskola.   

 Ett digitalt verktyg per elev infördes fullt ut i åk 1-9. Digitala läromedel som eleverna 
därmed har till sitt förfogande innebär aktuella läromedel och flera möjligheter till olika 
uttrycksmedel som bland annat innefattar rörlig bild och ljud för en bättre, anpassad 
undervisning. 

 Kompetensutvecklingssatsningarna för alla lärare och pedagogisk personal i skola och 
fritidshemmet; Undervisningslyftet och Fritidshemslyftet, fortsatte med syfte att stärka och 
utveckla kvaliteten i undervisningen.  

 Förskolorna i Vaxholm deltog efter slumpmässigt urval i Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning och ledning av förskolornas kvalitet. 
Vaxholms stad var en av tre av totalt 29 granskade huvudmän som inte fick någon 
anmärkning. 

 

Uppföljning av verksamheten 
Kunskapsresultaten i Vaxholms stads grundskolor är generellt mycket goda i förhållande till 
Stockholms län och riket. Skillnaden mellan skolorna är små. Vårterminen 2017 hade 84 procent av 
eleverna i årskurs 9 uppnått kunskapskraven i alla ämnen och 94 procent var behöriga till minst 
något nationellt gymnasieprogram. Vaxholms stads meritvärde i årkurs 9 (241) når dock inte upp till 
det förväntade SALSA-värdet (248).  

För att förbättra resultat och måluppfyllelse ytterligare sker arbete och satsningar inom olika 
identifierade områden. Under 2017 har bland annat kompetensutveckling genomförts med syfte att 
öka lärares kunskaper i specialpedagogiskt förhållningssätt för att utforma en likvärdig, tillgänglig 
och anpassad undervisning utifrån alla elevers olika behov och förutsättningar. Vaxholm deltar 
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också i ett samverkansprojekt med andra kommuner inom Stockholms län kring problematisk 
skolfrånvaro.  

96 procent av föräldrarna med barn i Vaxholms stads förskolor anger att de är nöjda eller mycket 
nöjda med förskolan. Utvecklingsarbetet inom förskolan har under 2017 fokuserat på 
undervisningsbegreppet i förskolan och nya förhållningssätt och arbetsmetoder i relation till detta. 
Förskollärarens ledarskap i arbetslaget och fortsatt utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
är andra områden som har varit i fokus.  

Fritidshemmen har fortsatt sitt utvecklingsarbete mot ökad kvalitet utifrån uppdraget genom 
kompetensutvecklingssatsning för all personal. Planeringen av verksamheten kopplar i högre 
utsträckning mot läroplanen och eleverna har blivit mer delaktiga i planering och utformning.  

En utmaning som Vaxholm delar med många kommuner i landet är rekrytering av utbildade lärare, 
förskollärare och fritidspedagoger. Konkurrensen är stor och i Vaxholm är det framför allt brist på  
utbildade förskollärare och fritidspedagoger. Andel personal i Vaxholms stad med pedagogisk 
högskoleexamen var 23 procent i förskolan och 15 procent fritidshemmet (2016).  

Inom utbildningsverksamheterna pågår olika aktiviteter som knyter an till kommunens mål inom 
livsmiljö och hållbarhet. Arbetet med ”Grön flagg” pågår kontinuerligt. Målet är att alla enheter ska 
vara certifierade 2018. Alla förskolor har grön flagg men endast två grundskolor i dagsläget.  

Måltidsenheten bedriver ett aktivt och framgångsrikt arbete för att skapa hållbara måltider. I 
arbetet ingår bland annat att öka andel ekologiska livsmedel, minska andel mängd nötkött i 
måltiderna samt minska matsvinnet. Resultatet av arbetet är mycket positivt. Till exempel har 
matsvinnet under 2017 minskat med 4,8 kg per matgäst.  

Ekonomiskt resultat 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat på 3,4 mnkr. Detta efter att justeringar 
gjorts mot volymer (faktiskt antal barn i verksamheten) och flyttkostnader som uppkommit i 
samband med inflyttning i Kronängsskolan. Utfallet för utbildning i egen regi visar totalt ett 
överskott på 1,2 mnkr.   

Framåtblick 
Under de kommande åren händer det mycket inom utbildningsområdet. Bland annat kommer 
förskoleklassen att bli obligatorisk från höstterminen 2018. Sedan tidigare har den fått en egen del i 
läroplanen. Skolverket kommer att lämna sitt förslag till reviderad läroplan för förskolan till 
regeringen i mars 2018. Detta påverkar den kompetensutveckling och utvecklingsarbete som 
kommer att ske i förskolor, grundskolor och fritidshem i Vaxholm kommande år. De från 
höstterminen 2017 nya skrivningarna i läro-, kurs- och ämnesplaner om digital kompetens är också i 
fokus för kommande satsningar och utvecklingsarbete. Till exempel är digital didaktik ett 
verksamhetsmål för förskolan som fortsätter under 2018. Målet innebär att förskolorna ska erbjuda 
likvärdiga möjligheter till lek, utforskande och undervisning i den digitala lärmiljön.  

I grundskolan är likvärdig, tillgänglig och anpassad undervisning i fokus. I detta arbete kan digitala 
verktyg vara en viktig del men även förhållnings- och arbetssätt.  

För att tillgodose behovet av fler och ändamålsenliga lokaler för förskola och skola samarbetar 
barn- och utbildningsnämnden med stadsbyggnadsnämnden. Bland annat planeras för ny skola på 
Rindö, ny förskola på Resarö (Storäng) och nya förskolelokaler på Vaxön.  
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Den statliga kulturskoleutredningen ”En inkluderande kulturskola på egen grund” föreslår bland 
annat att ett antal nationella mål införs och att ett nationellt kulturskolecentrum inrättas. Detta 
kommer att ge en tydligare styrning av Kulturskolan.  

Måluppfyllelse 

KVALITET 

 Utbildningsverksamheterna har goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med 
nationella styrdokument. Undervisningen är stimulerande, anpassad och tillgänglig för 
alla barn och elever och utvecklas systematiskt med utgångspunkt från aktuell 
forskning. 

 Barn, elever och föräldrar är mycket nöjda med verksamheterna och kan 
rekommendera dem till andra. 

 Utbildningsförvaltningen erbjuder stor valfrihet och säkerställer mångfald samt 
samverkar för effektiv resursanvändning. 

LIVSMILJÖ 

 Barn och elever verkar i en trygg och hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla. 
Värdegrundsarbetet bedrivs aktivt. Lärmiljöerna ligger i framkant och utmärks av 
ledorden "tillsammans, engagemang, kreativitet, variation". 

 Utbildningsverksamheterna arbetar med ekologisk hållbarhet genom att minska 
naturresursuttaget. Arbetsmiljön är sund och säker. Maten som serveras är ekologisk 
och klimat-smart samt lever upp till svenska miljö- och djuromsorgskrav i så stor 
utsträckning som möjligt. 

EKONOMI 

 Utbildningsverksamheterna bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar 
ekonomi med en budget i balans. 

 

Driftbudget 

Verksamhet 
Utfall 2017 

(tkr) 
Budget 2017 

(tkr) 
Budgetavv 
2017 (tkr) 

Nämnd- och styrelse -308 -430 122 

Kulturskola -3 910 -3 910 0 

Fritidsgårdar -1 350 -1 490 140 

Öppen förskola -975 -975 0 

Förskola, ped omsorg -66 924 -70 365 3 441 

F-klass, Grundskola, 
Fritids 

-166 217 -165 923 -294 

Gymnasieskola -46 313 -45 390 -923 

VUX; SFI -2 123 -2 725 602 

Gemensam admin -8 349 -8 742 393 

Barn- och elevstöd -28 378 -30 650 2 272 
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Verksamhet 
Utfall 2017 

(tkr) 
Budget 2017 

(tkr) 
Budgetavv 
2017 (tkr) 

Egen regi 1 191 0 1 191 

Flyttkostnader -3 084  -3 084 

Total -326 737 -330 600 3 863 

Volympåverkan inkl flytt 459  459 

Total exkl 
volympåverkan 

-327 196 -330 600 3 404 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för underhåll och förvaltning av stadens fasta 
egendom, idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och naturmark. 
Nämnden ansvarar även för om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet 
understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor. Ytterligare områden som nämnden ansvarar 
för är stadens uppgifter inom trafikområdet, gator och vägar, kultur och föreningsverksamhet samt 
tillstånd, tillsyn och yttranden. 
  

Viktiga händelser under året 
 Mottagandet av nyanlända fullföljdes och för andra året i rad lyckades Vaxholm erbjuda 

samtliga anvisade en bostad. 

 Årets kulturnatt anordnades i oktober gemensamt av kommunen, föreningar, Svenska 
kyrkan och Fästningsmuseet. 

 Arbetet med restaurering av Eriksömaren för att minska näringstillförseln i stadens vatten 
påbörjades under hösten och förväntas färdigställas under nästkommande år. 

 En kommunal badplats på Rindö har anordnats. 

 Ett parkprogram för att utveckla stadens parker har utarbetats. 

Uppföljning av verksamheten 
Staden fortsätter att verka för att fler i Vaxholm ska få tillgång till bredband och strävar mot att 
uppnå regeringens krav på 95 procent bredbandstäckning senast år 2020. Bredbandsutbyggnaden i 
kommunen har fortsatt enligt plan sedan den senaste mätningen och uppskattas därför komma att 
visa ett högre utfall än målnivån för 2017, (75 procent), i Post- och Telestyrelsens mätning som 
kommer i april 2018. 

Inomhusanläggningarna har en hög nyttjandegrad med cirka 80 procent uthyrning. I den nya sport- 
och bollhallen är nyttjandegraden 95 procent.  

Flytten från Norrbergsskolan till Kronängsskolan har resulterat i energisnålare lokaler. 
Fjärrvärmeförbrukningen har sjunkit beroende på att bergvärmen i campusområdet (sporthall och 
Kronängsskolan) har kommit i drift.  

Modulbostäder på Vaxön och en kommunägd villa på Resarö renoverades för att erbjuda nyanlända 
bostäder.  

Vissa kompetenser som behövs inom tekniska enheten är svårt att rekrytera då det är bristyrken i 

hela Stockholmsregionen. I synnerhet inom gata och trafik har det varit svårt att hitta handläggare. 

Nya vägar för rekrytering och bemanning prövas. 

Ekonomiskt resultat 
Nämnden för teknik, fritid och kultur visar ett positivt resultat på 0,2 mnkr. Resultatavvikelse mot 
budgeten är därmed 0,4 procent.  

Framåtblick 
Inom biblioteksverksamheten pågår arbete med att få till en ljusare, luftigare och mer inbjudande 
lokal för besökarna att vistas i. För att uppnå det ska belysningen ses över, bestånden gallras och 
omflyttningar ske. 
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Inom kulturverksamheten kommer möjligheten att söka kulturbidrag och kulturstipendium att 
marknadsföras i högre grad. Kulturnatten ska utvecklas ytterligare och fler arrangemang 
genomföras. En broschyr som presenterar kulturrådet och kulturföreningarna planeras. 

Ett mål för Tekniska enheten kommande år är att öka graden av digitalisering och ta in relevanta 
verksamhetsstöd. Detta för att effektivisera arbetet, säkerställa en professionell hantering av 
ärenden samt förenkla uppföljning. Ett annat viktigt mål är att öka transparensen och återkoppling 
gentemot invånare avseende felanmälan och information om planerade åtgärder. 

Ytterligare områden i fokus för enheten är fortsatt arbete med mottagande av anvisade nyanlända 
samt framtagande av en ny internhyresmodell för stadens lokaler. 

Måluppfyllelse 

KVALITET 

 Bibliotek: Hög tillgänglighet, ett allsidigt och aktuellt utbud av medier och 
serviceinriktad och kompetent personal 

 Tillgängliga, trafiksäkra och väl underhållna gator, vägar, p-platser och cykelbanor. 
Säkra skolvägar. 

 Tillgängliga, säkra och välskötta marker och parker 

 Bidra till ökad kulturell verksamhet 

 Ändamålsenliga och välunderhållna fastigheter med hög nyttjandegrad 

 Högnyttjandegrad i kommunens anläggningar 

LIVSMILJÖ 

 Social hållbarhet 

 Ekologisk hållbarhet 

EKONOMI 

 Den kommunala servicen bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar 
ekonomi med en budget i balans. 

 

Driftbudget 

Verksamhet 
Utfall 2017 

(tkr) 
Budget 2017 

(tkr) 
Budgetavv 
2017 (tkr) 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

-240 -355 115 

Fysisk och teknisk 
planering 

-8 119 -5 411 -2 708 

Turistverksamhet 0 0 0 

Gator och vägar -8 312 -12 183 3 871 

Parker -4 294 -5 008 714 
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Verksamhet 
Utfall 2017 

(tkr) 
Budget 2017 

(tkr) 
Budgetavv 
2017 (tkr) 

Allmän 
Fritidsverksamhet 

-1 386 -935 -451 

Allmän 
Kulturverksamhet,  

-516 -721 205 

Bibliotek, Extern 
Information 

-4 082 -4 150 68 

Idrotts- och 
fritidsanläggning 

-9 692 -9 985 293 

Hamnverksamhet 313 -148 461 

Kommersiell 
verksamhet 

-759 -903 144 

Bostadsverksamhet -2 0 -2 

Fördelade 
Lokalkostnader 

-655 577 -1 232 

Fördelad Gemensam 
Verksamhet 

-3 973 -2 649 -1 324 

Total -41 717 -41 871 154 
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Socialnämnden 
Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället 
samt ge omsorg om äldre och människor med funktionshinder. Nämndens ansvarsområden 
omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och 
behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad. De främsta målgrupperna för 
socialtjänstens arbete är socialt utsatta barn och ungdomar, personer med missbruksproblem, 
vuxna som behöver försörjningsstöd, äldre, nyanlända samt personer med funktionsnedsättning. 

 

Viktiga händelser under året 
 Vaxholm har tagit emot 43 anvisade nyanlända, vilket var enligt överenskommen årsplan 

med Migrationsverket. 

 Teamarbete har införts på enheten äldre och personer med funktionsnedsättning samt 
inom hemtjänsten. Arbetssättet medför fördelar som minskad sårbarhet, ökad flexibilitet 
och ökad kontinuitet för brukarna.  

 Ett pilotprojekt Larmcentral 2.0 har startats i samarbete med Användarföreningen som är 
en rikstäckande utvecklingsarena för ny teknik inom äldreomsorgen. Målet med projektet 
är att flera ska kunna bo kvar hemma i en skärgårdsmiljö med bibehållen livskvalitet. 

 Arbetsförmedling har startat med besökstider på förvaltningen i Vaxholms stads 
kommunhus. 

 Den första elbilen i hemtjänsten togs i bruk. 

 Entreprenad för stadens särskilda boende tillföll efter upphandling Norlandia Care.  

 ”Fixartjänst” som infördes på prov inom hemtjänsten kommer att fortsätta och upphandling 
har genomförts. 

Uppföljning av verksamheten 
Handläggningstiderna inom ekonomiskt bistånd har förkortats och rättssäkerheten har ökat som en 
följd av nytt verksamhetssystem som helt bygger på Socialstyrelsens riktlinjer för dokumentation 
och handläggning. Systemet innebär också att förvaltningen kan implementera olika 
medborgartjänster samt i framtiden arbeta mer mobilt.   

Inför mottagandet av nyanlända har tillfälliga boenden tagits fram genom så kallade 
paviljongboende, kommunalägda fastigheter och privatuthyrda hus. HVB-boendet Vårljus har 
avvecklats och delvis ersatts med stödboende för ensamkommande barn som fått 
uppehållstillstånd. Detta som en åtgärd för att möta nya ekonomiska villkor från staten och för att 
för att möta barnens behov. 

En handlingsplan för digitalisering har upprättats som syftar till att ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter för att öka medborgarnas självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. 

94 procent av brukarna inom hemtjänsten är nöjda eller mycket nöjda enligt en 
brukarundersökning. Detta är högre än riksgenomsnittet. Andel nöjda brukare inom särskilt boende 
är 74 procent.  

Under 2017 har det gjorts systematiska individuppföljningar av brukare inom såväl äldreomsorgen 
som omsorgen om funktionsnedsatta. Dessa uppföljningar görs utifrån bland annat den 
genomförandeplan som upprättas i samråd med den enskilde och som syftar till att säkerställa att 
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stöd och omsorg görs utifrån den enskildes önskemål och behov. 

Skol-och familjestödet har under året fokuserat på hemmasittare (problematisk skolfrånvaro) samt 
att i högre utsträckning nå ut till föräldrar med yngre barn. Samverkan med förskolor och öppna 
förskolan har påbörjats för att nå dessa föräldrar. 

Ungdomsstödet har fortsatt arbetet med anti-tobakskampanjen genom information till skolklasser 
samt spridning av anti-tobaksloggan som utvecklats av eleverna själva. Ungdomsstödet har även 
startat ett projekt för hälsa och aktivitet för ungdomar.  

Projektet RoS (respekt och självrespekt) som är ett förebyggande arbetsmaterial gällande sexuellt 
våld startade under året och fortsätter under 2018.  

Föräldraprogrammet Älskade förbannade tonåring har genomförts under hösten och kommer att 
fortsätta under 2018. 

Ekonomiskt resultat 
Socialtjänsten redovisar ett positivt resultat på 13,1 mnkr. Den positiva avvikelsen är till största 
delen beroende på individ- och familjeomsorgen (IFO) och äldreomsorgen. När det gäller IFO är det 
främst lägre volymer placeringsdygn än vad som budgeterats både inom öppenvården men även 
HVB dygn som ger överskott. Äldreomsorgen bidrag till överskottet kommer främst från särskilt 
boende och korttidsverksamheten. Även i detta fall lägre volymer än vad som budgeterats.  

Framåtblick 
Den 1 januari 2018 upphävdes lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 
och ersattes med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den nya lagen 
innebär att utskrivningsprocessen förändras och ställer höga krav på samverkan och samordning av 
insatser samt innebär förändrade arbetssätt. Arbetet med att utforma och utveckla 
samverkansrutiner och arbetssätt kommer pågå under året på myndighet och utförarsidan. 

Ett nytt systematiskt arbetssätt som utgår från individens behov, IBIC (individens behov i centrum) 
kommer att börja användas som stöd för utredning och uppföljning inom både äldreomsorg och 
vuxna personer med funktionsnedsättning. 

Stöddokument, rutiner och processer inom området våld i nära relationer kommer att utvecklas på 
både myndighet och utförarsidan. 

Påbörjat processarbete med syfte att ha tydligare barnperspektiv och öka barns delaktighet på 
myndigheten kommer också fortsätta inom alla enheter. 

Under 2018 kommer 43 individer, nyanlända vuxna och familjer med uppehållstillstånd, att anvisas 
till kommunen. Antalet asylsökande ensamkommande barn är fortsatt lågt enligt senaste prognos. 
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Måluppfyllelse 

KVALITET 

 Inom angiven tid 

 Nöjda brukare 

 Evidensbaserade metoder 

LIVSMILJÖ 

 God hälsa 

 Ökad samverkan 

 Aktivt miljöarbete 

EKONOMI 

 Budget i balans 

 

Driftbudget 

Verksamhet 
Utfall 2017 

(tkr) 
Budget 2017 

(tkr) 
Budgetavv 
2017 (tkr) 

Förvaltningsledning -5 503 -4 769 -735 

Socialnämnd -526 -760 234 

Individ- och 
familjeomsorg 

-23 498 -27 608 4 109 

Funktionshinderomsorg -41 441 -41 482 41 

Äldreomsorg -84 489 -92 976 8 488 

Myndighetsutövning -2 011 -2 960 949 

Bidrag till föreningar -85 -85 0 

Total -157 554 -170 640 13 086 
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Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- och 
bygglagstiftningen, samt för mätnings- och karteringsverksamhet. Nämnden ansvarar också för 
strandskydd enligt miljöbalken, myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister, 
anläggningslagen, ledningsrättslagen, fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare 
namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser, fastställelse av 
belägenhetsadresser samt tillsyn av skyltar. 
 

Viktiga händelser under året 
 Taxan för bygglov har förenklats och taxeexempel redovisas på Vaxholms stads webbsida. 

 Telefontiderna till bygglovshandläggare har utökats och det går numer att boka tid för 
rådgivning med handläggare innan ett bygglovsärende startas. 

 Information inom nämndens verksamhetsområde på Vaxholms stads webbsida har 
utvecklats. På webbsidan finns idag exempelritningar och exempel på kontrollplaner, 
avgifter samt tydligare strukturerad information. 

Uppföljning av verksamheten 
Kundnöjdheten inom bygglov i Vaxholms stad är hög jämfört med genomsnittet i 
serviceundersökningen Nöjd Kund-Index (NKI) i SKL:s Öppna jämförelser. Serviceundersökningen 
omfattar sex serviceområden: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet 
och effektivitet. Vaxholm har högre omdömen än genomsnittet inom alla dessa sex områden. 
Resultatet (62) når dock inte upp till satt målnivå på 68.  

I SKL/SCB:s senaste Öppna jämförelser gällande beviljade lov för bostäder ligger Vaxholms stad som 
nummer två i jämförelse med Sveriges övriga kommuner med 10.000-14.999 invånare. I 
jämförelsetal har det beviljats lov för 22,7 bostäder/1000 invånare i Vaxholm mot 4,3 för övriga 
kommuner i jämförelsen. Handläggningstiderna för bygglovsärenden har ändå kunnat hållas korta i 
genomsnitt. Medelhandläggningstiden är två veckor från komplett ansökan till beslut. Detta är ett 
bra resultat i förhållande till genomsnittet för kommuner inom Bygglovsalliansen som är 3,6 veckor. 
Variationen mellan olika typer av ärenden är dock stor. För ett ärende som beslutas på ett 
nämndssammanträde är medelhandläggningstiden 6,1 veckor. Tiden mellan inlämnad ansökan och 
komplett ansökan är i genomsnitt lång, vilket är avgörande för tiden från inlämnad ansökan till 
beslut. Ansvaret för att komplettera ofullständig ansökan ligger hos den sökande, men tiden är 
viktig att minska för att få en snabbare process för alla inblandande. Rutiner för att minska denna 
tid har tagits fram för 2018 och den totala tiden för ett ärende kommer att utgöra ett nytt nyckeltal 
för nämnden.  

Nyckeltalet rättssäkerhet avseende slutligt avgjorda ärenden (11 st) har ökat från 2016 och ligger 
över målnivån (80 procent). Det är fortsatt få ärenden som slutligt avgörs varje år och därför kan de 
procentuella skillnaderna skilja stort mellan olika år, men rättssäkerheten har över tid varit hög. 

Bygglov- och GIS-enheten har under 2017 initierat ett arbete med att minska antalet tillfällen med 
persontransporter via bil. En samordningslista har tagits fram där besök i kommunen samordnas så 
att två eller flera personer kan använda bil vid ett gemensamt tillfälle istället för vid flera enskilda. 
Med ett sådant arbetssätt ökar dock risken att personella resurser knyts upp vid platsbesök som 
tidigare tagit kortare tid. Arbetssättet utvärderas under början av 2018. 
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Ekonomiskt resultat 
Stadsbyggnadsnämnden visar ett positivt resultat på 1,2 mnkr. Resultatavvikelse av budgeten 
uppgår till plus 24 procent. Resultatavvikelsens storlek kan förklaras av en inkommen engångspost 
gällande försäkringsersättning för advokat- och rättegångskostnader. Borträknat denna post visar 
resultatet en avvikelse med plus 3,5 procent. 

Framåtblick 
Under början av 2018 kommer ett nytt ärende- och dokumenthanteringsprogram vara i drift för 
stadsbyggnadsnämndens verksamhet. Programbytet effektiviserar kommunikationen och skapar 
möjligheter att införa olika e-tjänster. Detta tillsammans med utökade telefontider och 
bokningsbara rådgivningsmöten gör att tillgängligheten och servicenivån kan höjas. 

En utmaning stadsbyggnadsförvaltningen behöver hantera är rekrytering av bygglovhandläggare 
och byggnadsinspektörer, vilket i dagsläget är ett bristyrke. Vid ingången av 2018 är dock 
personalstyrkan fulltalig. 

Lantmäteriet hade som mål att öppna stora delar av sina data för fritt användande under 2018, 
”öppen data”, men arbetet har skjutits fram minst ett år. När detta sker kommer det datautbyte 
som staden har med Lantmäteriet inte längre generera vara sig kostnader eller intäkter. Ett nytt 
avtal för att tillsvidare reglera detta datautbyte förhandlas fram genom nätverket Geodata Norrort. 

Arbetet med att kvalitetssäkra kart- och mättjänsterna kommer att intensifieras under det 
kommande året. Redan idag är kvaliteten hög, men under 2019 kommer kommunerna som ingår i 
Geodata Norrort påbörja arbetet med Svensk Geoprocess. Detta är ett projekt för att införa en 
gemensam mätstandard samt standard för utbyte av geodata.  

Måluppfyllelse 

KVALITET 

 Bygglov- och GIS-verksamheten har en hög rättssäkerhet. 

 Sökande är i hög utsträckning nöjda med bemötandet. 

 Handläggningstiderna är rimliga. 

LIVSMILJÖ 

 Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö 
där de upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas 
och ha en god hälsa. 

 Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär en livsmiljö där hänsyn tas till 
naturresursuttaget i ekosystemen. 

EKONOMI 

 Bygglov- och GIS-enheten bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar 
ekonomi med en budget i balans. 
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Driftbudget 

Verksamhet 
Utfall 2017 

(tkr) 
Budget 2017 

(tkr) 
Budgetavv 
2017 (tkr) 

Stadsbyggnadsnämnd -258 -268 10 

Bygglovsverksamhet -2 762 -2 557 -204 

GIS -476 -2 104 1 628 

Bygglov och GIS-
enheten 

-304 -45 -259 

Total -3 799 -4 974 1 175 
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Räkenskaper 

I denna del redovisas stadens och koncernens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
investeringssammanställning, noter och redovisningsprinciper.  
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Resultaträkning 

Belopp i mnkr Not Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

  bokslut 2017 bokslut 2016 bokslut 2017 bokslut 2016 

Verksamhetens intäkter 1 127,7 127,3 125,3 125,0 

Verksamhetens kostnader 2 -694,2 -672,6 -693,1 -672,0 

Avskrivningar och nedskrivningar 3 -35,6 -30,6 -34,2 -28,7 

Verksamhetens nettokostnad  -602,1 -575,9 -602,0 -575,7 

Skatteintäkter 4 641,9 619,2 641,9 619,2 

Statlig skatteutjämning/generella statsbidrag 5 -3,6 -3,7 -3,6 -3,7 

Finansiella intäkter 6 0,8 1,1 1,6 1,7 

Finansiella kostnader 7 -10,6 -9,3 -10,6 -9,3 

Resultat efter finansnetto  26,4 31,4 27,3 32,2 

Bokslutsdispositioner  0,0 0,0 - - 

Resultat före skatt  26,4 31,4 27,3 32,2 

Skatt på årets resultat  -0,1 -0,2 - - 

Årets resultat  26,3 31,2 27,3 32,2 

 

Balansräkning 

Belopp i mnkr Not Koncernens Koncernens Staden Stadens 

  bokslut 2017 bokslut 2016 bokslut 2017 bokslut 2016 

      

TILLGÅNGAR      

      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mark, byggnader och anläggningar 9 778,9 767,8 728,8 716,4 

Maskiner och inventarier 10 17,5 9,3 17,5 9,2 

S:a Materiella & immateriella  
anläggningstillgångar 

 796,4 777,1 746,3 725,6 

Långfristiga fordringar 11 - - 15,6 16,0 

Bostadsrätter 12 0,8 0,8 0,8 0,8 

Värdepapper och andelar 13 14,4 14,0 57,9 57,5 

S:a Finansiella anläggningstillgångar  15,2 14,8 74,3 74,3 

      

Summa anläggningstillgångar  811,6 791,9 820,6 799,9 

58



Rapport 
 
 

50 av 69 

      

Omsättningstillgångar      

Kortfristiga fordringar 14 38,7 45,7 38,4 46,0 

Kassa och bank  80,0 95,0 76,3 90,3 

      

Summa omsättningstillgångar  118,7 140,7 114,7 136,3 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  930,3 932,6 935,3 936,2 

      

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

      

Eget kapital 15 300,6 274,0 306,3 278,7 

Summa eget kapital  300,6 274,0 306,3 278,7 

Varav årets resultat  26,3 31,2 27,3 32,2 

      

Obeskattade reserver      

Periodiseringsfond   0,0 0,0 - - 

Summa obeskattade reserver  0,0 0,0 0,0 0,0 

      

Avsättningar      

Avsättning för pensionsskuld inkl. löneskatt  16 45,6 41,3 45,6 41,3 

Summa avsättningar  45,6 41,3 45,6 41,3 

      

Långfristiga skulder      

Anläggningslån (långfristig del)  466,5 516,5 466,5 516,5 

Summa långfristiga skulder  466,5 516,5 466,5 516,5 

      

Kortfristiga skulder      

Övr. kortfristiga skulder/förutbet intäkter 17-
18 

67,6 61,3 67,2 60,7 

Leverantörsskulder  50,0 39,5 49,7 39,0 

Summa kortfristiga skulder  117,6 100,8 116,9 99,7 

      

Summa skulder  629,7 658,6 629,0 657,5 

      

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  930,3 932,6 935,3 936,2 
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STÄLLDA PANTER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER 

 Koncernens 

Bokslut 2017 

Koncernens 

Bokslut 2016 

Staden 

Bokslut 2017 

Stadens 

Bokslut 2016 

Pensionsskuld, ansvarsförbindelse 19 116,9 120,1 116,9 120,1 

Särskild löneskatt pensionsskuld, 
ansvarsförbindelse 

 28,4 29,1 28,4 29,1 

Borgensåtagande 20 103,0 103,0 103,0 103,0 

Totalt pensionsåtagande inkl löneskatt 21 202,4 201,7 202,4 201,7 

Lokalhyror 22 10,7 11,7 10,7 11,7 

Leasingåtagande 23 6,4 3,5 6,4 3,5 

 

Kassaflödesanalys 

Belopp i mnkr Koncernens Koncernens Stadens Stadens 

 bokslut 2017 bokslut 2016 bokslut 2017 bokslut 2016 

     

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Periodens resultat 26,3 31,2 27,3 32,2 

Justering för av- och nedskrivningar 35,6 30,6 34,2 28,7 

Justering för gjorda avsättningar 4,3 2,4 4,3 3,5 

Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 16,8 0,8 16,9 0,8 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 7,0 -8,1 7,6 -8,7 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 16,8 -17,2 17,2 -17,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 106,8 39,7 107,5 39,3 

     

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -71,5 -170,0 -71,5 -171,0 

Investering i finansiella anläggningstillgångar -0,3 -0,8 0,0 -0,3 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -71,8 -170,8 -71,5 -171,3 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Nyupptagna lån - 130,0 - 130,0 

Amortering av låneskuld -50,0 - -50,0 - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -50,0 130,0 -50,0 130,0 

     

Periodens kassaflöde -15,0 -1,1 -14,0 -2,0 

     

Likvida medel vid årets början 95,0 96,1 90,3 92,3 

Likvida medel vid periodens slut 80,0 95,0 76,3 90,3 
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Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning Bokslut 

2017 

Budget 

2017 

Budget- 

avvikelse 

Kommunstyrelsen    

Inventarier 0 -50 50 

IT -1 547 -1 500 -47 

E-utveckling 0 -300 300 

GC-vägar 0 -5 000 5 000 

Markköp -1 183 -3 250 2 067 

Elbil -334 0 -334 

Summa -3 064 -10 100 7 036 

    

Teknik, fritid och kultur    

Gator och trafik -5 861 -5 000 -861 

Om- och tillbyggnad egna 
fastigheter 

-9 331 -9 000 -331 

Hamnar, kajer -273 -1 000 727 

Fritid -437 -1 000 563 

Park och mark -1 108 -1 000 -108 

Energisparåtgärder -778 -1 000 222 

Summa -17 788 -18 000 212 

    

Barn och utbildningsnämnden    

Inventarier Kronängsskolan -7 577 -8 000 423 

Övriga inventarier -242 -500 258 

Lärmiljö -320 -500 180 

Summa -8 139 -9 000 861 

    

Socialnämnden    

IT/digitalisering/teknologi -185 -250 65 

Inventarier och utrustning -102 -150 48 

Miljöbil -368 -300 -68 

Summa -655 -700 45 

    

Stadsbyggnadsnämnden    
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Investeringsredovisning Bokslut 

2017 

Budget 

2017 

Budget- 

avvikelse 

Mätinstrument 0 -200 200 

Summa 0 -200 200 

    

Summa -29 646 -38 000 8 354 

    

Större investeringar PLU    

Campus idrottshall -1 870 0 -1 870 

Kronängsskolan -37 764 -62 600 24 836 

Skolor -396 -35 000 34 604 

Förskolor -479 -5 500 5 021 

Sporthallar -1 292 -13 800 12 508 

Trafikåtgärder Resarö 0 -2 000 2 000 

Särskilt boende 0 -3 000 3 000 

Summa -41 801 -121 900 80 099 

    

Investeringar totalt -71 448 -159 900 88 452 

 

Noter 

 

 

 

Not 1 Verksamhetens intäkter

2017 2016 2017 2016

Taxor och avgifter 34 759 34 082 34 759 34 082

Bidrag 57 437 65 960 57 437 65 961

Hyror/arrenden 25 978 23 654 23 424 21 086

Jämförelsestörande post, försäljning av tomträtt 5 300 - 5 300 -

Övrigt 4 253 3 649 4 455 3 848

Summa 127 727 127 345 125 375 124 977

Koncernen Staden

Not 2 Verksamhetens kostnader

2017 2016 2017 2016

Personalkostnader -295 116 -278 625 -295 116 -278 625

Kostnad köp av verksamhet -263 016 -314 766 -263 016 -314 766

Lokaler -27 682 -35 977 -27 703 -35 609

Övriga verksamhetskostnader -94 036 -43 203 -92 869 -42 962

Jämförelsestörande post, utrangering av skola -14 412 - -14 412 -

Summa -694 262 -672 571 -693 116 -671 962

Koncernen Staden

Not 3 Avskrivningar enl plan

2017 2016 2017 2016

Avskrivningar inventarier -3 684 -3 667 -3 684 -3 667

Avskrivningar anl.tillgångar -31 872 -26 909 -30 551 -25 071

Summa -35 556 -30 576 -34 235 -28 738

Koncernen Staden
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Not 4 Skatteintäkter

2017 2016 2017 2016

Allmän kommunalskatt 643 625 621 080 643 625 621 080

Slutlig avräkning 2016 608 477 608 477

Preliminär avräkning 2017* -2 359 -2 349 -2 359 -2 349

Summa 641 874 619 208 641 874 619 208

*Enligt SKL

Koncernen Staden

Not 5 Generella statsbidrag

2017 2016 2017 2016

Kostnadsutjämningsbidrag 43 199 41 013 43 199 41 013

Inkomstutjämning -54 777 -59 473 -54 777 -59 473

Införandebidrag 4 175 7 434 4 175 7 434

Regleringsavgift -113 -390 -113 -390

Avg till LSS-utjämning -20 715 -14 780 -20 715 -14 780

Kommunal fastighetsavgift 23 230 21 677 23 230 21 677

Övriga statsbidrag 1 445 781 1 445 781

Summa -3 556 -3 738 -3 556 -3 738

Koncernen Staden

Not 6 Finansiella intäkter

2017 2016 2017 2016

Utdelning aktier 0 40 336 284

Övriga räntor 332 19 715 415

Borgensavgifter 505 1 010 505 1 010

Summa 837 1 069 1 556 1 709

Koncernen Staden

Not 7 Finansiella kostnader

2017 2016 2017 2016

Räntor anläggningslån* -9 345 -8 387 -9 345 -8 387

Övr finansiella kostnader -375 -432 -372 -429

Ränta pensionsskuld -872 -446 -872 -446

Omräkning RIPS pensionsskuld - - - -

Summa -10 592 -9 265 -10 589 -9 262

Per 2017-12-31 utnyttjar staden ränteswappar för totalt 180 mnkr för att säkra 

räntenivån. Under året har en erhållarswap på 50 mnkr avslutats. 

Något marknadsvärde för dessa har inte upptagits i balansräkningen. 

Den genomsnittliga totala räntesatsen för per 2017-12-31 uppgick till 1,63%,

kapitalbindningstiden uppgick till 2,8 år och räntebindningstiden till 2,2 år.

Koncernen Staden

Not 8 Immateriella anlägningstillgångar

2017 2016 2017 2016

- - - -

Summa 0 0 0 0

Koncernen Staden

Not 9 Fastigheter och mark

2017 2016 2017 2016

Ing. anskaffningsvärde 1/1 829 214 820 703 765 420 756 909

Ingående pågående investeringar 256 335 96 775 256 335 96 775

Årets investeringar 307 415 8 511 307 415 8 511

Förändring pågående arbete -247 944 159 560 -247 944 159 560

Pågående arbete återfört till drift -2 060 - -2 060 -

Utrangering -40 359 - -40 359 -

Ack. Avskrivning (IB) -317 777 -290 941 -305 361 -280 373

Årets avskrivning -31 862 -26 836 -30 551 -24 988

Nedskrivning - - - -

Utrangering 25 947 - 25 947 -

Summa 778 909 767 772 728 842 716 394

Koncernen Staden
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Specifikation av fastigheter

Förvaltningsfastigheter 29 693 31 057 29 693 31 057

Kommunala fastigheter 14 503 15 511 14 503 15 511

Skolfastigheter inkl Fritidsgård 260 720 114 507 260 720 114 507

Sociala fastigheter 102 248 102 695 102 248 102 695

Förskolor 44 979 45 056 44 979 45 056

Hamnanläggningar 11 530 11 890 11 530 11 890

Gator och vägar 41 289 36 330 41 289 36 330

Idrottsanläggningar 109 746 11 458 109 746 11 458

Friluftsanläggningar 10 027 2 412 10 027 2 422

Smeden 40 239 45 012 - -

Vasavägen 5 648 6 376 - -

Mark 101 956 89 132 97 776 89 132

Pågående investering 6 331 256 335 6 331 256 335

Summa 778 909 767 772 728 842 716 394

Not 10 Inventarier

2017 2016 2017 2016

Ing. anskaffningsvärde 1/1 73 318 70 342 73 318 70 342

Pågående arbete - - - -

Årets investeringar 11 976 2 912 11 976 2 912

Förändring pågående arbete - - - -

Utrangering/försäljning - - - -

Ack. Avskrivning (IB) -64 061 -60 394 -64 061 -60 394

Årets avskrivning -3 684 -3 667 -3 684 -3 667

Utrangering/omföring - - - -

Nedskrivning - - - -

Summa 17 549 9 193 17 549 9 193

Koncernen Staden

Not 11 Långfristig fordran

2017 2016 2017 2016

Lån till dotterbolag - - 15 539 16 039

Summa 0 0 15 539 16 039

Koncernen Staden

Not 12 Bostadsrätter

2017 2016 2017 2016

Brf Hemgården 105 105 105 105

Brf Alfågeln 709 709 709 709

Summa 814 814 814 814

Koncernen Staden

Not 13 Värdepapper och andelar

2017 2016 2017 2016

Roslagsvatten AB 6.634 st á nom. 100 kr 5 035 5 035 5 035 5 035

Vaxholmsvatten AB 1 st á nom. 1000 kr 1 1 1 1

AB Vårljus 245 st á nom. 100 kr 49 49 49 49

Business Arena B.A.S 1 st á nom. 1.000 kr 1 1 1 1

Stockholmsregionens Försäkring AB 10.440 st á nom 100 kr 1 044 1 044 1 044 1 044

Inera 5 st á nom 8500 kr 43 0 43 0

Vaxholm Smeden 3 AB 1000 st á 100 kr, helägt - - 37 270 37 270

Vasavägen AB 500 st á 100 kr, helägt - - 6 216 6 216

Kommuninvest 1 andel 6 190 5 858 6 190 5 858

Förlagsbevis Kommuninvest 2 000 2 000 2 000 2 000

Summa 14 363 13 988 57 849 57 474

Koncernen Staden

Not 14 Kortfristiga fordringar

2017 2016 2017 2016

Kundfordringar 12 013 5 925 11 393 5 884

Interimsfordringar 23 896 34 415 23 897 34 321

Osäkra fordringar -1 542 -148 -1 542 -148

Skatte- och momsfordran 4 379 5 502 4 669 5 927
Summa 38 746 45 694 38 417 45 984

Koncernen Staden

Not 15 Eget kapital

2017 2016 2017 2016

Ingående eget kapital* -274 024 -241 943 -278 719 -245 694

Uppskrivningsfond Kommuninvest -332 -832 -332 -832

Periodiseringsfond - - - -

Periodens resultat -26 275 -31 249 -27 287 -32 193

Utgående eget kapital -300 631 -274 024 -306 338 -278 719

*Varav öronmärkt 4,5 mkr för pensionskostnader

Koncernen Staden
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Proprieborgen, Kommuninvest 

Vaxholms kommun har i februari 2009 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida 

förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 

medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 

storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas 

respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vaxholms stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick 

Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342,5 miljarder kronor och totala tillgångar till 349,2 miljarder kronor. Stadens andel av de totala 

förpliktelserna uppgick till 493,8 miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 504,9 miljoner kronor. 

 

Not 16 Avsättningar

2017 2016 2017 2016

Pensionsskuld -36 697 -33 214 -36 697 -33 214

Särskild löneskatt -8 903 -8 058 -8 903 -8 058

Uppl skatteskuld - - - -

Summa -45 600 -41 272 -45 600 -41 272

Koncernen Staden

Not 17 Övriga kortfristiga skulder

2017 2016 2017 2016

Interimsskulder -2 649 -4 565 -2 624 -4 565

Upplupna räntor -2 060 -850 -2 060 -850

Upplupen pensionsskuld, individuell del inkl. löneskatt -11 530 -11 209 -11 530 -11 209

Semesterlöneskuld -13 693 -13 145 -13 693 -13 145

Övriga kortfristiga skulder -28 755 -23 742 -28 335 -23 143

Summa -58 687 -53 511 -58 242 -52 912

Koncernen Staden

Not 18 Förutbetalda intäkter

2017 2016 2017 2016

Förutbetalda intäkter kunder -2647 -2360 -2647 -2360

Förutbetalda intäkter Skolverket -4531 -2070 -4531 -2070

Bidrag socialstyrelsen 0 -1 522 0 -1 522

Bidrag (Socialförvaltningen) -504 -634 -504 -634

Förutbet intäkt bygglov -689 -1 055 -689 -1 055

Övrigt förutbetald -563 -169 -563 -169

Summa -8 934 -7 810 -8 934 -7 810

Koncernen Staden

Not 19 Pensionsskuld, ansvarsförbindelse

2017 2016 2017 2016

Vaxholms stad* -114 276 -117 467 -114 276 -117 467

Storstockholms brandförsvar* -2 632 -2 583 -2 632 -2 583

Summa -116 908 -120 050 -116 908 -120 050

* Exkl. löneskatt

Koncernen Staden

Not 20 Borgensåtaganden

2017 2016 2017 2016

Vaxholmsvatten AB -100 983 -100 983 -100 983 -100 983

Roslagsvatten AB -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

Kommunalt förlustansvar egnahem - -47 - -47

Summa -102 983 -103 030 -102 983 -103 030

Koncernen Staden

Not 21 Totalt pensionsåtagande

2017 2016 2017 2016

Kortfristig skuld, individuella valet -11 530 -11 209 -11 530 -11 209

Avsättning för pensioner -45 600 -41 272 -45 600 -41 272

Ansvarsförbindelser pensioner* -145 270 -149 174 -145 270 -149 174

Summa** -202 400 -201 655 -202 400 -201 655

* Inkl Storstockholms Brandförsvar

** Inkl löneskatt

Inga finansiella placeringar finns avseende pensionsmedel.

Koncernen Staden
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Redovisningsprinciper 
Redovisningen följer den kommunala redovisningslag som riksdagen beslutat om. Vidare följer 
staden i allt väsentligt de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning och 
dess företrädare. 

Periodisering 
Periodisering har skett för att ge en rättvisande bild av kommunens resultat och finansiella ställning 
för den aktuella perioden. Det innebär att utgifter kostnadsförts det år då förbrukning skett och 
inkomster har intäktsförts det år som intäkten genererats. 

Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balansräkning upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga 
avskrivningar. Som ingående anskaffningsvärden har 1981 års utgående balanser använts som bas. 
Från 2003 beräknas avskrivningarna på anläggningstillgångarna utifrån en annuitetsfördelning av 
anskaffningsvärdet. Från och med 2008 ändras avskrivningsmetoden till rak modell. För aktivering 
av mark och fastigheter tillämpas 1 pbb som gräns, för inventarier 0,5 pbb. 
 
Anläggningstillgångar och inventarier har avskrivningstider som bedöms utifrån Kommunförbundets 
framtagna kriterier och huvudsakligen är det följande tider som tillämpas: 
Inventarier: 3, 5 och 10 år. 
Fastigheter och anläggningar: 20, 25 och 33 år eller individuell komponentindelning. 

Semesterlöneskulden 
Semesterlöneskulden avser ej uttagna semesterdagar. Tillsammans med okompenserad övertid och 
därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas de som kortfristig skuld. 

Lånekostnader 
Stadens lånekostnader har belastat resultatet för den period de avser, dvs huvudmetoden för 
redovisning av lånekostnader tillämpas. 

Leasingavtal 
Vaxholms stad har för närvarande bara operationella avtal och dessa bokförs ej som tillgång eller 
skuld i balansräkningen. Kostnaden bokförs på resultatet och not lämnas om de återstående 
leasingavgifterna. 

Not 22 Lokalhyror

2017 2016 2017 2016

Avgifter på hyresavtal inom ett år -6 394 -6 678 -6 394 -6 678

Avgifter på hyresavtal 1-5 år -4 307 -3 412 -4 307 -3 412

Avgift på hyresavtal 5-10 år - -1 618 - -1 618

Summa -10 701 -11 708 -10 701 -11 708

Koncernen Staden

Not 23 Leasingåtagande

2017 2016 2017 2016

Avgifter på avtal inom ett år -2 327 -2 314 -2 327 -2 314

Avgifter på avtal 1-5 år -4 024 -1 160 -4 024 -1 160

Avgifter på avtal längre än 5 år - - -

Summa -6 351 -3 474 -6 351 -3 474

Vaxholm stad har som nämnts inledningsvis endast operationella 

leasingavtal. Sale and leaseback förekommer inte.

Koncernen Staden
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Bilaga 1- Uppföljning av mål och indikatorer 

Bedömning av måluppfyllelse sker enligt färgkodning nedan. Färgkodning för bedömning av 
målområdet anges genom färgen i rubrikraden. 

 Bra 

Villkoren för ”Godkänt” är uppfyllda 

Resultaten överstiger sammantaget fastställda mål 

Resultatutvecklingen är positiv 

Resultaten är externt jämförbara 

 Godkänt 

Resultaten är sammantaget i nivå med fastställda mål 

Resultaten är styrkta med utfall för fastställda nyckeltal 

 Har brister 

Kriterierna för godkänt är inte uppfyllda 

 

Benchmarking sker med Stockholm län (BM-värde) om inte annat anges. 
Utfall i kursiv stil anger 2016 års värde även för 2017 då statistiken i dessa fall har en eftersläpning 
på ett år. 
 

Kommunstyrelsen 

KVALITET     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå BM-värde 

 
Mål: Verksamheterna ska visa på goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med nationella 

styrdokument. 

 Rättssäkerhet i planer (%) 100 67 100  

 Sjukfrånvaro totalt (%) 6,8 6,7 6,3 7 

 Sjukfrånvaro långtid (%) 48 47,8 45 46,6 

     

 
Mål: Den kommunala servicen ska kännetecknas av god tillgänglighet  och ett positivt bemötande. 

 Nöjd Kund-Index (NKI), företagsklimat 68 68 71 70 

 Unika besökare turistwebben, antal 217 051 244 176 120 000  

 Nöjd Region-Index (NRI) 64 65 65 62 

 Nöjd Inflytande-Index (NII) 31 31 38 40 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI) 47 46 55 55 

 Svensk näringslivsranking, enkät 156 164 140 83 

     

67



Rapport 
 
 

59 av 69 

 Mål: Vaxholm ska tillhandahålla en god service och tjänsteutbud. 

Målet bedöms vara godkänt grundat på utvecklingsarbete inom området som till exempel utökade 

öppettider samt nytt kundtjänstsystem. 

 

LIVSMILJÖ     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå BM-värde 

 
Mål: Social hållbarhet (trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete, hälsofrämjande 

förutsättningar) 

 Anmälda våldsbrott, antal per 1000 invånare 5,8 4,2 5,5 9,9 

 Anmälda stöld och tillgreppsbrott, antal per 1000 
invånare 

30 30 27 45 

Anmälda brott om skadegörelse, antal per 1000 
invånare 

5,6 5,2 5,9 24 

 Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet 75 76 79 55 

Föräldrar som deltagit i föräldrastödsutbildning, 
andel (%) 

88 97 80  

 Elever åk 9 som uppger att de inte brukar tobak, 
andel (%) 

89 87 90 85 

 Elever åk 9 som uppger att de aldrig har använt 
narkotika, andel (%) 

88 91 90 92 

 Elever åk 9 som ofta eller ibland deltar i lärarledd 
fritidsaktivitet eller träning, andel (%) 

60 73 70 65 

 4-åringar som har övervikt eller fetma, andel (%) 3 6,2 6,5  

     

 
Mål: Ekologisk hållbarhet (vara miljösmart i vardagen, förbättra vattenkvaliteten i Östersjön, minska 
klimatpåverkan, säkra biologisk mångfald, giftfri miljö) 

 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel (%) 60 70 70  

 Körsträcka med bil (mil per invånare) 629 629 605 587 

Insamlat matavfall (kg/inv) 30,9 31,0 35  

 Hållbarhetsranking 45 56 40 50 

 

EKONOMI     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå BM-värde 

 
Mål: Den kommunala servicen bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar ekonomi med en 

budget i balans. 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget 0 -16,1 0 0 
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Barn- och utbildningsnämnden 

KVALITET     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå BM-värde 

 

Mål: Utbildningsverksamheterna har goda resultat och god måluppfyllelse i enlighet med 
nationella styrdokument. Undervisningen är stimulerande, anpassad och tillgänglig för alla barn 
och elever och utvecklas systematiskt med utgångspunkt från aktuell forskning. 

 Årsarbetare med pedagogisk högsk.examen 
förskolan andel (%) 

23 23 35 28  

 Årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen 
fritidshemmet, andel (%) 

15 15 33 23 

 Lärare med pedagogisk högskoleexamen, 
andel (%) 

86 86 86 82 

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 239,8 241,3 246 242 

 Avvikelse SALSA meritvärde åk 9 -6 -7 0  

 Minst når betyg E åk 9, andel (%) 87 84 90 80 

 Avvikelse SALSA minst når betyget E åk 9 2 -2 0  

 Behörighet till gymnasieskolan åk 9, andel (%) 93 94 97 87 

 Minst når betyg E åk 6, andel (%) 95 94 95 81 

 NP åk 3, elever som klarat alla delprov i 
matematik, andel (%) 

82 71 82  

 NP åk 3, elever som klarat alla delprov i 
svenska, andel (%) 

89 81 87  

 Kommunranking Öppna jämförelser 59 44 högst 20  

 Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, 
andel (%) av nybörjarelever [10] 

73 67  63 

     

 
Mål: Barn, elever och föräldrar är mycket nöjda med verksamheterna och kan rekommendera dem 

till andra. 

 Föräldrar som är nöjda med verksamheten 
förskolan, andel (%) 

95 96 95 93 

 Elever åk 5 och 8 som är nöjda med skolan, 
andel (%) 

74 77 85 79 

 Föräldrar åk 2, 5 och 8 som är nöjda med skolan, 
andel (%) 

85 82 85 86 

 Elever åk 2 som är nöjda med fritids, andel (%) 93 98 95 91 
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 Föräldrar åk 2 som är nöjda med fritids, andel 
(%) 

84 83 85 82 

 Elever i egenregin, åk F-6, andel (%) 85 87 87  

 Elever i egenregin åk 7-9, andel (%) 71 74 71  

     

 
Mål: Utbildningsförvaltningen erbjuder stor valfrihet och säkerställer mångfald samt samverkar 

för effektiv resursanvändning. 

Målet bedöms vara godkänt grundat på fritt val av förskola och skola. God samverkan internt inom och 

mellan förvaltningar samt externt framförallt med andra kommuner i Stockholms län. 

 

LIVSMILJÖ     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå BM-värde 

 

Mål: Barn och elever verkar i en trygg och hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla. 

Värdegrundsarbetet bedrivs aktivt. Lärmiljöerna ligger i framkant och utmärks av ledorden 

"tillsammans, engagemang, kreativitet, variation". 

 Elever åk 5 och 8 som känner sig trygga i 
skolan, andel (%) 

93 92 100 87 

 Föräldrar som anser att barnet känner sig 
tryggt på förskolan, andel (%). 

97 98 100 95 

 Barn som känner sig trygga på fritids, andel 
(%). 

97 99 100 93 

 Elever 16-19 år (3 årskullar) i gymnasieskolan, 
andel (%) 

94 95 95  

 Elever åk 9 som inte dricker alkohol, andel (%) 60 60 62 62 

     

 

Mål: Utbildningsverksamheterna arbetar med ekologisk hållbarhet genom att minska 

naturresursuttaget. Arbetsmiljön är sund och säker. Maten som serveras är ekologisk och klimat-

smart samt lever upp till svenska miljö- och djuromsorgskrav i så stor utsträckning som möjligt. 

 Ekologiska inköp, andel (%) 38 31 38 35 

 Grön flagg förskolan, andel (%) 100 100 100  

 Grön flagg grundskolan, andel (%) 40 40 100  
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EKONOMI     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå BM-värde 

 
Mål: Utbildningsverksamheterna bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar ekonomi med en 

budget i balans. 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget 1,3 1,2 0 0 

 Kostnad förskola kr/inskrivet barn 150 753 150 753 
högst 

153 200 
141 966 

 Kostnad grundskola inkl. förskoleklass hemkommun 
kr/elev 

97 758 97 758 
högst 

100 100 
95 487 

 Kostnad fritidshem kr/inskrivet barn 32 089 32 089 
högst 

30 200 
28 930 

 Kostnad gymnasieskola kr/elev 100 738 100 738 
högst 

100 700 
109 198 

 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen fsk (%) 6,3 6,3 0% -7,1 

 Nettokostnadsavvikelse fritidshem (%) -10,1 -10,1 0 -6,8 

 Nettokostnadsavvikelse grundskola, (%) -4 -4 0 -5,8 

 

  

71



Rapport 
 
 

63 av 69 

Nämnden för teknik, fritid och kultur 

 

KVALITET     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå BM-värde 

 
Mål: Bibliotek: Hög tillgänglighet, ett allsidigt och aktuellt utbud av medier och serviceinriktad 

och kompetent personal. 

 Utlån/invånare (internt) 4,8 4,5 5,7 6,7 

 Biblioteket, öppettimmar/årsanställd heltid 408 392 400  

     

 
Mål: Tillgängliga, trafiksäkra och väl underhållna gator, vägar, p-platser och cykelbanor. Säkra 

skolvägar. 

 Nöjd-Medborgar-Index (NMI)-Gator och vägar 51 50 55 56 

 Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Gång- och 
cykelvägar 

49 51 55 56 

 Infartsparkeringsplatser för bil, antal platser per 
tusen invånare (Rindö och Engarn) 

13 13 15 13 

     

 Mål: Tillgängliga, säkra och välskötta marker och parker. 

 Markupplåtelser (Upplåtelser av allmän platsmark 
till företag och organisationer) (SBA) (%) 

89% 89% 70% 68% 

     

 Mål: Bidra till ökad kulturell verksamhet. 

 Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Kultur 61 56 60 61 

 Kulturverksamhet, kostnad/invånare 63 45 60  

     

 Mål: Ändamålsenliga och välunderhållna fastigheter med hög nyttjandegrad. 

 Andel uthyrda lokaler (%) 95 95 95  

 Andel uthyrda bostadslägenheter (%) 97 97 97  

 Tillgång till bredband om minst 100 mbit, andel av 
befolkning (%) 

73 73 75 83 

Sett till utbyggnad av bredband i kommunen bedöms resultatet för 2017 överträffa målnivån. 

     

 Mål: Hög nyttjandegrad i kommunens anläggningar 

 Uthyrd tid i bokningsbar kommunal 
inomhusanläggning, andel (%). 

80 80 80  
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LIVSMILJÖ     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå BM-värde 

 Mål: Social hållbarhet 

 Föreningsbidrag i kronor per invånare  32 20  

     

 Mål: Ekologisk hållbarhet 

 Elförbrukning verksamhetslokaler, (KWh/år/m2) 124 111 105  

 Fjärrvärmeförbrukning verksamhetslokaler, 
(KWh/år/m2) 

154 112 140  

 Förnybar energi, andel (%)  100 50  

 

EKONOMI     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå 
BM-

värde 

 
Mål: Den kommunala servicen bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar ekonomi med en 

budget i balans. 

 Resultatavvikelse i procent (%) av budget -4,5 0,4 0 0 
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Socialnämnden 

KVALITET     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå BM-värde 

 Mål: Inom angiven tid 

Brukare med upprättade genomförandeplaner, 
andel (%) 

90 80 100  

     

 Mål: Nöjda brukare 

 Nöjda brukare inom hemtjänsten, andel (%) 89 94 91 91 

 Nöjda brukare inom särskilt boende, andel (%) 76 74 82 82 

     

 Mål: Evidensbaserade metoder 

 Utredningar med standardiserade metoder 
som stöd, andel (%) 

100 100 100  

 

LIVSMILJÖ     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå BM-värde 

 Mål: God hälsa 

Målet bedöms vara godkänt grundat på goda resultat inom hälsoprojektet inom boendestöd. 

     

 Mål: Ökad samverkan 

 Uppföljda samverkansplaner och 
överenskommelser som efterlevs, andel (%). 

 100 100  

     

 Mål: Aktivt miljöarbete 

Miljöbilar i hemtjänsten, andel (%) 100 100 100  

 Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, andel (%) 

38 31 38 35 

 Färdkilometer via cykel inom hemtjänsten, mil  1000 100  
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EKONOMI     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå BM-värde 

 Mål: Budget i balans 

 Nettokostnadsavvikelse för individ- och 
familjeomsorg (%). 

-21 -21 -5 -9,5 

 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%). -2,1 -2,1 0 -4,8 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%). 5,1 5,1 0 6,1 

 Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv. 1 745 1 745 1 940 3 167 

 Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv. 7 986 7 986 8 694 7 600 

 Nettokostnad för insatser enl LSS och SFB kr/inv. 2 906 2 906 3 293 4 620 

 Kostnad hemtjänst i ordinärt boende 
funktionsnedsatta, kr/brukare. 

331 333 331 333 122 153 180 907 

 Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare. 870 481 870 481 834 095 873 599 

 Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/boendedygn 3 457 3 457 3 209 3 060 

 Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS 
kr/brukare. 

816 278 816 278 872 683 963 005 

 Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare. 218 413 218 413 210 000 197 442 

 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 3,5 3,3 3,4 3,7 

 Beräknad nettokostnadsutveckling per invånare, 
individ- och familjeomsorg, (%). 

-11  -11    

 Beräknad nettokostnadsutveckling per invånare, 
äldreomsorg, (%). 

-8,2  -6,3  0   

 Beräknad nettokostnadsutveckling per invånare, 
LSS, (%). 

4,9 5,5 0   

De tre nyckeltalen som avser beräknad nettokostnadsutveckling är endast en egen beräkning med preliminära siffror för antal invånare. 
De är därför inte externt jämförbara och ska endast se som en indikation på utvecklingen per verksamhetsområde. 
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Stadsbyggnadsnämnden 

KVALITET     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå BM-värde 

 Mål: Bygglov- och GIS-verksamheten har en hög rättssäkerhet. 

 Rättssäkerhet bygglov (%) 60 82 80 74 

     

 Mål: Sökande är i hög utsträckning nöjda med bemötandet. 

 Nöjd kund index (NKI) Bygglov 62 62 68 60 

     

 Mål: Handläggningstiderna är rimliga. 
 

 Medelhandläggningstid (veckor), för lovärenden 
och strandskyddsdispenser från komplett till beslut. 

2,3 2 6 3,6 

Benchmarking (BM-värde) för nyckeltalen rättssäkerhet och medelhandläggningstid sker med genomsnittet för kommuner i 
Bygglovsalliansens. För NKI jämförs med kommuner som deltar i Business Alliance servicemätning.  

 

LIVSMILJÖ     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå BM-värde 

 
Mål: Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de 

upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. 

 Nöjd region index (NRI) bostäder 50 51 55 53 

     

 
Mål: Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär en livsmiljö där hänsyn tas till naturresursuttaget i 

ekosystemen. 

Målet bedöms vara godkänt grundat på bland annat samordning av biltransporter inom 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

EKONOMI     

Nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå BM-värde 

 
Mål: Bygglov- och GIS-enheten bedrivs kostnadseffektivt, vilket säkerställer en hållbar ekonomi med 

en budget i balans. 

 Resultatavvikelse av budgeten (%) 5 24 0 0 

 Självkostnadstäckningsgraden (%), intäkt för 
lov delat med kostnaden för verksamheten 

58 52 70  
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Finansiella nyckeltal 

FINANSIELLA MÅL     

Finansiella nyckeltal 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Målnivå 
BM-värde 

2016 

 Budgetavvikelse i mnkr 10,7 8,1 0 0 

 Resultat i procent av skatteintäkterna (%) 5,2 4,3 3 3,7 

 Soliditet, (%) 29,8 32,7 23 48 

 Hållbar finansiering av investeringsbehov Ja Ja Ja Ja 
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Bilaga 2- Politiska ledamöter 

 

Vid årets slut representerades kommunens partier i styrelse och nämnder av följande partier och personer:

Mandatfördelning 2014-2018 Valnämnden: Nämnden för teknik, fritid och kultur

Moderaterna 10 Ordinarie: Ordinarie:

Liberalerna 3 Anne Losman Flood, ordf M Malin Forsbrand, ordf C

Centerpartiet 3 Lena Hallberg, vice C Mats Olofsson, vice M

Socialdemokraterna 6 Louise Yngström Valdre L Svante Nordell M

Vänsterpartiet 1 Karin Urbina Rutström MP Mikael Vigvinter M

Miljöpartiet 3 Margarteha Pettersson S Leslie Öqvist L

Waxholmspartiet 5 Leif Ljungberg V Karin Urbina Rutström MP

Summa 31 Sten Larsson WP Bengt Sandell S

Margaretha Pettersson S

Kommunfullmäktige Ersättare: Ingemar Wemmenhög WP

Ordinarie: Kent Öhman M

Karin Enström, ordf M Esbjörn Nyström C Ersättare:

Lena Hallberg, 1 vice C Jan Ekstedt L Lars Wessberg M
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Nämndens ansvar och uppgifter 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds (SRMH) uppgift är att 
svara för Täbys och Vaxholms tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, 
livsmedelslagstiftningen, strålskyddslagen, alkohollagen, tobakslagen 
samt kontroll av läkemedelsförsäljning i detaljhandeln. Nämnden ska 
även svara för information och expertkunskap inom verksamhetsområ-
det, besvara remisser samt delta i kommunernas krishantering. SRMH 
ansvarar också för miljöövervakning avseende sina kontrollobjekt. 

Dessutom utför SRMH tillsynen med stöd av alkohollagen och tobaksla-
gen samt kontrollen enligt lagen om handel med vissa receptfria läke-
medel, på uppdrag av socialnämnden i Norrtälje respektive Vallentuna. 
Därutöver bedriver nämnden tillsyn enligt alkohollagen även för Li-
dingö stads bygg- och miljönämnds räkning. 

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet 

Ett utvecklingsarbete för att effektivisera administrationen har genom-
förts samtidigt som Kontaktcenter har införts i Täby. Syftet är att er-
bjuda bättre kundservice och samtidigt åstadkomma ännu högre kvali-
tet i handläggningen. Ett sätt att upprätthålla och utveckla en effektiv 
tillsyn är att utveckla den kommunala samverkan inom tillsynen. Under 
året har samverkan mellan nämnden och Norrtälje kommun utökats 
genom avtalssamverkan inom livsmedelskontroll. Samverkan med Li-
dingö stad har även utökats med tobakslagen och lagen om e-cigaret-
ter.  

För år 2017 redovisar nämnden en negativ avvikelse med 0,5 mnkr vil-
ket motsvarar 6 % av budgeterade nettokostnader. Verksamheten fi-
nansieras till största del genom taxeintäkter för prövning och tillsyn, 
vilket innebär att det ekonomiska resultatet ibland kan vara svårt att 
förutspå. 2017 var ett år med betydligt färre inkomna ansökningar än 
beräknat inom såväl bergvärme som enskilda avlopp. Samtidigt har 
taxorna inom Tillståndsenhetens område (alkohollagen, tobakslagen 
och lagen om läkemedelskontroll i detaljhandeln) långsiktigt visat sig 
vara för lågt satta för att nå målet om full kostnadstäckning. 

En revidering av taxan inom alkohollagens område har genomförts 
2017 och ny taxa avseende Tobakslagen och läkemedelsförsäljning i 
detaljhandeln tas fram under 2018. 
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Måluppfyllelse 

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemen-
samma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bola-
gen. För styrning av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 
verksamhet under 2017 har kommunfullmäktige fastställt ett mål, God 
lagefterlevnad ska uppnås. 

Resultatet är att målet har uppnåtts. 

Den sammantagna måluppfyllelsen för Södra Roslagens miljö- och häl-
soskyddsnämnd är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen 
att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kom-
munen kommer att uppnå dem. 

Mål fastställda av kommunfullmäktige 

Nämndens mål har mätts genom andelen inspektioner/kontroller som visat på all-
varliga avvikelser från lagkrav. Målnivån är att högst 5 % allvarliga avvikelser vid 
inspektion får förekomma. Målet har uppnåtts med god marginal. 

Inriktningsmål Nämndmål 

Det är tryggt och 
attraktivt att leva 
och verka i Täby 

God lagefterlevnad ska uppnås  Uppnått 

Kommentar Nämndens mål har mätts genom andelen inspektioner/kontrol-
ler som visat på allvarliga avvikelser från lagkrav. Målnivån är att högst 5 % 
allvarliga avvikelser vid inspektion får förekomma. 
Resultatet var 2017 3,4% inom Miljöbalkens område, 1,8% inom livsmedels-
lagens område och 1,3% inom Tillståndsenhetens område. 

Analys av måluppfyllelsen 

Nämndens arbete har präglats av fortsatt långsiktig tillsyns- och kontrollverksam-
het i god dialog med ansvariga verksamhetsutövare. Nämnden har uppnått målet 
om god lagefterlevnad inom samtliga lagområden. Nämndens mål har mätts ge-
nom andelen inspektioner/kontroller som visat på allvarliga avvikelser från lag-
krav. Målnivån är att högst 5 % allvarliga avvikelser vid inspektion får förekomma. 
Målet har uppnåtts med god marginal, vilket tyder på att nämndens arbetssätt 
fungerar bra och ger önskad effekt. Återkommande, professionellt genomförda 
inspektioner och en god dialog med verksamhetsutövarna leder till förbättrad lag-
efterlevnad. 
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Organisation, ledarskap och medarbetarskap 

Som ett led i att bland annat skapa en närmare koppling till Täby kommuns stöd-
funktioner (HR, ekonomi, administration, it) har Södra Roslagens miljö- och häl-
soskyddskontor flyttats organisatorisk till Kommunledningskontorets Planerings-
avdelning. I samband med organisationsförändringen har även beslut fattats om 
att tillsätta en miljö- och hälsoskyddschef på heltid. 

Under hösten genomfördes en enkätundersökning genom SKL:s verktyg kallat 
Hållbart medarbetarengagemang (HME). För verksamhetsområdet visade HME 
totalindex på en något sjunkande trend jämfört med föregående mätning (76, 
2017; 82, 2016). Resultat per delfråga visar att de två frågorna som har störst för-
bättringspotential är frågan kring visad uppskattning från närmaste chef samt frå-
gan kring måluppföljning. De två delfrågorna som visar högst resultat är frågorna 
kring upplevelse av att ha ett meningsfullt arbete samt vetskap om vad som för-
väntas i arbetet. Diskussion och analys av resultaten sker på respektive arbets-
plats och förbättringsförslag och åtgärder utgår ifrån lokala förutsättningar. 

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet har under året samordnats med kommunens 
övergripande verksamhetsplanering och uppföljning. Detta för att skapa en mer 
strategisk och samordnad styrning av arbetsmiljöarbetet. 
Under året har arbetsmiljöarbetet fortsatt med hjälp av det dialogverktyg som in-
förts med syfte att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbete och att följa upp 
kommunens arbetsmiljömål. Första mätningen genomfördes under hösten 2016. 
Verktyget inkluderar en enkät som varje medarbetare besvarar kontinuerligt un-
der året. Uppföljning sker en gång per kvartal på kommunens alla organisations-
nivåer. Resultatet återrapporteras två gånger per år i samband med delårsrapport 
och årsredovisning. Nedan redovisas verksamhetsområdets resultat för 2017. 
Tabellen nedan visar måluppfyllelse av arbetsmiljömålen. Måluppfyllelse bedöms 
utifrån två indikatorer som representerar varsitt arbetsmiljömål. 

• Vi skapar arbetsglädje - Indikator "Hur stor är din arbetsglädje just nu?"

• Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma - Indikator "Hur är din
koncentrationsförmåga just nu?" (Enligt forskning ger koncentrationsför-
måga den bästa indikationen på skadlig stress.)

Enkätens resultat presenteras i tre olika nivåer; en hälsosam nivå, en nivå för för-
bättringsbehov och en för ohälsosam nivå. Resultatet visar till övervägande del 
ett resultat inom den hälsosamma nivån. De områden där resultatet visar på för-
bättringsbehov handlar om medarbetares upplevda energinivå och arbetsglädje. 
Ingen fråga visar ett resultat inom den ohälsosamma nivån. Respektive enhet ar-
betar med att analysera resultaten och vidta åtgärder i förbättrande syfte. 

Enhetsmål 

Vi skapar arbetsglädje  Inte 
uppnått 

Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma  Inte 
uppnått 

83



2018-02-26 

6(10) 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,3 procentenheter jämfört med föregå-
ende år. De grupper där störst ökning skett är bland män och i ålderskategorin 
30-39 år. Sjukfrånvaron är fortsatt låg jämfört med kommunen som helhet. 

För att minska sjukfrånvaron har kommunen arbetat förebyggande med tidiga in-
satser och fördjupad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälsovår-
den. Dialogverktyget som implementerades under hösten har bidragit till att kon-
kretisera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare. Ett särskilt fo-
kus har under året varit att arbeta med tidiga insatser för medarbetare med fre-
kvent korttidssjukfrånvaro. 

Genom att arbeta med tidiga insatser för målgruppen kan sjukfrånvaron generellt 
minskas. 50% av all längre sjukskrivning över (60 dagar) börjar med frekvent 
korttidssjukfrånvaro. Av nedanstående sammanställning framgår sjukfrånvaron 
för 2017 jämfört med de två tidigare åren. 

Sjukfrånvaro 2017 2016 2015 

Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid) 

Samtliga anställda 1,7 1,4 1,1 

Kvinnor 1,8 1,8 1,5 

Män 1,1 0,2 0,1 

29 år eller yngre 0 0 0 

30 -49 år 1,8 1,1 0,9 

50 år eller äldre 1,5 1,7 1,3 

Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer 0 0 0 

Ekonomi 

Nämndens nettokostnader uppgår till 8,4 mnkr, vilket motsvarar 0,3 % av kom-
munens totala nettokostnader 

För år 2017 redovisar nämnden en negativ avvikelse med 0,5 mnkr vilket motsva-
rar 6 % av budgeterade nettokostnader. Täbys del i den totala avvikelsen mots-
varar 0,4 mnkr och Vaxholms del 0,1 mnkr. 

Den negativa avvikelsen består främst på att intäkterna blev lägre än beräknat. 
Orsaken är dels volymminskningar inom ansökningar om enskilda avlopp och 
borrtillstånd för bergvärme, dels en underfinansierad tillsyn inom tillståndsenhet-
ens område. En taxeöversyn för att korrigera underfinansieringen har genom-
förts. Ny taxa inom alkohollagens område har antagits för 2018 i Täby, Vaxholm, 

84



2018-02-26 

7(10) 

Vallentuna och Lidingö. Ett utvecklingsarbete kvarstår för att revidera alkohol-

taxan även i Norrtälje. Ny taxa avseende Tobakslagen och läkemedelsför-
säljning i detaljhandeln tas fram under 2018. 

Tabellen nedan visar intäkter och kostnader samt nettokostnad för hela SRMH 

SRMH Utfall Budget Avvikelse Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Intäkter 10,9 11,3 0,4 4 % 10,4 

Kostnader -19,4 -19,2 -0,2 -1 % -18,3 

Nettokostnader -8,4 -7,9 -0,5 -6 % -7,9 

Tabellen nedan visar fördelningen av nettokostnad för Täby respektive Vaxholm 

SRMH fördelat per kommun Utfall Budget 
Avvikelseprognos

helår 
Utfall 

(mnkr) 2017 2017 mnkr % 2016 

Täbys del -6,4 -6 -0,4 -6 % -6 

Vaxholms del -2 -1,9 -0,1 -6 % -1,9 

Nettokostnader -8,4 -7,9 -0,5 -6 % -7,9 
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Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan / Åtgärd 

Slutdatum

4. Har behov
av kunskap 
och utbildning 
för chefer och 
arbetsledande 
medarbetare 
klarlagts och 
tillgodosetts? 

 Avslutad 
enligt plan 

Gruppledarna 
ska gå grupp-
ledarutbild-
ning 

2017-12-31 

 Inte ge-
nomfört 

Chefen ska 
fördjupa sina 
kunskaper i 
OSA 

2017-12-31 

1. Sker ar-
betsmiljöarbe-
tet i samver-
kan med 
skyddsombud 
och arbetsta-
gare? 

2. Har
skyddsombud 
tillräcklig ar-
betsmiljöut-
bildning för 
sitt uppdrag? 

 Inte ge-
nomfört 

Skyddsombud 
fördjupar sina 
kunskaper i 
OSA 

2017-12-31 

3. Finns upp-
giftsfördelning 
(inom arbets-
miljö) skriftligt 
dokumente-
rat? 

 Avslutad 
enligt plan 

Uppgiftsför-
delningen för-
tydligas 

2017-04-30 

5. Vet medar-
betarna vilka 
risker som fö-
rekommer i 
deras arbete? 

6. Finns det
skrivna in-
struktioner i 
det fall en 
riskbedöm-
ning visar på 
allvarliga ris-
ker? 
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Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan / Åtgärd 

Slutdatum

7. Får nyan-
ställda, inhyrd 
personal och 
medarbetare 
med nya ar-
betsuppgifter 
en introdukt-
ion där ar-
betsmiljö in-
går? 

 Avslutad 
enligt plan 

Rutin för årlig 
revidering av 
arbetsmiljöde-
len i introdukt-
ion för nyan-
ställda tas 
fram 

2017-12-31 

8. Undersöks,
bedöms och 
åtgärdas ris-
ker fortlö-
pande både 
vad gäller den 
fysiska och 
den psykoso-
ciala arbets-
miljön? 

9. Dokument-
eras riskbe-
dömningarna 
skriftligt? 

10. Finns det
skriftliga 
handlingspla-
ner för åtgär-
der som inte 
kan genomfö-
ras direkt? 

11. Kontrolle-
ras och utvär-
deras genom-
förda åtgär-
der? 

 Avslutad 
enligt plan 

Utvärdering 
av genom-
förda åtgärder 
ska utvecklas 
och dokumen-
teras. 

2017-12-31 

12. Under-
söks, bedöms 
och åtgärdas 
risker vid pla-
nering av 
och/eller be-
slut om till ex-
empel eller 
ändrad verk-
samhet tex: 
omorganisat-
ion, ombygg-
nad)? 
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Fråga Svar, Andel 
Handlings-
plan / Åtgärd 

Slutdatum

13. Under-
söks, bedöms 
och åtgärdas 
risker vid till-
fällig verk-
samhet (tex: 
utflykter, lä-
ger)? 

14. Utreds
ohälsa, 
olycksfall och 
tillbud? 

15. Följs
ohälsa, 
olycksfall och 
tillbud upp? 

16. Anlitas fö-
retagshälso-
vården eller 
motsvarande 
vid behov? 
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Överförmyndarnämnden

Växel 08 - 570 470 00 • varmdo.kommun@ varmdo.se • www.varmdo.se •

Verksamhetsberättelse 2017 , överförmyndarnämnden

Förslag till beslut
V erksamhetsberättelsen fastställs.

Beslutsnivå
Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm

Sammanfattning
Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2017 på 3,4 mnkr vilken är
en avvikelse jämfört mot budget på - 0,4 mnkr.

Bakgrund
Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal myndighet som i de flesta avseenden
innebär myndighetsutövnin g. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för respektive
kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som har
ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster.

Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun en gemensam överförmyndarnämnd.

Ärendebeskrivning
Nämnden redovisar en avvikelse för verksamhetsåret 2017 på - 0,4 mnkr. I d en senast lämnade
budgetuppföljningsprognosen (BUP 3) prognostiserades avvikelsen för helåret bli +0,1 mnkr).

Avvikel sen härrör sig till verksamheten för gode män åt ensamkommande barn och beror på
att samtliga kostnader för gode män inte kunnat återsökas efter den 1 juli p.g.a. de nya
ersättningsreglerna från Migrationsverket.

Bedömning

Ekonomiska konsekvenser
Budgetavvikelsen på - 0,4 mnkr innebär en överskriden budget på 13 % för verksamhetsåret
2017.

Konsekvenser för miljön
Beslutet innebär inga konsekvenser för miljön.

Konsekvenser för medborgarna
Beslutet medför inga konsekvenser för medborgarna.
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Konsekvenser för barn 
Beslutet medför inga konsekvenser för barn. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts i omsorg- och välfärdssektorn 

Handlingar i ärendet 

Nr Handling Biläggs/Biläggs ej 
1 Verksamhetsberättelse Biläggs 

 

Sändlista för beslutsexpediering 

Enheten för särskilda myndighetsfrågor och digitalisering 
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1 Överförmyndarnämnd 

 

1.1 Sammanfattning 

Nämndens ansvarsområde: Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal myndighet som i 
de flesta avseenden innebär myndighetsutövning. Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för 
respektive kommuns gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med verksamheten är att de som 
har ställföreträdare, exempelvis barn och sjuka, inte skall lida rättsförluster. 
Sedan 2011 har Vaxholms stad och Värmdö kommun en gemensam överförmyndarnämnd. De ge-
mensamma kostnaderna fördelas procentuellt efter antal ärenden. 
 
Ekonomiska kommentarer: Nämndens rambudget har reviderats under våren. Budgeten har korri-
gerats med 1 479 tkr beroende på ökade intäkter från Migrationsverket och kostnader för gode män. 
Nettoresultatet är oförändrat. 
Överförmyndarnämnden redovisar ett resultat för verksamhetsåret 2017 på 3,4 mnkr vilken är en av-
vikelse jämfört mot budget på -0,4 mnkr (BUP 3 +0,1 mnkr).  
Avvikelsen härrör sig till verksamheten för gode män åt ensamkommande barn och beror på att samt-
liga kostnader för gode män inte kunnat återsökas efter den 1 juli p.g.a de nya ersättningsreglerna 
från Migrationsverket. 
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1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden 

Enhet Utfall 2017 Årets budget 
Budget-

avvikelse 
Förbrukat 

- % 
Prognos i 

BUP 3 
Fg Bokslut 

Överförmyndarnämnd 3 391 3 036 -355 112 2 936 2 899 

Politisk ledning 197 200 4 99 200 199 

Överförmyndaren 3 194 2 836 -358 113 2 736 2 700 

Överförmyndarnämnd 3 391 3 036 -355 112 2 936 2 899 

Tabellen ovan visar den organisatoriska fördelningen av årets resultat. Årets budgetavvikelse om 0,4 
mnkr innebär en avvikelse mot budget med -13%. 

 

Resultat Utfall 2017 Årets budget 
Budget-

avvikelse 
Förbrukat - % 

Prognos i 
BUP 3 

Fg Bokslut 

VERKSAMHETENS 
INTÄKTER 

-2 702 -3 311 -609 82 -3 311 -3 381 

Försäljning -851 -873 -22 97 -813 -914 

Taxor och avgifter 0     0 

Hyror och arrenden       

Bidrag (intäkter) -1 851 -2 438 -587 76 -2 498 -2 467 

VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

6 092 6 347 255 96 6 247 6 280 

Personalkostnader inkl 
PO 

5 579 5 730 151 97 5 730 5 700 

Övriga personalkost-
nader 

108 70 -38 154 120 112 

Köp av verksamhet 204 225 21 91 225 165 

Övriga verksamhets-
kostnader 

200 323 123 62 173 300 

Kapitalkostnader 1     3 

varav interna kostna-
der 

247 225 -22 110 225 209 

NETTORESULTAT 3 391 3 036 -355 112 2 936 2 899 

Tabellen ovan visar årets utfall, budget, avvikelse, prognos BUP3 samt föregående års utfall (tkr). 
Nämnden redovisar en budgetavvikelse på -0,4 mnkr vilket är sämre än den helårsprognos på +0,1 
mnkr som redovisades i BUP 3. Den stora orsaken till avvikelsen på bidrag beror på att ersättningen 
för gode män till ensamkommande barn förändrades fr.o.m 1 juli. Detta medförde att samtliga kost-
nader för gode män inte längre kunde återsökas. 
De totala personalkostnaderna uppgår till 5,6 mnkr varav 3,2 mnkr avser arvoden för gode män. 
Enligt avtalet mellan Värmdö och Vaxholm regleras de gemensamma kostnaderna procentuellt efter 
antal ärenden i förhållande till det totala antalet ärenden under varje kalenderår. Fördelningen av an-
talet ärenden var under 2017 79% Värmdö och 21% Vaxholm. I budgeten för 2017 låg fördelningen 
på 78% Värmdö och 22% Vaxholm dvs i stort sett ingen avvikelse. 
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1.3 Ekonomisk analys 

Årets avvikelse mot budget 

Orsak (-er) till utfallets avvikelse mot budget Belopp (tkr) 

Minskade intäkter från Migrationsverket -587 

Minskade personalkostnader 151 

Ökade övriga personalkostnader -38 

Minskade konsultkostnader 123 

  

Totalt -351 

Avvikelsen på intäkterna beror på att kostnaderna för god man avseende ensamkommande ej kan 
återsökas efter att de har fått PUT/TUT (permanent uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstill-
stånd). Av de totala ärendena avser dessa 25%. 
Avvikelsen på personalkostnaderna avser till största delen lägre kostnader för gode män. Värmdös 
kostnader hamnade 95 tkr under budget och Vaxholms kostnader 30 tkr under budget. Övriga avvi-
kelsen avser lägre kostnader för den gemensamma administrationen. 
Avvikelsen på övriga personalkostnader beror på högre kostnader för utbildning av nyanställda. 
  

1.4 Utvärdering av vidtagna effektiviseringsåtgärder 

Åtgärder för att nå budget i balans 
Under 2018 kommer antalet ensamkommande barn successivt att minska efterhand som beslut fattas av Mi-
grationsverket om uppehållstillstånd vilket minskar arvodeskostnaderna. Eftersom det i nuläget är få nya en-
samkommande barn som kommer blir de tillkommande arvodeskostnaderna inte stora. 

1.5 Viktiga händelser 2017 

 
Överförmyndarverksamheten 

• Handbok för överförmyndarhandläggning med beskrivning av processer, rutiner och checklis-
tor togs fram. Handläggningen underlättas och blir mera enhetlig mellan handläggarna. Lag-
regler tillämpas lika för medborgarens vilket är en del i kvalitetssäkringsarbetet. 
 

• Rapport från Länsstyrelsens revision 31 januari inkom 19 april 2017. Revisionen avsåg hand-
läggningen 2016. Kritik erhölls för följande: Ingen omprövning av förvaltarskapen år 2016, 
hanteringen av en anmälan om behov av förvaltare samt handläggningen i förmynderskap i 
samband med ett arvskifte. Orsakerna var personalomsättning, svårigheter att rekrytera perso-
nal och vakanser. Åtgärdsplan togs fram vilken har åtgärdats under 2017. 

 
• På uppdrag av Värmdö kommuns och Vaxholms stads förtroendevalda revisorer har PwC 

granskat huruvida överförmyndarnämnden har en tillräcklig intern kontroll för sitt uppdrag 
vad gäller kontinuitet för personal och verksamhet samt sårbarhet. Rapport daterad 27 novem-
ber 2017 lämnades och yttrande togs upp på överförmyndarnämnden som svar till förtroende-
valda revisorer. Svaret var att verksamheten har en god intern kontroll, bra kontinuitet och 
stabil bemanning samt att större sårbarheter inte föreligger. 
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• Den årliga enkäten som avser huvudmännens och ställföreträdares bedömning av kvalitet, be-

mötande och service av verksamheten visar på resultatet att flertalet är nöjda. Redovisning 
kommer att ske i eget ärende till överförmyndarnämnden. 

 
• Från den 1 juli 2017 är det möjligt för den som fyllt 18 år och är beslutsförmögen att upprätta 

en framtidsfullmakt. Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägen-
heter, men inte åtgärder inom hälso- sjuk- eller tandvård. Framtidsfullmakten träder i kraft då 
fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något 
liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de an-
gelägenheter som fullmakten avser. 

  

1.6 Måluppföljning 

1.6.1 Inflytande och dialog 

1.6.1.1 Medborgarna ska erbjudas god tillgänglighet och service. 

Mätning har gjorts i enkät till huvudmän och ställföreträdare. 

Under 2016 slutade all personal. Rekrytering gjordes under hösten 2016 och i januari 2017 var all 
fast anställd personal (3 st) på plats. Under 2017 ökades servicenivån successivt. Ärendebalansen 
minskade och handläggningstiden blev på en acceptabel nivå. För olika ärendekategorier fastställdes 
handläggningstider som följdes upp. 

3 timmars telefontid erbjöds varje idag under året. Dessutom kunde personliga besök bokas in föru-
tom kontakt via e-post. Förbättringar på websidan gjordes med tydligare information och en direkt 
ingång från kommunens websida till överförmyndarna. 

Bedömning av måluppfyllelse 
Målet bedöms vara uppfyllt. 
  

  Indikator Utfall Senaste kommentar 

 
Nöjd med kontakt 78,4% Utfallet från den årliga enkäten visar att majoriteten är nöjda med sin 

kontakt med överförmyndarhandläggarna. 

 
Bemötande 88,3% Resultatet från den årliga enkäten visar att majoriteten anser att över-

förmyndarhandläggarna har en professionell ton i brev och samtal. 

1.6.2 Omsorg och trygghet 

1.6.2.1 Verksamheten ska genomsyras av rättssäkerhet och kompetens. 

Då överförmyndarhandläggarna var nyanställda satsades på kompetensutveckling och omvärldsorien-
tering under året. Beskrivningar av processer och rutiner togs fram. 
 
Utbildning hölls för gode männen för ensamkommande barn. Ett utbildningspaket har tagits fram för 
nya ställföreträdare för att underlätta deras uppdrag. Rekryteringar av ställföreträdare har gjorts för 
att ha tillräckligt antal som bas vid behov. 
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Bedömning av måluppfyllelse 

Målet bedöms vara uppfyllt. 

 
  Indikator Utfall Senaste kommentar 

 
Ställföreträdare anser att de har er-
bjudits information och utbildning för 
att klara sitt uppdrag 

86,6% Resultat från den årliga enkäten visar att merparten av ställföreträ-
darna är nöjda med den information och utbildning som de har fått. 

 
Tjänstemän/medarbetare som har 
kompetensutvecklats under året. 

100% Uppföljning att medarbetarna har erhållit sin kompetensutveckling en-
ligt kompetensutvecklingsplanen har skett vid överförmyndargruppens 
möten en gång per månad. Planen har följts. 

 
Inkomna årsräkningar där gransk-
ningen har påbörjats före den 1 sep-
tember med undantag för de årsräk-
ningar som ej har inkommit trots på-
minnelser eller för årsräkningar där 
djupare utredning krävs. 

100% Arbetet med årsräkningar har flutit på bra och målet har uppnåtts. 

1.6.3 Ledarskap och medarbetarskap 

Inom förvaltningen arbetar 4 personer som överförmyndarhandläggare. Alla är nyanställda och har 
anställts under perioden oktober 2016 till januari 2017. En ny enhetschef tillträdde i september 2016 
och har arbetat tillsammans med gruppen med uppbyggnad av rutiner och arbetssätt. Verksamhets-
plan, årshjul och mål för handläggningstider har tagits fram. Teamet har blivit inarbetat och medarbe-
tarna har den kompetens som krävs för en säker handläggning av överförmyndarärenden. 

1.6.3.1 Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

  

Bedömning av måluppfyllelse 
  Indikator Utfall Senaste kommentar 

 
Tjänstemän/medarbetare ska ha ut-
vecklingssamtal. 

100% Målet är uppfyllt. 

 
Tjänstemän/medarbetare ska ha lö-
nesamtal 

100% Målet är uppfyllt. 

1.6.4 Resurshushållning 

1.6.4.1 Nämndens verksamhet ska ha en ekonomi i balans. 

  

Bedömning av måluppfyllelse 
  Indikator Utfall Senaste kommentar 

 
Eventuella avvikelser ska gå att för-
klara. 

Påbörjad Avvikelser vad gäller intäkter från Migrationsverket har kommenterats. 
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1.7 Uppdragsuppföljning 

1.7.1 Ledarskap och medarbetarskap 

I januari 2017 var överförmyndargruppen fulltalig. Sommaren 2016 hade alla slutat sina anställningar 
och rekrytering påbörjades under hösten av nytillträdd chef. Arbetet med att ta fram processer och 
rutiner har fortsatt. Det har också varit fokus på kompetensutveckling och omvärldsorientering. 
Gruppen och dess chef har nu uppnått en god kompetens och har en stabilitet i verksamheten. Hand-
läggningen är kvalitetssäker och följer lagregler. Med full bemanning och personal med god kompe-
tens kan god service lämnas inom rimlig tid. 
 
 

1.8 Nyckeltal med kommentar och analys 

Värmdö kommun och Vaxholms stad 
Överförmyndarnämnden    

Verksamhetsstatistik År 2015 År 2016 År 2017 

Godmanskap FB 11:4 194 204 204 

Förvaltarskap FB 11:7 24 35 37 

Förmyndarskap 198 232 199 

Godmanskap FB 11:1-3 15 7 6 

Godmanskap, ensamkommande 70 105 35 

Antal ställföreträdarskap 501 583 481 

Antal årsräkningar 225 251 232 

Redovisningshandlingar med anmärkning 2 29 12 

Antal nya ärenden under året 181 155 187 

Antal avslutade ärenden under året 122 127 132 

Antal tjänster på ÖFM 3 3,75 3,4 

Godmanskap för ensamkommande barn har minskat. Orsakerna är att myndighetsålder har uppnåtts, 
överflyttning har gjorts till annan kommun, åldersuppskrivning, permanent- eller tillfälligt uppehålls-
tillstånd har erhållits och särskild förordnad vårdnads har tillsatts samt att antalet barn som söker asyl 
i Sverige har minskat. 
Förmyndarskap har minskat på grund av att omyndiga blivit myndiga och nya ej har tillkommit. 
Antalet nya ärenden har ökat. Orsaken är ett utökat behov av ställföreträdarskap under 2017 samt att 
flera blandade godmanskap/förvaltarskap förordnades under 2016 och 2017. 
Antalet anmärkningar har minskat på grund av bättre rutiner hos handläggarna och bättre kompetens 
hos ställföreträdarna. 
  

1.9 Sammanställning av synpunkter 

Under 2017 har en synpunkt inkommit till Värmdö kommuns kontaktcentrum. Synpunkten avsåg te-
lefontillgängligheten. Verksamheten har telefontid 3 timmar per dag och har nu infört öppen mottag-
ning varje måndag mellan kl 16-19. 
 

98



 
 Verksamhetsberättelse 2017    9 

2 Politisk ledning 

2.1 Ekonomiskt resultat 

Ekonomiskt resultat per enhet (tkr) 

Resultat Utfall 2017 
Årets bud-

get 
Budget-avvi-

kelse 
Förbrukat 

- % 
Prognos i 

BUP 3 
Fg Bokslut 

VERKSAMHETENS 
INTÄKTER 

-36 -44 -8 82 -44 -43 

VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

233 245 12 95 244 241 

NETTORESULTAT 197 201 4 99 200 199 

Den politiska ledningen visar en positiv avvikelse på 3 tkr (BUP 3, +-0). 

 

3 Överförmyndaren 

3.1 Ekonomiskt resultat 

Ekonomiskt resultat per enhet (tkr) 

Resultat Utfall 2017 
Årets bud-

get 
Budget-avvi-

kelse 
Förbrukat 

- % 
Prognos i 

BUP 3 
Fg Bokslut 

VERKSAMHETENS 
INTÄKTER 

-2 665 -3 267 -602 82 -3 267 -3 338 

VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

5 859 6 103 244 96 6 003 6 038 

NETTORESULTAT 3 194 2 836 -358 113 2 736 2 700 

Avvikelsen för verksamheten visar en avvikelse på -0,4 mnkr (BUP 3, +0,1 mnkr). 
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Förbundsdirektören har ordet
Storstockholms brandförsvar lägger så året 2017 bakom oss. Ett gott år, då vi med glädje och stolthet har förvaltat det 
uppdrag och förtroende som samhället givit oss – att finnas tillgängliga dygnet runt, året om, för medborgarnas säker-
het och trygghet. 

Under 2017 har Storstockholms brandförsvar larmats vid 11 407 tillfällen. Av dessa utgör bränder cirka 25 procent och 
onödiga automatlarm cirka 31 procent. Jämfört med år 2015 larmas vi vid cirka 1000 fler tillfällen.

Nöjd kund-index visar att medborgarna är tillfreds med sättet som vi utför vårt uppdrag på, och att företagarnas nöjd-
het med brandskyddstillsynen ligger högre än genomsnittet för myndighetsutövning. Storstockholms brandförsvar har 
under året genomfört cirka 930 tillsynsbesök. Anmärkningar mot den enskilde riktades vid 265 tillfällen. Vid 44 till-
synsbesök avsåg anmärkningarna brister som var av den arten att objekten behövde kontrolleras efter åtgärd. I 24 fall 
vidtogs åtgärder innan föreläggande hann upprättas. 

Våra olycksutredningar efter specifika insatser har givit praktiskt underlag för fastighetsägare och andra aktörer att 
vidta förändringar för att öka brandsäkerheten och förebygga olyckor. Resultaten från utredningarna återkopplas frek-
vent till drabbade, fastighetsägare, konsulter och stadsbyggnadskontor. Detta är mycket uppskattat och har lett till kon-
kreta åtgärder som ökat trygghet och säkerhet, och minskat riskerna för att liknande händelser ska inträffa igen.

Storstockholms brandförsvar har under året deltagit i ett stort antal evenemang i syfte att kommunicera brandföre-
byggande budskap. Vi har också lanserat en helt ny webbplats som svarar mot de behov och önskemål som våra med-
borgare, företagare och övriga externa målgrupper har. Innehållet fokuserar på olycksförebyggande information. Vi 
har under året också på olika sätt tagit plats i samhällsdebatten, bland annat genom att delta i Stockholm Pride och ett 
aktivt förhållningssätt till media. Under hösten genomfördes framgångsrikt en flerspråkig kommunikationskampanj i 
syfte bygga relationer med mångkulturella målgrupper och bidra till ökad medvetenhet om brandsäkerhet. 

Arbetet med att höja förbundets förmåga att agera vid terrorhändelser och pågående dödligt våld har pågått sedan juni 
2016. Terrordådet på Drottninggatan i april 2017 ökade ambitionen att utveckla oss än mer, och att nå effekt av detta 
arbete. Under sommaren 2017 har all vår utryckande personal genomfört utbildning och övning i såväl personligt som 
gruppens agerande vid räddningsinsatser i miljöer där det finns en riskbild kopplad till hot om terror/pågående dödligt 
våld. Vi har också övat tillsammans med andra blåljusaktörer för att gemensamt öka samhällets motståndskraft att 
möta terror och pågående dödligt våld. 

Inom förbundet har under året har ett omfattande arbete genomförts kring på IT- och informationssäkerhet. Detaljerad 
systemdokumentation av hela Storstockholms brandförsvars IT-arkitektur har tagits fram, och vi har vidtagit ett fler-
tal olika IT-säkerhetsåtgärder samt konsolidering och optimering av vår IT-miljö. Under året har också uppgradering 
av ledningsstödet Helios grundplattform för geodata genomförts. Samtliga datamängder från medlemskommunerna, 
Lantmäteriet med flera är strukturerade och dataförsörjningen är säkerställd. 

Förbundet visar ett positivt resultat för 2017 på 10,5 miljoner kronor. Resultatet avviker dock från budgeterat positivt 
överskott om 18 miljoner kronor. Prognossäkerheten i förbundet får ändå anses godtagbar då avvikelsen kan härledas 
till medvetna val och satsningar.

Svante Borg
Förbundsdirektör
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Direktionens arbete under året
Direktionen har under 2017 bestått av följande personer:

Presidium
Ordförande Karin Gustafsson S Stockholm

1:e vice ordförande Leif Gripestam M Täby

2:e vice ordförande Anna Rheyneuclaudes Kihlman M Lidingö

Ledamöter
Anders Paulsen M Danderyd

Pehr Granfalk M Solna

Ole-Jörgen Persson M Stockholm

Siyamak Sajadian Sasanpour MP Sundbyberg

Parisa Liljestrand M Vallentuna

Lars Lindgren M Vaxholm

Monica Pettersson M Värmdö t.o.m. 2017-03-31

Deshira Flankör M Värmdö fr.o.m. 2017-04-01

Michaela Fletcher M Österåker

Ersättare
Camilla Ferenius M Danderyd

Hans Grundell LP Lidingö

Johan Wahlstedt S Solna

Mats Berglund MP Stockholm

Rasmus Jonlund L Stockholm

Alexandra Völker S Sundbyberg

Lars Lindberg L Täby

Anette Karlsson S Vallentuna

Lars Sjöblom S Vaxholm

Mikael Lindström S Värmdö

Ann-Christine Furustrand S Österåker

Viktiga ärenden
 � Årsredovisning för 2016 .
 �  Tertialrapport 1 per den 30 april och delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos för 2017.
 �  Medlemsavgifter 2018.
 � Verksamhetsplan och budget för 2018 med ekonomisk plan för 2019–2020.
 � Delegationsordningen har reviderats vid två tillfällen under året.
 �  Gallringsframställan avseende handlingar rörande brandfarlig och explosiv vara.
 �  Delegation till nya entreprenörer avseende brandskyddskontroll. 
 �  Inriktningsbeslut -  flytt av SSRC till Johannes brandstation.
 � Delegation för förbundsdirektör att besluta om tilldelning av kontrakt vid upphandling av släck- och rädd-

ningsbilar och vid upphandling av verkstadstjänster.

Direktionen har under året haft sju sammanträden varav ett per capsulam via e-post. 

Revisorer
Leo Smidhammar M Danderyd

Per Stockhaus M Solna

Hans Erik Salomonsson S Sundbyberg

Peter Frej M Värmdö
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Storstockholms brandförsvar
Vi skapar trygghet
Storstockholms brandförsvar (SSBF) är ett kommunalförbund för medlemskommunerna Danderyd, Lidingö, Solna, 
Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Förbundets politiska ledning utgörs av en 
direktion med representanter från samtliga medlemskommuner. 

Förbundets verksamhet har under år 2017 utgått från ett huvudkontor, 13 heltidsbrandstationer, två deltidsbrandsta-
tioner, nio räddningsvärn, två utbildnings- och övningsanläggningar samt Storstockholms räddningscentral (SSRC). 

SSBF verkar kontinuerligt för en ökad samordning av räddningstjänstverksamheten i regionen för en samhällsservice 
där administrativa gränser inte tillåts försämra kvaliteten på servicen till de som bor, verkar och vistas i regionen.

Handlingsprogram 2016–2019
Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska ett handlingsprogram fastställas vart ¨ärde år. Programmets syfte är, för-
utom att utgöra ett politiskt styrdokument för SSBF:s verksamhet, att ge information till enskilda och samhällsaktörer 
om förbundets arbete. Utöver detta ska det kunna utgöra ett av flera underlag för statens tillsyn av SSBF:s medlemskom-
muner enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Strukturen i verksamhetsplanen för 2017 har sin utgångspunkt i handlingsprogram 2016–2019 som fastställdes av 
direktionen 24 november 2015 och gäller från och med 1 januari 2016.

Centrala mål och kvalitetsmål
De sex centrala målformuleringarna i handlingsprogrammet utgör rubriker i verksamhetsplanen. För de två centrala 
målen ”SSBF verkar förebyggande mot olyckor och stärker de enskildas förmåga att själva förebygga och agera” och 
”SSBF är förberett för att snabbt och effektivt ingripa när de enskilda inte själv kan hantera en olycka” finns kvalitetsmål 
som har ett invånarperspektiv. Exempelvis finns mål kring vår snabbhet, kapacitet, noggrannhet och robusthet.

Utvecklingsmål 2016–2019
Vi har tagit fram utvecklingsmål som anger inriktningen för det utvecklingsarbete som ska ske för att bidra till att de 
centrala- och kvalitetsmål uppnås. Dessa grundar sig i de genomförda risk- och förmågestudierna. Utvecklingsmålen 
beskriver en förändring som ska ske i SSBF:s förmågor och har i vissa fall ett mer internt fokus. I handlingsprogrammet 
för 2016-2019 anges totalt sju utvecklingsmål för det förebyggande arbetet och räddningstjänstverksamheten under 
perioden. De sju utvecklingsmålen kommer att återkomma i de kommande fyra verksamhetsplanerna och ges olika 
tyngd olika år. 
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Förvaltningsberättelse
Storstockholms brandförsvar verkar förebyggande mot olyckor 
och stärker de enskildas och andra myndigheters förmåga att 
själv förebygga och agera

Vår huvudsakliga uppgift inom det förebyggande arbetet är att påverka och stödja enskilda och andra samhällsaktörer 
så att de själva kan förebygga bränder och andra olyckor samt ha en egen beredskap för att agera när olyckan sker. 
Grundläggande förutsättningar för detta är kunskap och kompetens som svarar upp mot de behov, situationer och mål-
grupper som vi möter. 

SSBF har även en myndighetsroll där syftet är att förebygga olyckor. 
Den innefattar:

 � Tillsyn av att ägare och nyttjanderättshavare till byggnader 
och anläggningar bedriver det förebyggande arbete som 
åligger dem enligt lag.

 �  Tillståndsprövning för hantering och innehav av brandfar-
lig och explosiv vara.

 �  Att tillse att sotning och brandskyddskontroll sker.
 �  Att i samverkan med SMHI och övriga räddningstjänster 

i länet bedöma brandrisken som underlag till beslut om 
eventuella restriktioner. Kommunen meddelar eventuellt 
eldningsförbud. 

 � Att svara på remisser från kommunala och statliga myndig-
heter utifrån perspektivet skydd mot olyckor.

SSBF:s förebyggandearbete är känt, efterfrågat och uppskattat av enskilda  
och andra myndigheter
Vi genomför ett stort antal informationstillfällen årligen, till exempel sexårsverksamheten, vid badplatser, till fastig-
hetsägare och vid många offentliga evenemang. Vi ger information och rådgivning via bland annat en telefonjour, webb-
platsen och vid uppföljningsbesök i byggnader där en brand har skett. Vi utbildar anställda i våra medlemskommuner. 
Brandskydd är kärnan i dessa utbildningar. För att nå ut med information till flera av de som behöver den, men som 
själva inte söker information, behöver SSBF identifiera mottagarna för kunskapen och i samverkan med andra i samhäl-
let hitta former för att nå ut med den kunskapen. 

I verksamhetsplanen för 2017 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att kvalitetsmålet SSBF:s förebyggandear-
bete är känt, efterfrågat och uppskattat av enskilda och andra myndigheter uppnås. Nedan följer en kort redogörelse för 
årets arbete med dessa. Uppdrag som är genomförda enligt plan är markerade med en grön bock. I de fall uppdraget är 
delvis genomfört eller inte genomfört anges detta med en gul eller röd pil.   

Stärka våra medlemskommuners samt enskildas förmåga och kunskap att förebyggabrän-
der och allvarliga konsekvenser till följd av bränder. 
Personalen vid våra brandstationer ger information och utbildning om brandskydd
Stationerna genomför återbesök efter brand i syfte att ge information om förebyggande brandskyddsarbete samt att 
kunna förklara hur vi agerar och varför vi gör vissa åtgärder under insatsen. Det har genomförts Öppet hus på alla våra 
brandstationer där vi också informerar och förevisar med samma syfte. 6-årsverksamheten är uppskattad och vi når 
många sexåringar och deras lärare. Det har förekommit bränder där barn som deltagit i 6-årsverksamheten gjort en 
insats som underlättat vårt arbete och minskat skadeutbredningen.

Målen är att SSBF:s förebyggandearbete:
 � är känt, efterfrågat och uppskattat av 

enskilda och andra myndigheter.
 � har en positiv effekt på de enskildas och 

myndigheters upplevda och bedömda 
förmåga att förebygga och hantera 
olyckor.

SSBF ska utveckla:
 � förmågan att analysera och lära av inträf-

fade händelser.
 � sättet på vilket det egna arbetet med 

att förebygga olyckor styrs, inriktas och 
utvärderas.

P
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Brandinstruktörerna har tillsammans med brandstyrkan deltagit i We Are Stockholm där de spridit brandskyddsinfor-
mation och informerat om SSBF. De har också varit delaktiga i att ta fram brandskyddsinformation på ett flertal språk. 
I samband med den stora försvarsmaktsövningen Aurora deltog brandinstruktörer tillsammans med brandstyrkan på 
Gärdet med ca 100 000 åskådare.

Vi erbjuder utbildningar i brandskydd 
Vi erbjuder utbildningsinsatser i brandskydd till bland annat anställda i våra medlemskommuner. Under 2017 har 200 
olycksförebyggande utbildningar genomförts. Deltagarnas upplevelse av utbildningen efterfrågas i en enkät som visar 
en hög andel nöjda. På en skala 1-4 ligger det genomsnittliga resultatet på 3,7.

Vi ger stöd till våra medlemskommuner i samhällsbyggnadsprocessen
Vi stöder våra medlemskommuner i samhällsbyggnadsprocessen med sakkunskap om brandskydd och insatsmöjlighe-
ter på olika sätt, främst genom samverkan, rådgivning och remissvar. 

Demonstration av stegutrustning för alla kommuners bygg- och planhandläggare.
Under året har sju stycken olika informationstillfällen med teori och praktiska tester av SSBF:s höjdutrustning genom-
förts för våra medlemskommuner. Syftet var att skapa en djupare förståelse hos bygglovshandläggare och byggnadsin-
spektörer om stegutrustningens användningsmöjligheter och begränsningar. Informationsdagarna erbjöd även tillfälle 
att fördjupa kontakterna med byggavdelningarna på kommunerna.

Bild1 och 2: Stadsbyggnadshandläggare prövar utrymning med räddningstjänstens utrustning.

Genomförd enkätundersökning visar att cirka 90 procent av deltagarna var nöjda med utbildningsdagen och ser gärna 
att detta blir en återkommande aktivitet.

Stöd till bygglovsavdelning samt till enskilda vid ombyggnation av bostadshus 
Under året har SSBF bistått med bedömning av planerade ombyggnader av förrådsvindar i flerbostadshus i Stockholms 
innerstad till bostadslägenheter. Särskilt fokus ligger på trygga utrymningsvägar. Vid ombyggnation av höga gårdshus 
där ändrad utformning med lekplatser, planteringar, sophus mm. gjorts genom åren är detta särskilt svårt. Vidare har 
vi fått frågor från fastighetsägare och bostadsrättsföreningar om hur brandskyddet kan förbättras i gamla byggnader. 
Framför allt förstärkning av lägenhetsdörrar, brandskydd på vindar och soprum. 

Utökad service mot stadsbyggnadskontorets planavdelning
Under året har ett försök med drop-in möten för stadsbyggnadskontorets planavdelning genomförts och utvärderats. 
Planhandläggarna har då haft möjlighet att rådfråga SSBF och få vår syn och tolkning i olika planärenden. Dessa tillfäl-
len har varit uppskattade och under kommande år fortsätter vi med ett tvåtimmarsmöte per månad.

Förstudie om byggnadstekniskt brandskydd i trähus 
En förstudie om byggnadstekniskt brandskydd i samband med bebyggelse av trähus har genomförts. Sammanställningen 
är baserad på intervjuer med bland annat konstruktörer, arkitekter, brand- och riskingenjörer, Brandskyddsföreningen, 
byggherrar och tekniska chefer på byggföretag. Även inspelade seminarier och publicerade artiklar har skannats av. 

Samverkan med SISAB vid konferensen ”Skolan brinner”
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) har under många år genomfört ett målmedvetet arbete för att minska kost-
naderna för bränder och skadegörelse i Stockholms skolor. SSBF har under åren strävat efter att vara en tillgänglig 
samverkanspart i det förebyggande arbetet. Vid genomförandet av årets konferens ”Skolan brinner” deltog en brandin-
spektör i ett ”rollspel” tillsammans med SISAB:s brandskyddsansvarige chef om det genomförda arbetet. 

Dialog och samverkan med medlemskommunerna
Den samverkan med Värmdö kommun som initierades 2016 har utvecklats ytterligare under 2017. Samverkan är mycket 
uppskattat i kommunen samt hos företagarna. I Österåker håller vi nu på att införa motsvarande samverkansmodell 
som i Värmdö. En brandinspektör har tillsammans med kommunen påbörjat en inventering och styrkorna har under 
hösten påbörjat utbildning i modellen.

Utöver detta har samverkansträffar med säkerhetsansvariga och stadsdelsdirektörer för tre stadsdelsförvaltningar i 
Stockholms stad genomförts. 

Dialog med Stockholms stad om korttidsboende för nyanlända
SSBF har träffat säkerhetsansvariga på Stockholms stadsledningskontor (SLK) för att ge vägledning kring acceptabel 
brandskyddsnivå i tillfälliga boenden för nyanlända.

Samverkan med tillståndsmyndigheter för serveringstillstånd
SSBF har deltagit och föreläst vid de samverkansträffar Länsstyrelsen samordnar mellan länets tillståndshandläggare. 
Mot bakgrund av att SSBF tillsammans med Polisen utgör primära remissinstanser bjuds vi, sedan 2016, in till träffarna. 
Syftet är dels att säkerställa en tillfredsställande brandskyddsnivå i nytillkomna lokaler med utskänkning av alkohol 
men också att klargöra våra myndigheters olika roller. Vårt deltagande har lett till ett närmre samarbete mellan våra 
organisationer. Vi har exempelvis vid några tillfällen medverkat vid krogtillsyner under kvällstid. 

Information till fastighetsförvaltare kring sotning och brandskyddskontroll
Stockholms stad fastighetskontor äger och förvaltar en stor mängd byggnader och lokaler som hyrs ut till olika nytt-
janderättshavare. Många av dessa byggnader har rök- och/eller imkanaler som ska rengöras (sotas) och kontrolleras 
med visst tidsintervall. För att ytterligare bidra till kunskapen om vad som åligger ägare/förvaltare genomfördes ett 
informationstillfälle för förvaltare/ brandskyddsansvariga på fastighetskontoret i Stockholms stad genomfördes i maj.

Våra styrkor genomför ett stort antal lokala förebyggande aktiviteter
Ett axplock från Kista brandstation:

 � Varje måndag under terminerna har stationen haft besök av förskoleklasser.
 �  Styrkorna har deltagit vid trygghetsvandringar i Rinkeby, Tensta och Husby tillsammans med samverkans-

grupperna i Järvaområdet.
 �  Varje fredagskväll har medarbeter deltagit i utsättningsmöte med Polisen och lokala aktörer
 �  Styrkorna har deltagit i ett flertal aktivitetsdagar med exempelvis hyresgästföreningen, information till års-

kurs sju, vid politikerveckan och Tryggare Tenstas möten

Medverka till att stärka våra medlemskommuners samt enskildas förmåga att förebygga 
även andra olyckor än bränder som kan leda till räddningsinsats. 
Självmordsprevention
SSBF är en aktiv samverkanspart inom självmordsprevention mellan blåljusorganisationerna och Nationellt centrum 
för suicidforskning och prevention (NASP). Ett utbildningsmaterial har tagits fram. Som exempel kan nämnas att 
Kungsholmens brandstation under året informerat om vårt självmordspreventiva arbete vid det lokala trygg- och säker-
hetsrådet och även bjudit in dem att ta del av vår utbildning. Kungsholmen har även deltagit vid SSBF:s seminarium om 
självmordsprevention under Stockholm Pride vilket var uppskattat.

Medarbetare från Vallentuna brandstation har bistått Vallentuna kommun i arbetet med att utbilda deras fältassisten-
ter och personal från Nova i självmordsprevention. De har även deltagit vid SSBF:s seminarium om självmordspreven-
tion under Stockholm Pride.

Statistikredovisningen över antalet självmordslarm har förändrats under 2017. I och med övergången till den nya hän-
delserapporten registreras självmordslarm även vid trafikolycka där orsaken är avsiktlig. Under 2017 har 165 larm 
registrerats som självmordslarm därutöver har 50 avsiktliga trafikolyckor registrerats.

P
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Vi informerar om risker vid badplatser
Under sommaren besökte representanter från våra brandsta-
tioner badplatser i kommunerna i syfte att förebygga drunk-
ningsolyckor. Styrkorna från Vällingby, Katarina och Farsta 
brandstationer har medverkat i Stockholms stads och Svenska 
Livräddningssällskapes arrangemang ”Vän med vatten”. Vid 
de tillfällena har brandstyrkan åkt till badplatser för att infor-
mera om risker vid vattenaktiviteter samt bland annat före-
visat hjärt-lungräddning med hjärtstartare samt informerat 
om vattenlivräddningsutrustning och vattenvett. Det har även 
genomförts lokalt i andra av Storstockholms brandförsvars 
medlemskommuner.

   Diagram 1. Larm om drunkningar och  
   drunkningstillbud 2014–2017.

De yttre befälens engagemang i insatsplanering och framkomlighet i city.
SSBF är involverade i fl ertal byggprojekt och bevakar framkomligheten i stadsmiljön. Under perioden har vi svarat både 
på en remiss till Stockholm stad angående trafi k- och gatumiljöplan för city och en remiss om stadens off entliga rum. 
Synpunkter om framkomlighet för räddningstjänstens fordon och skydd för allmänheten på öppna platser är aspekter 
som har lyfts fram. 

De stora ombyggnationer i citymiljön i form av spårvagncityprojektet och ombyggnationer i citykärnans fastigheter har 
lett till täta kontakter med olika aktörer så som fastighetsägare, entreprenörer och andra myndigheter.

Antalet trafi kolyckor SSBF larmats till ligger på samma nivå som 
2016. Vid behov genomförs olycksutredningar, vilket beskrivs 
lite längre fram i rapporten. Erfarenheterna återförs till berörda 
aktörer som kan vidta åtgärder.

Diagram 2: Trafi kolyckor dit SSBF larmats 2015-2017.

Infrastrukturärenden
Ett fl ertal infrastrukturanläggningar projekteras för närvarande i SSBF:s medlemskommuner. Under året har vi haft 
uppdrag i följande projekt.

Förbifart Stockholm: Etableringar på fl era platser inom SSBF:s område. Platsbesök har genomförts i Akalla/Hjulsta. 
Uppgifter som berör både insatsplanering, samverkan och detaljplaner har genomförts under året.

I FUT-projektet (förvaltning och utbyggnad av tunnelbana) har fl era detalj- och järnvägsplaner granskats, t.ex. 
detaljplan Odenplan, Hagastaden, Arenastaden, Akalla-Barkarby. Även järnvägsplan på aktuella sträckor har granskats. 
Vi har medverkat vid säkerhetsmöten och planerings-/projekteringsmöten samt deltagit på två scenariospel, ett för 
insats under byggskede och ett för insats på plattform under drift.

Överdäckning av centralstationsområdet: Preliminär riskanalys har inkommit för överseende. Detaljplaneändringar 
i vissa fastigheter i närheten och intill området har besvarats i behovsbedömningsskedet. Risker med transporter med 
farligt gods har diskuterats i samverkansmöten.

Slussen: Vi har deltagit i scenariospel för 
Saltsjöbanans anslutning till Slussen-området. 
Remissynpunkter har lämnats på systemhandlingar 
för bussgaraget i Katarinaberget. En intern workshop 
om insatskonceptet för bussgaraget i Katarinaberget 
har genomförts och därefter en återkoppling till 
byggherren om de synpunkter som kom fram under 
workshopen. Det har även genomförts en övning 
under hösten tillsammans med projektets byggentre-
prenörer, där bland annat våra dykare deltog.

Mälarbanan: Fortlöpande samrådsmöten med 
Trafi kverket och samtliga inblandade konsulter. Ett 
antal scenariospel har genomförts med ”spelande 
aktörer” från SSBF.

Citybanan: Citybanans orienteringsritningar för att underlätta våra insatser har färdigställts under året i samarbete 
med Trafi kverket. Även en grundläggande larmplan/ händelseindex för insatser i Citybanan har tagits fram. All utryck-
ningspersonal har under våren genomfört webbutbildningen ”blåljusutbildning för Citybanan”. Halvdagsorienteringar 
i anläggningen har genomförts för ca 250 medarbetare från SSBF. En större insatsövning genomfördes i Citybanan i 
slutet av maj.

Genomföra kontinuerlig omvärldsbevakning och rapportering inom SSBF, till samverkans-
partners och till kommunerna. 
Vid larmsamtal stöttar och vägleder vi enskilda, utifrån deras behov, att vidta åtgärder för att begränsa skadorna vid 
inträff ade olyckor. Omvärldsbevakning sker dagligen och rapportering kring inträff ade händelser, kommande händel-
ser samt trender och tendenser genomförs både internt, till samverkansparter och till kommunerna.

Utifrån inträff ade händelser och omvärldsbevakning har vi underrättat kommunerna, genom TiB (tjänsteman i bered-
skap) eller motsvarande funktion. Det kan vara förändringar eller trender som kan leda till samhällsstörningar eller 
som av andra orsaker kan vara en kommunal angelägenhet.

Under 2017 har det gjorts cirka 400 akuta sökningar. Med sökningar avser vi de kontakter som tas i samband med en 
händelse. Det innebär att varje sökning kan inrymma ett fl ertal kontakter. Ett exempel är sökningen kopplad till bran-
den vid Stureplan. 
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SSBF:s arbete att verka förebyggande mot olyckor har en positiv effekt på de enskildas och 
myndigheters upplevda och bedömda förmåga att förebygga och hantera olyckor
Kunskap om olyckor är en förutsättning för samhällets gemensamma strävan mot ett minskat antal olyckor. SSBF har 
här en unik erfarenhet och är den aktör som ser olyckorna och har möjlighet att sammanställa och analysera erfaren-
heter och lärdomar från dem. Flera aktörer i samhället har ansvar och rådighet (samt möjlighet och vilja) att arbeta 
förebyggande mot olyckor, men inte kunskapen om var eller på vilket sätt olyckorna sker. Genom att utveckla och sys-
tematisera uppföljningen av olyckor ska vår erfarenhet och kunskap spridas till såväl kommunala, privata och andra 
offentliga aktörer. 

I verksamhetsplanen för 2017 finns fyra uppdrag som syftar till att bidra till att kvalitetsmålet SSBF:s arbete att verka 
förebyggande mot olyckor har en positiv effekt på de enskildas och myndigheters upplevda och bedömda förmåga att 
förebygga och hantera olyckor uppnås.  Nedan följer en kort redogörelse för årets arbete med dessa. Uppdrag som är 
genomförda enligt plan är markerade med en grön bock. I de fall uppdraget är delvis genomfört eller inte genomfört 
anges detta med en gul eller röd pil.   

Utföra myndighetsutövning inom lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarlig 
och explosiv vara. 

Tillsynsbesök har genomförts enligt fastställd tillsynsplan
Av de 1000 planerade tillsynsbesöken har cirka 
930 genomförts. Av de övriga 70 objekt som var 
tänkta att besökas för kontroll har de flesta avveck-
lats sedan senaste besök. I några fall har besöket 
flyttats framåt i tid på grund av pågående ombygg-
nadsarbete. Detta ligger inom ramen för de nor-
mala avvikelserna.

Den procentuella fördelningen mellan medlem-
skommunerna är i linje med antalet registrerade 
objekt per kommun. Antalet tillsynsbesök på 
Lidingö och Österåker ligger något lägre än snittet 
medan Täby och Solna/Sundbyberg ligger något 
högre.

Tabell 1. Besöken fördelades mellan de olika med 
lemskommunerna enligt tabellen.

Resultatet av 2017 års tillsynsbesök 

Tabellen fortsätter på nästa sida.

P

Antal tillsynsbesök LSO, lagen 
om skydd 
mot olyckor

LBE, lagen 
om brand-
farlig och 
explosiv vara

Totalt

Stockholm 522 97 619

Solna/Sundbyberg 94 15 109

Täby/Danderyd 68 21 89

Värmdö 17 22 39

Österåker 17 3 20

Vallentuna 14 12 26

Vaxholm 7 5 12

Lidingö 11 5 16

Total 750 180 930

Objektstyp Antal Godkänd (inklu-
sive rådgivning)

Anmärkning Efterkontroll Föreläggande/
föbud

Förskola 91 71 20 6 1

Restaurang 182 111 71 11 5

Skola 95 62 33 5 1

Äldrevård 22 20 2 0 0

Övrig vård 75 59 16 4 2

Hotell 56 41 15 5 3

Handel 60 43 17 2 0

Kyrka 42 30 12 2 2

Teater 39 35 4 2 0
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Tabell 2. Tillsynsbesök per objekt under 2017.

Sammanfattningsvis kan sägas att cirka 30 procent av de utförda tillsynsbesöken riktades mot offentlig, oftast kom-
munal, verksamhet och resten mot privata aktörer. Anmärkningar mot den enskilde riktades vid 265 tillfällen. Vid 44 
tillsynsbesök avsåg anmärkningarna brister som var av den arten att objekten behövde kontrolleras efter åtgärd. I 24 
fall vidtogs åtgärder innan föreläggande hann upprättas.

Tillsynsbesök på samtliga försäljningsställen av fyrverkeriprodukter
Utöver ovan angivna tillsynsbesök genomförde den utryckande personalen, 
under dagarna mellan jul och nyår, besök på samtliga försäljningsställen av 
fyrverkeriprodukter.

Resultatet av fyrverkerikontrollen kommer att sammanställas och analyse-
ras. En iakttagelse är att grossisterna levererar för mycket fyrverkeriproduk-
ter under dom första dagarna. Minst två försäljningsställen fick lämna till-
baka varor efter tillsynsbesöket. 

Tabell 3. Antalet ställen med 
tillstånd att sälja fyrverkeriprodukter 
i medlemskommunerna.

Tillsyn mot skolor på ett nytt sätt
Under 2017 utfördes tillsyn mot ett 20-tal skolor i Farstas stationsområde på ett nytt sätt. Tillsynen inleddes med att 
alla berörda rektorer och deras brandskyddsansvariga samt berörda representanter från SISAB bjöds in till en informa-
tionsträff. För att bereda alla möjlighet att delta genomfördes informationsträffarna vid tre olika tillfällen. Vid träffarna 
delgavs de inbjudna information om att tillsynsbesök senare skulle komma att genomföras på deras skolor, vad tillsy-
nen handlar om samt vilka krav lagstiftaren ställer på dem avseende brandskydd. De fick även information om vilka 
krav Stockholms stad ställer på sina verksamheter avseende systematiskt brandskyddsarbete. Någon/några veckor 
senare genomfördes platsbesöken.

SSBF:s bedömning är att detta sätt mottogs mycket positivt och att en genomförd information/utbildning på 1-2 tim-
mar gör skillnad. Vid de efterföljande besöken visade nästan samtliga skolor upp ett väl fungerande brandskydd och 
brandskyddsarbete. 

Objektstyp Antal Godkänd (inklu-
sive rådgivning)

Anmärkning Efterkontroll Föreläggande/
föbud

Idrottsanläggning 35 26 9 2 0

Samlingslokal 22 20 2 1 1

Utbildninganläggning 22 21 1 0 0

Sjukhus 7 3 4 2 2

Bensinstation 70 50 20 1 0

Industri 43 34 9 1 1

Övrigt 69 39 30 3 3

Totalt 930 665 265 44 20

Kommun Antal 
försäljning-
ställen av 
fyrverkerier

Stockholm 92

Solna/Sundbyberg 20

Täby 4

Danderyd 5

Värmdö 3

Österåker 5

Vallentuna 2

Vaxholm 0

Lidingö 3

Total 134

Samverkan med byggnadsnämnderna i ärenden kopplat till myndighetsutövning
Aktiviteter i syfte att öka samverkan i ärenden kopplade till myndighetsutövning har genomförts under året. 
Aktiviteterna har bl.a. lett till att stadsbyggnadskontoret i Stockholm och SSBF agerat gemensamt i vissa ärenden. De 
har också lett till att stadsbyggnadskontoret nu själva i ökande grad driver ärenden som handlar om brister i det bygg-
nadstekniska brandskyddet och som SSBF upptäcker vid tillsynsbesök.

Genom ökad samverkan har vi gjort överenskommelser med några av medlems-kommunernas byggnadsnämnder om 
att få kopior av slutbesked avseende nytillkomna rök- och imkanaler. Bakgrunden till överenskommelsen är att SSBF, 
som ansvarar för att sotning och kontroll genomförs enligt fastställda frister, ska få kännedom om nytillkomna objekt. 

Företagarnas upplevelse av brandskyddstillsynen 
Resultatet från Öppna jämförelse 2016 kring företagarnas nöjdhet (NKI) med den kommunala myndighetstillsynen pre-
senterades i slutet april av 2017. Kommunernas service gentemot företagarna rankas inom flera olika myndighetsom-
råden. I rapporten för 2016 deltar 147 kommuner. 80 stycken har valt att undersöka företagarnas nöjdhet med brand-
skyddstillsynen. Se även tertialrapport 1, 2017.

För SSBF som helhet kan vi se att resultatet för 
våra medlemskommuner ligger i nivå med eller 
över snittet i landet. 

SSBF har utvecklat arbetet med mer samordnade 
bedömningar och stöd till brandinspektörerna 
vilket kan ha bidragit till den positiva utveck-
lingen. En samsyn avseende brandskyddsnivån 
mellan företagarna och SSBF kan också bidra till 
resultatet, där är brandinspektörernas kompe-
tens och bemötande en viktig del.

Tabell 4. Källa: SKL och Kommun och landstingsda-
tabasen, KOLADA 

Sotning och brandskyddskontroll
SSBF ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs enligt fastställda frister. Avtalsuppföljning av sot-
ningsverksamheten sker årligen. Det löpande arbetet inom sotningsområdet handlar om att hantera ansökningar om 
byte av sotare, hantera klagomål och svara på frågor från såväl ”kunder” som från anlitade entreprenörer. Det löpande 
arbetet innebär också dialogmöten med avtalade entreprenörer, hantering/arkivering av utskickade förelägganden, 
hantering av tvister mellan entreprenörer och enskilda, upphandling av nya entreprenörer m.m. 

Under 2017 har SSBF följt upp inträffade bränder i rök- och imkanaler och utfört kompletterande platsundersökningar 
på ett mindre antal av dem. Resultatet av uppföljningen sammanfattas halvårsvis i en rapport som förmedlas till bl.a. 
Länsstyrelsen, MSB, Boverket, Sotarnas riksförbund och olika branschorganisationer. 

Man kan konstatera att antalet soteldar i vårt område är lågt. De eldstadsrelaterade bränderna i bostäder kan i stället 
oftast kopplas till felaktiga installationer. När det gäller bränder i restaurangers imkanaler så kan man ana en koppling 
mellan bränder och svårighet för sotarna att få tillträde och/eller svårighet att rengöra kanalen p.g.a. felaktiga kon-
struktioner (förbyggda eller obefintliga rensluckor m.m.).

SSBF har precis som 2016, föreläst vid 2017-års sotarutbildning i Rosersberg. Vi har också träffat konstruktörer av 
kaminer och eldstäder (branschfolk) och informerat om vanliga brandorsaker som kan kopplas till konstruktion/
installation. 

Genomförd enkätundersökning visar nöjda kunder
Utifrån avtal har de upphandlade företagen genomfört en enkätundersökning kring information inför besöket, brand-
skyddskontrollens/sotningens genomförande samt informationen på SSBF:s hemsida. Kundernas vilja och intresse av 
att svara är lågt. 

Kommun 2014 2015 2016

Danderyd – 73 86

Lidingö 77 88 –

Solna 77 – –

Stockholm 81 77 82

Sundbyberg – – –

Täby 65 78 81

Vallentuna – 74 –

Vaxholm – – –

Värmdö 77 – 80

Österåker 62 80 81

Medelvärde 76 77 80
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Vad gäller resultatet för informationen på hemsidan framgår att kunderna söker information på sotarnas hemsida och 
inte på Storstockholms brandförsvars webbplats vilket frågan avser. 

Diagram 3. Sotningsenkät genomförd under 2017.

Tillståndsgivning enligt lagen om brandfarlig och  
explosiv vara
Avseende tillståndsgivning enligt lagen om brandfarlig och 
explosiv vara ligger antalet fattade beslut på samma nivå som 
2016. 87 procent av inkomna ansökningar får beslut inom fyra 
veckor. Merparten får beslut inom lagstadgade tre månader. 

Diagram 4. Tillstånd enligt LBE 2011-2017. Mörkblå visar brand-
farliga varor och ljusblå visar explosiva varor.

Workshop med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI 
Tillsammans med bland annat FOI har SSBF deltagit i en workshopserie om olika samhällshot. Fokus i nuläget är lång-
varigt strömbortfall, eventuellt i kombination med en CBRNE händelse. CBRNE är den engelska förkortningen för 
kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

Genomföra dialog med medlemskommunerna avseende inriktning av det  
olycksförebyggande arbetet. 
Under året har dialog förts kring det olycksförebyggande arbetet inom RISKSAM vilket är ett forum för medlemskom-
munernas säkerhetschefer. Dialogen grundas i den inriktning som definierades i Riskhanteringskoncept 2016. Gruppen 
har gjort ett gemensamt studiebesök på Storstockholms räddningscentral SSRC.

Genomföra dialog med medlemskommunerna avseende samverkan inom  
området krishantering. 
Planering för dialog med medlemskommunerna avseende samverkan inom området krishantering påbörjades under 
våren. På grund av uppskjutet Risksammöte till följd av 7 april-händelsen och förändrat personalläge prioriterades upp-
draget ned i samband med tertialrapport 2. Under 2018 kommer uppdraget genomföras i nära samarbete med säker-
hetscheferna i medlemskommunerna och samordnas med kommande uppdrag om civilt försvar.

Aktivt kommunicera kring värdena trygghet, professionalism och trovärdighet i syfte att 
vårda och stärka SSBF:s varumärke i arbetet med att stödja de enskilda att förebygga och 
hantera olyckor. 

Under 2017 har SSBF implementerat en ny strategi för förbundets kommunikation. Strategin baseras på vetenskaplig 
grund och fokuserar på effekt och nytta för dem som bor och vistas i våra medlemskommuner.

Löpande arbete har genomförts med innehållet i våra egna kanaler, till stöd för olycksförebyggande arbete. Antalet 
följare i SSBF:s sociala medier (Facebook) har under sedan årets början ökat med cirka 40 procent (från 3200 till 
4500). Våra inlägg når vanligen spridning till mellan 3000 till 8000 personer. Några inlägg sticker ut, bland annat 
brandmannen Stefans berättelse från arbetet på skadeplatsen vid terrorattentatet 7 april med en räckvidd på cirka 
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102 000 personer. Ett annat exempel är ett inlägg som berättar om två små flickor som gjorde hjälteinsatser i sam-
band med en brand som nådde cirka 22 000 personer. Vi ser också att personer gärna delar och sprider våra inlägg när 
vi publicerar samhällsinformation, t.ex. eldningsförbud.

SSBF har under året deltagit i ett stort antal evenemang i syfte att kommunicera brandförebyggande budskap. Det 
handlar till exempel om besök i förskolor och skolor, information till nyanlända, och deltagande i mässor och ung-
domsfestivaler. SSBF deltog i Stockholm Pride tillsammans med MSB och sex andra räddningstjänster från olika delar 
av landet, med rekordstor uppslutning. SSBF genomförde också ett välbesökt seminarium i Pridehouse, Rädda liv med 
samtal, där vi talade om räddningstjänstens arbete med att minska antalet självmord och självmordsförsök. 
En ny kommunikatör har under våren rekryterats till SSBF, med särskilt fokus på press/pr och digital kommunikation. 

Året avslutades med en digital kommunikationskampanj med budskapet ”Rädda julen – släck ljusen!”. Detta i syfte att 
bidra till att förebygga den stora ökning av ljusrelaterade bränder som vi erfarenhetsmässigt vet sker varje december. 
Kampanjen utgick från en egenproducerad film, och publicerades i egna digitala kanaler. Kampanjen har fått spridning 
i sociala medier och budskapen har fått uppmärksamhet även i traditionell massmedia.

Utvecklingsmål
Utvecklingsmålen innebär en förstärkning av vårt organisatoriska lärande och vår roll i samhällets lärande från olyckor 
som inträffat. Under 2017 fokuserade vi på två av utvecklingsmålen från handlingsprogrammet med koppling till det 
förebyggande arbetet. Nedan följer en kort redogörelse för årets arbete med dessa. Uppdrag som är genomförda enligt 
plan är markerade med en grön bock. I de fall uppdraget är delvis genomfört eller inte genomfört anges detta med en 
gul eller röd pil.

SSBF ska utveckla förmågan att analysera och lära av inträffade händelser 

Utveckla och implementera en systematisk process för lärande inom förebyggande-  
och räddningsinsatsverksamheten baserat på analys av rapporterade insatser och  
utredda olyckor.
En verksamhetsmodell för erfarenhetsåterföring
Arbetet med att ta fram en verksamhetsmodell för erfarenhetsåterföring har genomförts. Implementeringen genom-
förs i slutet av januari 2018. 

Vi säkerställer kvaliteten på händelserapporterna
Arbetet med att säkerställa kvaliteten på händelserapporterna har fortsatt under året. Kontinuerliga utbildningar har 
genomförts dels för de som ansvarar för att skriva händelserapporter och dels för de som analyserar och granskar 
händelserapporterna. Stationerna har utsedda medarbetare som går igenom händelserapporterna i syfte att utveckla 
lärandet och informationsutbytet mellan de olika grupperna.

Med syfte att få en bättre verksamhetsanpassad utdata i händelserapporterna har dialog med systemägaren genom-
förts. Dessutom pågår ett arbete tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att hitta en 
lösning där länets räddningstjänster kan ta del av varandras händelserapporter. 

Bättre och smidigare erfarenhetsåterföring genom samordnade webbsystem
I räddningstjänstens informationssystem om arbetsmiljö (RIA) rapporteras avvikelser och förbättringsförslag kring 
arbetsmiljön. Med syfte att utveckla och implementera en systematisk process för lärande inom förbundets hela verk-
samhetsområde har under 2017 ett arbete pågått för att automatiskt även kunna överföra erfarenheter och lärdomar 
från genomförda räddningsinsatser, som dokumenteras i händelserapporter (Daedalos), till RIA. Programvaran i 
Daedalos har utvecklats tillsammans med systemägaren och Räddningstjänsten Storgöteborg, för att med automatik 
få in erfarenheterna och lärdomarna från räddningsinsatserna in i RIA. Den uppdaterade programvaran installeras och 
driftsätts under januari 2018. 

Projektet ”Bränder i storstadsområden” har slutförts. Rapporten kommen att offentliggöras under januari 2018. Ansvarig 
för projektet är Malmö högskola och förutom SSBF har även MSB, Räddningstjänsten Storgöteborg, Räddningstjänsten 
Syd, Brandkåren Attunda och Södertörns brandförsvarsförbund deltagit.
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Lärande efter händelsen på Drottninggatan den 7 april
Ett omfattande arbete har genomförts där en hög andel medarbetare deltagit i ett flertal olika aktiviteter och utred-
ningar med att lära från händelsen på Drottninggatan den 7 april. Erfarenheterna har bland annat tagits tillvara under 
utformningen och genomförandet av övningar. 

Samtliga yttre befäl (L2) och vakthavande brandingenjör (L3) har genomfört den distansledda kursen After Action 
review (AAR). Syftet har varit att skaffa en grundläggande förståelse för hur man kan lära från inträffade händelser. 
Varje enskild räddningsledare/operativ chef som påbörjar en räddningsinsats där möjlighet finns att dra viktiga lärdo-
mar och erfarenheter från, ansvarar för att en översiktlig erfarenhetsåterföring sker med övriga inblandade befäl. För 
operativ chef (OC) gäller detta enbart det inre ledningsarbetet.

Storstockholms räddningscentral har justerat en del utalarmeringsrutiner och indexnoder för att bättre kunna larma 
och leda utifrån erfarenheterna från den 7 april. 

Erfarenheter och lärande av olycksutredningar och kompletterande händelserapporter
Ett utvecklingsarbete kring olycksundersökningar är nu på plats och resultat från utredningarna återkopplas frekvent 
till drabbade vilket är mycket uppskattat. Utgångpunkten har varit att hitta ett arbetssätt kring olycksutredningar där 
vi snabbt når ut till externa och interna mottagare med de erfarenheter SSBF drar efter en utredning. Inom en tvåveck-
orsperiod ska vi kunna återkoppla vår syn på det inträffade till framför allt externa aktörer såsom fastighetsägare, kon-
sulter samt stadsbyggnadskontor. Syftet har varit att förmedla vad vi tror har hänt, vad som kan förebygga eller minska 
riskerna för att en liknande händelse ska kunna inträffa igen samt att delge information som kan utgöra ett stöd till det 
systematiska brandskyddsarbetet till mottagaren.

Arbetet med kompletterande händelserapport har visat sig vara en arbetsmetodik som fungerar väl på de utvalda olyck-
styper vi fokuserat på bränder i flerbostadshus, bränder i vårdmiljöer (främst HVB-hem) och skolor samt trafikolyckor. 
Metodiken har även använts vid andra olyckor/bränder med gott resultat. Arbetsmetodiken med snabba fallstudier i 
rapportform som delges mottagaren har uppfattas som mycket positiv. Jämfört med 2016 har antalet kompletterande 
händelserapporter ökat från fyra till 22 stycken. En slutrapport med sammanställning för arbetet och utredningarna 
kring typhändelserna finns framtaget. För kompletterande händelserapporter med typhändelse trafikolycka har motta-
gare varit en intern grupp för utveckling inom SSBF. 

Händelser för övriga utredningar som genomförts eller håller på att genomföras är bl.a. bilbränder i Norra länken där 
en av händelserna medförde en utrymning från tunnelsystemet och bränder i flerbostadshus. Den mest omfattande 
händelsen var branden på Jakobsbergsgatan som tog stora delar av SSBF:s och närliggande räddningsorganisationers 
resurser i anspråk under en längre tid. 

Under 2017 har totalt 29 utredningar avslutats och färdigställts. Av de 29 är 22 stycken kompletterande händelse-
rapporter, fem stycken olycksutredningar, en fördjupad olycksutredning och en extern utredning på uppdrag från 
Räddningstjänsten Enköping-Håbo där fokus varit att utreda samverkan mellan olika räddningsorganisationer inom 
SSRC:s verksamhetsområde. 

Kompetensutveckling och samverkan med Polisen 
Under året har en medarbetare slutfört kursen Kvalificerad olycksutredningsmetodik samt att samordnare för olycks-
utredning genomfört Polisens utbildning inom brandplatsundersökning. Utöver inriktning att genomföra olycksutred-
ningar har ett samarbete påbörjats mellan SSBF och Polisen om att vara behjälpliga till varandra på brandplats när 
Polisens kriminaltekniker ska fastslå brandorsak. 

Exempel på resultat från genomförda utredningar
I både tertialrapport 1 och 2 har flera positiva konkreta resultat redovisats utifrån genomförda utredningar och 
platskopplad återkoppling. Ytterligare exempel är:

 � Brand i skräp i trapphus på Östermalm med kraftig rökspridning till samtliga lägenheter. Undersökningen 
visade bl.a. på stora springor mellan lägenhetsdörrar och trapphus och de boende rekommenderades att byta 
dörrar alternativt justera dem för att få ett bättre tillhåll/täthet. Mindre än ett år senare har alla dörrar bytts ut 
mot moderna dörrar med väl avskiljande förmåga.

 �  Brand i modulbyggnad på skola (SISAB). Byggnaden var svårsläckt och arbetet tog cirka 11 timmar. Den efterföl-
jande undersökningen visade vilka omständigheter som gjorde byggnaden lätt att antända och svår att släcka. 
Resultatet med förslag på åtgärder framfördes ett par dagar efter branden till SISAB. Två månader senare är 
denna och alla nytillkomna modulbyggnader av samma slag uppförda på ett säkrare sätt.

Utveckling av avvikelsehanteringssystemet för SSRC:s samverkanspartners
Vi har fortsatt att utveckla avvikelsehanteringssystemet för Storstockholms räddningscentral (SSRC). Avvikelser han-
teras i ledningssystemet genom en systematisk och dokumenterad erfarenhetsåterföring. Systemet är införlivat i den 
ordinarie löpande driften. Arbete med avvikelserna pågår regelbundet och antalet är beroende av insatsfrekvensen. 
Under december månad fanns två pågående utredningar i systemet.

SSBF ska utveckla sättet på vilket det egna arbetet med att förebygga olyckor styrs, inrik-
tas och utvärderas

Utreda och analysera samhällets riskbild som ett av underlagen för vår förebyggande och 
skadeavhjälpande verksamhet. 
Uppdraget att ta fram en modell och ett arbetssätt för kontinuerlig analys av samhällets riskbild inom SSBF:s område 
har genomförts. En workshop hölls i maj som syftade till att ta reda på vad som bör ingå i en statistikanalys samt i en 
inventering av riskkällor och särskilt skyddsvärda områden. Därefter togs ett utkast på modell fram och skickades på 
internremiss i organisationen. Som angavs i tertialrapport 2 är tidplanen något förskjuten jämfört med ordinarie plan 
till följd av hög arbetsbelastning.  Arbetet med den första årliga analysen fortsätter 2018.

Genomföra en översyn av tillsynsprocessen. 
Arbete med att göra en översyn av tillsynsprocessen är genomfört. Översynen omfattar alla delprocesser avseende till-
syn enligt LSO som t.ex. urvalsmetoder (för platsbesök), genomförandemetoder, bedömningsgrunder och kommuni-
kationen gentemot den enskilde. Arbetet har resulterat i konkreta förbättringsförslag som kommer att implementeras 
under 2018. 
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SSBF är förberett att snabbt och effektivt ingripa när den  
enskilde inte själv kan hantera en olycka

SSBF:s räddningsinsatser genomförs av de operativa resurserna och av 
ledningsresurser som är fördelade inom SSBF:s geografiska område. 
Räddningsinsatserna ska vara snabba, effektiva och säkra för att begränsa 
skador på människor, egendom och miljö. 

Förberedelse av räddningsinsats sker genom utbildning, övning, for-
dons- och materielunderhåll samt kompetensutveckling. Orienteringar, 
dvs. platsbesök där brandstyrkorna bekantar sig med den närmaste 
omgivningen för att underlätta räddningsinsats och metodutveckling, är 
andra viktiga delar inför en kommande räddningsinsats. 

För att möta de drabbades och samhällets totala behov vid en olycka 
finns det i de allra flesta fall behov av samverkan. Förutom samverkan 
med andra räddningstjänster i regionen sker ett nära samarbete med 
polis och ambulanssjukvård vid många olyckor. Samverkan sker i flera 
fall utifrån upprättade avtal där SSBF biträder med kunskap, utrustning 
och personella resurser. Vissa avtal innebär regelbundna och frekventa 
insatser såsom avtalet med Stockholms läns landsting kring hjärtstopps-
larm. Andra avtal innebär få operativa insatser men kräver däremot 
utbildning, övning, teknisk utrustning m.m. för att ha beredskap inför 
en eventuell insats. 

Räddningstjänstverksamhet ska planeras och organiseras så att det går att påbörja räddningsinsatserna inom godtag-
bar tid och genomföra dem på ett effektivt sätt. För den som ringer ett 112-samtal är tiden till att hjälp anländer av stor 
betydelse. Tiden från att ett nödsamtal tas emot till att räddningstjänstresurser är på plats kallas för responstid. För 
att bedöma hur snabba vi är följer vi upp responstiden, eftersom den är uppföljningsbar och relevant för de enskilda.

Det är av stor vikt för invånarna att räddningsinsatser är effektiva, i synnerhet för de som drabbas av olyckor. Lagen 
om skydd mot olyckor anger effektiva räddningsinsatser som ett nationellt mål. Vad som är att betrakta som en effektiv 
räddningsinsats anges dock inte. Vi ser att effektivitet i detta sammanhang är ett mångfacetterat begrepp och har valt 
att definiera den i tre delar: vår kapacitet, vår noggrannhet och vår robusthet. 

Kapacitet innebär att vi, med egna resurser och förmågor samt i samverkan med andra, ska kunna genomföra: 

 � flera samtidiga räddningsinsatser mot vanliga olyckor
 �  en mycket omfattande räddningsinsats mot stora olyckor.

Genom att analysera riskerna för olyckor ska SSBF anpassa kapacitetsbehovet på både kort och lång sikt.

Noggrannhet innebär att vi efter en avslutad räddningsinsats inte ska behöva återvända till samma plats och olycka för 
ny räddningsinsats.

Robusthet innebär att vi ska ha god förmåga att motstå störningar och upprätthålla räddningstjänstverksamheten.

Antal larm under 2017
Det totala antalet larm har ökat något jämfört med 2016. Jämfört med 
2015 larmas vi vid cirka 1000 fler tillfällen. Andelen onödiga automatlarm 
utgör cirka 31 procent av larmen. Cirka 4 procent av larmen är till närlig-
gande geografiska områden.

Av de 11 407 larmen utgör bränder nästan 25 procent.

I slutet av rapporten redovisas statistik även kommunvis.

Diagram 5. Antal larm 2015-2017.

Målen för SSBF:s räddningstjänstverk-
samhet är att:
 � hjälpen till de enskilda påbörjas så 

snabbt som möjligt vid varje enskild 
olycka

 � hjälpen till de enskilda vid rädd-
ningsinsats har god kapacitet, 
noggrannhet och robusthet.

SSBF:s räddningstjänstverksamhet ska 
utveckla:
 � förmågan att leda och genomföra 

stora och komplexa insatser och att 
samverka med andra organisationer

 � samverkan med andra sam-
hällsaktörer, såväl nationella som 
internationella.

 � planeringen för räddningstjänst vid 
höjd beredskap

 � förmågan att verka vid 
terrorhändelser
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Bränder i bostäder, byggnader och skolor

Antalet registrerade bostadsbränder har ökat. Detta beror med stor sannolikhet att vi har blivit bättre på att registrera 
och  en förändring i tolkningen av vad som är ett brandtillbud. 

Antalet skadade i brand ligger på samma nivå som 2016, 163 skadade och nio omkomna. Personskador registreras mer 
finmaskigt än tidigare år. Inom vårt område har åtta personer registrerats som omkomna på skadeplats. 100 personer 
fick transporteras till sjukhus och 55 personer omhändertogs på plats.

Brandvarnare fanns vid 48 procent av bränderna i bostad, dock registreras detta endast om händelsen orsakat någon 
skada eller störning. Vid 32 procent av bränderna är det dokumenterat att brandvarnaren fungerade. 

Diagram 6. Antal bränder eller brandtillbud      Diagram 7. Antal bränder inom SSBF, 2015-2017.
i bostäder, 2015-2017.

Flera kommuner har haft en ökning av brand ej i byggnad. Störst procentuell ökning har Danderyd, Täby och Lidingö 
kommuner. Flest antal brand ej i byggnad per 1000 invånare har Värmdö kommun haft. I likhet med antalet bränder i 
bostäder så har antalet bränder i byggander ökat. Däremot har antalet utvecklade bränder minskat. Flest antal brand i 
byggnad per 1000 invånare har Stockholms stad haft.

Av det totala antalet bränder 2 837 stycken som SSBF larmats till har 893 varit anlagda, vilket utgör cirka 31 procent.

En ökning av antalet bränder i skolor har skett under 2016 och 2017 jämfört med tidigare år, däremot har ingen ök-
ning skett på fritidsgårdar. Den vanligaste startplatsen för brand i skolor är på toaletten eller utanför byggnaden. 

SSBF planerar och genomför sin räddningsinsats så att hjälpen till enskilda påbörjas så 
snabbt som möjligt vid varje enskild olycka
I verksamhetsplanen för 2017 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att kvalitetsmålet SSBF planerar och genom-
för sin räddningsinsats så att hjälpen till enskilda påbörjas så snabbt som möjligt vid varje enskild olycka uppnås. Nedan 
följer en kort redogörelse för årets arbete med dessa. Uppdrag som är genomförda enligt plan är markerade med en 
grön bock. I de fall uppdraget är delvis genomfört eller inte genomfört anges detta med en gul eller röd pil.   

Planera och genomföra insatser så att responstiden blir så kort som möjlig  
med bibehållen kvalitet. 
Uppföljning och redovisning av SOS tiderna kopplat till responstiden har utvecklats. Vi har fortsatt samarbetet med SOS 
Alarm avseende medlyssningar och larmhantering och vi har justerat arbetssätt i SSRC utifrån SOS Alarms nya process 
för räddningsärenden. På sikt, när den förändrade processen är fullt inarbetad, kommer vi se en positiv effekt på den 
totala tiden. 

Storstockholms räddningscentral (SSRC) har följt upp larmhanteringstiden varje månad för SSRC totalt och för varje 
samverkanspartner enskilt. Vi följer också upp larmhanteringstiden varje tertial för varje enskild medarbetare. Under 
året har regelbundna möten hållits inom ramen för ett gemensamt synsätt på ledning (Ramverk ledning) inom regio-
nen. Den nya metoden att förbereda insats/insatsplanering förväntas bidra till att responstiden blir så kort som möjligt 
med bibehållen kvalitet.
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Styrkorna informerar sig om olika objekt för att snabbt kunna påbörja ev. insats
På stationsnivå planeras och genomförs övning för operativ personal. Aktiva orienteringar, där styrkorna informerar 
sig om utvalda objekt exempelvis skolor, bostadsområden och köpcentrum, genomförs regelbundet så att en eventuell 
insats snabbt ska kunna påbörjas. Angreppsvägar värderas kontinuerligt.

Anspänningstid avser tiden från att stationen fått larmet till att första fordon lämnar stationen. Under 2017 har syste-
met med en digital röst som talar om när det gått 90, 60 respektive 30 sekunder från utlarmning installerats på samtliga 
brandstationer. 

Genomföra kvalitetsutveckling tillsammans med samverkanspartners utifrån samarbetsavtal 
som reglerar larm och ledning. 
Kvalitetsuppföljningsmöten har genomförts med samtliga kunder till Storstockholms räddningscentral (SSRC) för att 
följa upp hur samverkan fungerar. Dessa uppföljningsmöten har genomförts enskilt med respektive organisationoch vid 
ett tillfälle gemnsamt för samtliga samverkande organisationer. Alla samverkanspartners har i stort varit väldigt nöjda 
med SSRC:s kvalitet på larm och ledning. 

Kvalitetsuppföljnings-/utvecklingsmöten har under året även genomförts med andra samverkande organisationer, 
exempelvis SOS Alarm, Sjukvårdens larmcentral, Sjöräddningssällskapet, Storstädernas räddningscentraler och 
Verkställande forum för Ledningscentraler inom A/B län samt inom C/U län. SSRC arbetar därutöver kontinuerligt med 
uppföljning av avvikelser och erfarenheter från utredningar. 

Genomföra insatsplanering i enlighet med krav för verksamheter som klassificeras som  
farlig verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor. 
Förberedande arbete inför framtagande av kommunal plan för räddningsinsats avseende Sevesoverksamheterna i 
Loudden har genomförts. Orienteringar har genomförts på objekt som klassas som farlig verksamhet. Som ett resultat 
av arbetet har ett antal områden identifierats som behöver arbetas vidare med för att stärka förmågan att genomföra 
räddningsinsats i oljehamnen.

Vid de tidigare omnämnda mötena i regionen där ett gemensamt synsätt på ledning diskuteras (Ramverk ledning) har 
ett aktivt arbete med att strukturera och planera för den nya metoden att förbereda insats diskuterats. Metoderna  
berör bland annat verksamheter som klassas som farlig verksamhet. 

SSBF:s hjälp till de enskilda vid räddningsinsatser har god kapacitet, noggrannhet  
och robusthet
I verksamhetsplanen för 2017 finns nio uppdrag som syftar till att bidra till att kvalitetsmålet SSBF:s hjälp till de enskilda 
vid räddningsinsatser har god kapacitet, noggrannhet och robusthet uppnås. Nedan följer en kort redogörelse för årets 
arbete med dessa. Uppdrag som är genomförda enligt plan är markerade med en grön bock. I de fall uppdraget är delvis 
genomfört eller inte genomfört anges detta med en gul eller röd pil.   

Vidareutveckla våra beredskapsresurser. 
 � En framtidsanalys ur Storstockholms brandförsvars perspektiv har tagits fram. Analysen är en metaanalys av 

ett flertal studier och rapporter som tagits fram av exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Stockholms stad, Militära underrättelse- 
och säkerhetstjänsten (MUST) med flera. Framtidsanalysen ger en inriktning för förbundet med sikte på 2030 
och kommer ligga till grund för längre strategiarbeten. 

 � En beredningsgrupp för beredskapsförändringar har tagits fram och driftsatts. Gruppen ger kontinuerliga 
beslutsunderlag till räddningschefen avseende kortare beredskapsförändringar till följd av evenemang, stats-
besök eller andra på förhand kända situationer. Under 2017 har 44 beredskapsförändringar genomförts i för-
bundet, exempelvis till följd av finalen i UEFA Europa League, politikerveckan, Drottninggatan 7 april, fotbolls-
derbyn, Stockholm Pride med flera. 

 � En översyn av Rakel och framkörningsstöd genomfördes under 2016. Som ett resultat av översynen har föl-
jande aktiviteter genomförts under året: 
 - En ny förvaltningsorganisation har initierats och formerats. 
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- En arbetsgrupp har tagit fram förslag till justerad sambandsplan som driftsattes i juli. Den nya sambands-
planen har hittills upplevts som mycket positivt. 
- Utbildning i den nya sambandsplanen har genomförts i samband med befälsdagar för L1 och L2/L3 samt en 
utbildningsdag för superanvändare.

 � Implementering av funktionen första insatsperson (FIP) på Ljusterö och Sandhamn är genomförd.
 � Pilotprojekt med nyckelfri åtkomst till automatlarmsobjekt pågår så kallad digital access. Detta arbete genom-

förs tillsammans med SOS Alarm.
 � Inför upphandlingen av släckfordon har en analys av lämplig släckutrustning på fordonen genomförts. 
 � En analys av alternativ brandvattenförsörjning inom förbundet har tagits fram. Denna kommer i sin tur ligga 

till grund för vidare arbete med behovet av bland annat lastväxlare och tankmoduler.

Fortsätta utveckla den regionala samverkan
I Stockholmsregionen pågår sedan flera år ett samarbete inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen (SSR) vilket 
skapat ett effektivt och konstruktivt samarbets-klimat i regionen. Vid flera tillfällen per år har olika aktörer kallat till 
samverkan. Samverkan har skett på så väl inriktande- som verkställandenivå med gott resultat. 

Under året har planering och genomförande av förmågebeskrivningen för ledning i regionen och dokumentet ramverk 
för ledning genomförts. Vi har även deltagit i arbetet med gemensamma övningar och utbildningar under hösten inom 
ramen för Ramverk ledning. 

I oktober 2016 bildades den så kallade BUS-gruppen, beredningsgrupp utryckande samverkan. I BUS-gruppen ingår 
Brandkåren Attunda, Södertörns brandförsvarsförbund, Räddningstjänsten Norrtälje, Uppsala Brandförsvar och 
Storstockholms brandförsvar. Räddningstjänsterna Sala-Heby och Enköping-Håbo deltar inte men följer arbetet som 
görs i gruppen. BUS-gruppens uppdrag är att ta initiativ till en fördjupad och förbättrad samordning mellan organisa-
tionerna och att bereda frågor av operativ karaktär. Gruppen har under året haft tio möten där ämnen som exempelvis 
OPSAM-T, Rakel, radiolänksamverkan, gemensam ledningsutbildning och regionens beredskap vid kemikalieolyckor 
har utvecklats.

Samverkan Stockholmsregionens projekt Samverkansetablering på Johannes, populärt benämnt klustret är ett projekt 
mellan regionens operativa aktörer som är beslutat fram till sista juni 2018. 

De stationer som angränsar till våra grannräddningstjänster har löpande kontakt med varandra för att byta erfaren-
heter. Vi har också ett samarbete med Räddningstjänsten Storgöteborg, Brandkåren Attunda och Räddningstjänsten 
Syd avseende utbildning och övning.

Utreda kompetensbehov, resursåtgång och avtalsförhållanden för interna och externa spe-
cialfunktioner.
Under året har det genomförts en utredning av den maritima verksamheten samt för specialfunktionerna storskalig släck-
utrustning (SMC), Maritim Incident Respons Group (MIRG), avancerad indikering (AI) och restvärdesräddning (RVR).

Utredningen av specialfunktionerna MIRG och RVR är färdigställd. Avdelningen föreslår inga grundläggande föränd-
ringar för MIRG-resursen men en grupp ska se över specifika krav. Inga förändringar är föreslagna för RVR. Även spe-
cialfunktionen för avancerad indikering håller på att ses över men är inte färdigställd. I denna utredning ligger även 
hantering och formering av kemförmåga nivå 4. Utredningen av SMC kommer att fortsätta under 2018 då Stockholms 
stad kommer att avveckla Louddens oljedepå under 2019. Fortsatt hantering av SMC-resursen måste därför utredas. 

Ett nytt avtal har upprättats med MSB för nationell urban sök räddning (NUSAR) som är en sök- och räddningsresurs 
vid exempelvis rasolyckor. Det nya avtalet innebär att resursen går från att vara internationell, då benämnd SWIFT, till 
nationell resurs. 

Säkerställa personell kapacitet och robusthet vid särskilda tillfällen och händelser samt för 
att kunna bemanna samverkanskluster vid behov.
Rutinen för inkallning av personal vid särskilda plötsliga händelser tillämpas av Storstockholms räddningscentral, 
SSRC vid behov. Exempelvis vid akut sjukdom och större insatser. Under året har inkallning av stabspersonal skett åtta 
gånger, av operativa chefer sju gånger, av vakthavande brandingenjör 18 gånger och av yttre befäl åtta gånger. Vid flera 
tillfällen sker inkallning via telefon och finns då inte med i statistiken. Det har gjorts beredskapsplaner för samverkan 
för totalt 44 dagar under året.
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Utveckla risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, för att upprätthålla våra förmågor och motstå 
påfrestningar. 
Samtliga stationer har gjort en säkerhets- och behovsinventering när det gäller säkerhet och skalskydd på brandstatio-
nerna. Detta har resulterat i att ett stängsel med en grind som öppnas vid larm har monterats runt Kista brandstation.

Målet är att RSA arbetet ska omfatta ett bredare perspektiv än tidigare och hantera alla typer av risker som påverkar 
förbundets förmåga att utföra sitt uppdrag och motstå påfrestningar. Det påbörjade arbetet med riksinventering samt 
risk-och sårbarhetsanalyser kommer att fortsätta under 2018.

Utveckla och intensifiera utbildning och övning. 
Funktionen räddningschef i beredskap, RCB, inom SSRC:s utalarmeringsområde1 har träffat medarbetare från 
Köpenhamn, Oslo, Göteborg, Malmö och Helsingfors med motsvarande befattningar för utbildning och erfarenhetså-
terföring. RCB-gruppen har därutöver haft cirka tio utbildningstillfällen.

Samordningsmöten med brandförsvaren i länet, Polismyndigheten och ambulansverksamheten har genomförts 
för att samordna utbildnings- och övningsinsatser. Även interna möten har hållits för att samordna och utveckla 
övningsverksamheten.

Planering och genomförande av en pilotutbildning för befäl har genomförts inom SSRC-regionen, tillsammans med 
Södertörns brandförsvarsförbund.

Under våren pågick förberedelser för att under andra halvåret kunna genomföra utbildningar för att stärka förmågan 
vid terrorhändelser. Fyra utbildningsmoment har genomförts som riktar sig till olika målgrupper inom organisationen; 
akut omhändertagande, polistaktik, simulerad ledningsträning och medvetande/ förhållningssätt.  

Samtliga ledningsoperatörer och ledningsbefäl har fått utbildning i grundläggande taktik vid pågående dödligt våld 
(PDV) och särskild händelse. De har även fått en tre timmarsutbildning med polisen i särskild händelse. 

Några exempel på genomförda utbildningar utöver terror
Utbildningsenheten har under året planerat och genomfört övning för styrkorna i rökdykning på Ågesta och Okvista 
samt övning i utskjutsstege och dörrforcering. Under våren utbildade vi 36 nya sommarvikarier som sedan jobbade 
hos oss under sommaren som brandmän. SSBF:s egna dykarskola genomförde två räddningsdykarutbildningar och en 
dykledarutbildning under året. 

Utöver OPSAM-T utbildningen har det varit åtta utbildningsdagar för yttre befäl, vakthavande brandingenjör och ope-
rativ chef, samt brandmästarutbildningsdagar under en tvåveckorsperiod där även yttre befäl och vakthavande bran-
dingenjör deltagit.

Under året har Storstockholms räddningscentral genomfört en rad utbildningar och övningar. 

 � Utbildning Bromma flygplats
 �  Utbildning Arlanda flygplats
 �  Utbildning Hav & Sjö
 �  Praktisk utbildning i skärsläckare och rökspridning i flerfamiljshus
 �  Utbildning i Gotlands nya organisation 
 �  Praktisk utbildning i användning av tryckluftsskum, trafikolycka, samt brand i byggnad 
 �  Utbildning Citybanan både praktisk och teoretisk
 �  Mediautbildning
 �  Sambandsutbildning
 �  Zenith vidareutbildning
 �  Restvärdesutbildning

Gemensamma utbildningstillfällen för operativ chef (OC) och ledningsbefäl har genomförts vid befälsdagarna för 
OC. Under året har utbildningspassen berört Det drabbade sammanhanget, LSO och farliga ämnen. Utöver detta har 
dagarna är innehållit diskussioner kring arbetet i räddningscentralen. Totalt har fyra dagar genomförts. 

P

1 Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Norrtälje, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, 
Räddningstjänsten Sala-Heby, Storstockholms brandförsvar samt Uppsala brandförsvar.
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Utbildningsportal och utbildningsplan
Under året har arbetet med en utbildningsportal pågått. Den lanserades på intranätet i december. Ett av blocken är en 
grundutbildning för nyanställda brandmän. Trafikolycksgruppen har tagit fram en utbildningsplan som sträcker sig 
flera år fram i tiden, där utbildning av nya instruktörer kommer att genomföras i början av nästa år.

Utreda SSBF:s maritima verksamhet avseende kompetens-och resursbehov. 
Den maritima verksamheten har utretts under året och förslag till maritim förmåga med inriktningsförslag till resurser 
är framtaget. Utredningen utgör ett underlag för det fortsatta arbetet med framtagande av specifika krav för maritima 
resurser. 

Tydliggöra ansvarsfördelning och genomförande av insatsplanering. 
En systematisk metod för planering inför insats, insatstaktik och objektskännedom har tagits fram under året. Metoden 
och processen spänner över hela området insatsplanering. Tidplanen för implementering av förvaltningsorganisationen 
är reviderad då IT-lösningen som ska användas inte är klar för test. Pilottestet kommer att genomföras på Brännkyrka 
brandstation, den taktiska enheten som utgår från Brännkyrka, Täby brandstation, enhet ledning (yttre befäl/vaktha-
vande brandingenjör) samt inom avdelningen för riskhantering med start i mars 2018. 

Under året har SSBF genomfört fyra arbetsmöten tillsammans med Polisen i Stockholm och Stockholms läns landsting 
där MSB:s åttastegmodell för insatsplanering prövats tillsammans med Försvarsmaktens metod för insatsplanering. 
Fokus har varit att testa och förbättra metoden så att den fungerar optimalt för samtliga aktörer och att den går att 
använda vid insatsplanering inom SSBF.

Aktivt kommunicera kring värdena trygghet, professionalism och trovärdighet i syfte att 
vårda och stärka SSBF:s varumärke i arbetet med räddningsinsats. 
Under hösten genomfördes en flerspråkig informationskampanj som kommuni-cerades genom möten, tryckt material, 
och insatser i sociala medier. Syftet var att bygga relationer med mångkulturella målgrupper inom SSBFs medlemskom-
muner samt att bidra till ökad medvetenhet om brandsäkerhet och kunskap om räddningstjänstens roll. Kampanjen 
nådde väl ut och togs emot bra i målgruppen.

Den externa bilden av SSBF som helhet domineras av vad vi gör under pågående räddningsinsats; att rädda människor 
från brand, olyckor och annan fara mot liv och hälsa. SSBFs räddningsinsatser får många omnämnanden i media, i 
princip samtliga omnämnanden är neutrala eller positiva. SSBF som organisation framställs i media oftast i rollen som 
expert. Vår myndighetsutövning blir endast i liten utsträckning utsatt för granskning. Människor har högt förtroende 
för oss, och delar/sprider gärna våra budskap i sociala medier vidare. 

Utvecklingsmål
Utvecklingsmålen innebär en förstärkning av vårt organisatoriska lärande och vår roll i samhällets lärande från inträf-
fade olyckor. Under 2017 fokuserar vi på alla fyra utvecklingsmål från handlingsprogrammet med koppling till rädd-
ningsinsatsarbetet. Nedan följer en kort redogörelse för årets arbete med dessa. Uppdrag som är genomförda enligt 
plan är markerade med en grön bock. I de fall uppdraget är delvis genomfört eller inte genomfört anges detta med en 
gul eller röd pil.   

SSBF ska utveckla förmågan att leda och genomföra stora och komplexa insatser och att 
samverka med andra organisationer 

Implementera, pröva och vidareutveckla ledning samt metoder vid komplexa insatser. 
Övningar och utbildningsinsatser har genomförts för räddningschef i beredskap, ledningsnivå 5. Metoder för ledning 
av insatser vid terror- och PDV-händelser (pågående dödligt våld), undermarksanläggningar och höga byggnader har 
tagits fram. Ett regionsgemensamt förhållningssätt vid ledning av räddningsinsatser har utvecklats. Ett utvecklingsar-
bete avseende stabsmetodiken i räddningscentralen har påbörjats.
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Utveckla informations- och kommunikationshantering i komplexa miljöer och terrorsituationer 
Uppdrag med koppling till terror redovisas under utvecklingsmålet SSBF ska utveckla sin förmåga att verka vid terror-
händelser nedan.

Utreda SSBF:s externa samverkansavtal i syfte att säkerställa att avtalen motsvarar SSBF:s 
uppdrag enligt förbundsordningen. 
En översyn har genomförts av avtalen som gäller specialfunktionerna för att stämma av att SSBF levererar enligt avtal. 
Vi har även gjort en jämförelse vad gäller SSBF:s kostnadsutfall för specialfunktionerna med den ersättning som kunden 
betalar. ²

SSBF ska utveckla planeringen för räddningstjänst vid höjd beredskap

Genomför översyn av planerna för Räddningstjänst under höjd beredskap, RUHB.
SSBF inväntar detaljerade direktiv från Länsstyrelsen alternativt MSB om vilka beredskapshöjande åtgärder SSBF behö-
ver vidta inför en återuppbyggnad av det civila försvaret. I nuläget säger vi nej på förfrågningar gällande avskaffandet 
av branddammar i våra medlemskommuner. Arbetet med RUHB och det civila försvaret är ett prioriterat område under 
2018.

SSBF ska utveckla samverkan med andra samhällsaktörer, såväl nationella  
som internationella

Utveckla och kvalitetssäkra operativ samverkan inom regionen. 
SSBF deltar regelmässigt i Samverkan Stockholmsregionens aktiviteter. På dessa möten diskuteras aktörsgemensam 
samverkan i syfte att stärka Stockholmregionens förmåga att motstå störningar. Därutöver sker ett flertal aktiviteter 
inom ramen för BUS-gruppen (se ovan under regional samverkan), genom den länsgemensamma utbildningsgrup-
pen samt i utbildningsgrupperna inom SSRC regionen. Bland annat har en pilotutbildning för en gemensam befälsut-
bildning inom SSRC regionen tagits fram, en regional samverkanskurs för verkställande nivå startats upp och en stor 
övningsserien kopplat till OPSAM T samt Wargvinter genomförts.

Fortsatt utveckling av SSBF:s förmåga att samverka internationellt, nationellt och regionalt 
inom ledning av stora och komplexa insatser. 
Under året har utbildning i Värdlandsavtalet genomförts, vilket är en EU-modell för att kunna ta mot internationell 
hjälp vid större händelse. 

SSBF ska utveckla sin förmåga att verka vid terrorhändelser

Säkerställa vår interna informationsdelning samt utveckla vår samverkan med kommuner, 
Polisen med flera avseende terrorhändelser.
SSBF har deltagit i regelbundna och akut uppkomna samverkanskonferenser och har upprätthållit en kontinuerlig kon-
takt med Polisen för delad lägesbild. Dessa kontakter har renderat i en förberedd samverkan eller andra förändringar 
i beredskap vid ett fyrtiotal tillfällen. Utöver telefonmöten har vi deltagit i 43 samverkansmöten. Under EU-toppmötet 
deltog vi som observatörer. 

I början av april tecknade SSBF ett samverkansavtal med Polisen. Syftet är att räddningstjänsten ska ha en mer fram-
skjutande roll vid terror eller pågående dödligt våld. Enligt avtalet ska Polisen inrikta sig på att nedkämpa eventuell 
gärningsman och räddningstjänsten ska rädda liv i skydd av Polisen. 

Dialog har löpande skett med Polisens sakkunniga och operativa befäl. Samtliga befäl i nivåerna L2-L4 samt ledningso-
peratör (LOP) har fått grundutbildning i polisens förhållningssätt och metodik vid terror/PDV. 

Planering för fullskaleövningar genomfördes under sommaren. I mitten av juni månad genomfördes befälsmöte under 
två dagar mellan våra vakthavande brandingenjörer (L3) och ledningsbefäl från Göteborg. Under dagarna diskuterades 
relevanta ämnen från inträffade händelser avseende både höga byggnader men även terror och PDV. Nästa år arrangeras 
motsvarande möte av Räddningstjänsten Storgöteborg.
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Det har även skett en del finjusteringar i metod och teknik i samband med utalarmering och ledning i händelse av ter-
ror. Särskilda indexnoder har exempelvis upprättats och grundläggande planer utarbetats. Utbildningsinsatser tillsam-
mans med polisen har genomförts. 

SSBF har under året medverkat i Arenastadens säkerhetsgrupp. Fysiska möten sker 1 ggr/månad med erfarenhetsutbyte 
med alla säkerhetschefer i området.

Vidare deltar SSBF i det försök med samverkanskluster som genomförs i SSR:s regi. Försöket är tvåårigt och finansieras 
delvis av MSB. I samverkansklustret sker en praktisk samverkan avseende insatser och lägesbild mellan operatörer från 
ett flertal aktörer bland andra räddningstjänst, polis och Trafik Stockholm. Projektet pågår till sista juni 2018.

Genomföra analys och vidareutveckling av operativ planering för terrorhändelse. 
Projektet operativ samordning vid terrorangrepp (OPSAM T) presenterade i februari en rapport med analys och förslag 
på hur det operativa arbetet på skadeplats kan utvecklas vid en terrorhändelse. OPSAM T är ett projekt som drivits av 
SSBF tillsammans med Polismyndigheten region Stockholm. På sikt kommer fler aktörer att involveras. Syftet är att 
minimera påverkan på samhället, maximera överlevnaden hos de drabbade samt motverka terroristernas mål att sätta 
skräck i samhället i händelse av ett terroristangrepp inom förbundets geografiska ansvarsområde. 

Till följd av händelsen på Drottninggatan 7 april beslutades en ny genomförandeplan utifrån OPSAM T med påverkan på 
hela organisationen. Under året har en stor del av SSBF:s operativa personal utifrån OPSAM T och lärdomarna från hän-
delsen på Drottninggatan, genomgått ett antal praktiska utbildningar. Förberedelse och genomförande av utbildning 
och övning har genererat ett stort antal övertidstimmar. 

Stärka förmågan vid terrorhändelser genom kunskap om infrastruktur med möjlig hotbild. 

Genomföra övningar med samverkande aktörer baserade på operativa planer för  
terrorhändelse. 
Under våren pågick förberedelser inom SSBF för att under andra halvåret kunna genomföra utbildningar inom ter-
rorförberedande åtgärder. Vi har tagit fram momentövningar som riktar sig till olika målgrupper inom organisatio-
nen; akut omhändertagande, polistaktik, simulerad ledningsträning, praktiska övningsmoment och medvetengörande 
utbildningar. Dessa övades under våren och sommaren.

Under hösten har samtliga stationer genomfört praktiska övningar på Ågesta i syfte väva samma de momentvisa övning-
arna och skapa en helhet. Syftet var också att utvärdera vår taktik, metod och koncept.

Utveckla operativa planer för PDV (pågående dödligt våld) och genomföra övningar med 
samverkande aktörer.
Beslut om att en vägledning för samverkan vid pågående dödligt våld, PDV, fattades under våren av MSB efter samråd 
med dåvarande inrikesminister Anders Ygeman och representanter från Polisen, Socialstyrelsen, SKL, räddningstjäns-
ten, landstinget och fackliga organisationer. Vägledningen har tagits fram tillsammans med lokala aktörer i Stockholm 
och Göteborg och är nu utskickad på remiss.

I december genomfördes Wargvinter, en gemensam övning med andra blåljus-myndigheter. Scenariot var att tillsam-
mans med Polisen och ambulansen öva på att arbeta under en händelse med pågående dödligt våld. Totalt deltog över 
400 personer varav 200 som figuranter. I övningen deltog förutom SSBF även: Södertörns brandförsvarsförbund, 
Brandkåren Attunda, ingripandegrupper från Polisen i Stockholmsregionen, nationella specialfunktionsgrupper från 
Polismyndigheten, SOS Alarm samt regional stab mer att utvärdera vår del av övningen under januari.
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SSBF är en attraktiv arbetsgivare med rätt kompetens och god 
arbetsmiljö som har engagerade medarbetare

SSBF ska vara en attraktiv arbetsgivare där allas kompetens tas till vara och utvecklas kontinuerligt. Vi ska stärka arbets-
givarvarumärket genom att aktivt stödja chefer och medarbetare att utveckla attraktiva arbetsplatser. Vi ska även synas 
och verka i sammanhang, exempelvis mässor och andra aktiviteter, som bidrar till att öka attraktiviteten och säkerstäl-
ler personalförsörjningen. SSBF ska vara en organisation med en öppen och inkluderande arbetsmiljö som är tillgänglig 
för alla och där diskriminering och trakasserier inte förekommer. 

I verksamhetsplan och budget 2017 finns fem uppdrag som syftar till att det centrala målet, att SSBF är en attraktiv 
arbetsgivare med rätt kompetens och god arbetsmiljö som har engagerade medarbetare, uppnås. Nedan följer en kort 
redogörelse för årets arbete med dessa. Uppdrag som är genomförda enligt plan är markerade med en grön bock. I de 
fall uppdraget är delvis genomfört eller inte genomfört anges detta med en gul eller röd pil.   

Attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens och utveckla befintliga medarbe-
tare i linje med förbundets mål och uppdrag. 
Kompetensförsörjning är en strategiskt viktig fråga för organisationen. SSBF:s rekryteringsgrupp arbetar med rekryte-
ring till en merpart av organisationens operativa befattningar. Under året har rekryteringsgruppen utökats och utbild-
ats. Gruppen består idag av elva medarbetare. Utbildning i kompetensbaserad rekrytering har genomförts för rekryte-
ringsgruppen i syfte att ytterligare säkra den kompetensbaserade rekryteringen i organisationen.

Under 2017 har rekrytering skett till bland annat ledningsoperatörer, sommarvikarierande brandmän, operativ chef, 
tre enhetschefer till våra brandstationer, miljöstrateg, IT-strateg, tekniker och deltidsbrandmän till våra deltidsstatio-
ner. Vid rekrytering av brandinspektörer och brand-/civilingenjörer är antalet behöriga sökanden fortsatt lågt. Antalet 
sökande till brandingenjör vid högskolorna går ned och antalet som vidareutbildas på MSB för behörighet som rädd-
ningsledare i kommunal räddningstjänst har enligt uppgift aldrig varit så lågt som i våras.

Attraktivt arbetsgivarindex, AVI
För att på ett övergripande plan kunna följa upp SSBF:s attraktivitet och utveckling tillämpas Attraktiv arbetsgivarindex 
(AVI). AVI beskriver de faktiska arbetsvillkoren utifrån ett medarbetarperspektiv och presenteras av Nyckeltalsinstitutet. 
Resultatet bygger alltid på föregående års uppgifter. Resultatet avseende verksamhetsåret 2016 för såväl operativ (i 
huvudsak skiftgående) som icke-operativ personal (i huvudsak dagtid), har sjunkit något jämfört med året innan. Detta 
berodde framför allt på att långtidssjukfrånvaron ökade i båda grupperna under 2016. (Lite längre fram redovisas sjuk-
frånvaron för 2017 som visar att siffrorna vänt och långtidssjukfrånvaron gått ned) 

SSBF:s resultat, blå linje i diagrammet, ligger dock över medianen för alla svarande organisationer, röd linje i diagrammet.

Diagram 9.1 och 9.2. Attraktiv arbetsgivarindex AVI. Den vänstra cirkeln visar resultat för icke-operativ personal och den 
högra cirkeln för operativ personal.              
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Aktiva åtgärder i likabehandlingsplan
En partsgemensam uppföljning av aktiva åtgärder i likabehandlingsplan 2017 har genomförts. Arbetet med att ta fram 
nya aktiviteter till likabehandlingsplan för 2018 är genomfört och kommer att redovisas i början av 2018.

2017 har ett utbildningsmaterial för samtliga medarbetare i SSBF inom området jämställdhet- och likabehandlingsfrå-
gor tagits fram. Under hösten har workshops hållits med samtliga avdelnings- och enhetschefer i syfte att ge kunskap i 
frågorna och samtidigt stämma av att materialet fungerar för våra enheter. E-utbildningen kommer att genomförs för 
hela organisationen under 2018 med start i början av året.

Uppföljning av likabehandlingsarbetet med jämställdhetsindex, JÄMIX
SSBF följer upp likabehandlingsarbetet med bland annat ett jämställdhetsindex ( JÄMIX). JÄMIX presenteras precis som 
arbetsgivarindex av Nyckeltalsinstitutet och avser uppgifter från föregående år. 

JÄMIX visar hur jämställdheten ser ut i organisationen, inte bara antalet kvinnor och män, utan även andra viktiga 
aspekter på jämställhet.  Det är svårt att se positiva förändringar i jämställdhet då en så stor majoritet av de anställda 
är män som arbetar i skift. Index för icke operativ personal (i huvudsak dagtidspersonal) har ökat från förra årets 114 
poäng till 134. De positiva förändringarna är mer jämställda yrkesgrupper och lön.

SSBF:s resultat: blå linje i diagrammet, alla svarande organisationer: röd linje i diagrammet. 

Diagram 10.1 och 10.2. Jämställdhetsindex, JÄMIX. Den vänstra cirkeln visar resultat för icke-operativ personal och den 
högra cirkeln för operativ personal.   

En lönekartläggning har genomförts
En lönekartläggning och analys samt handlingsplan för jämställda löner har genomfört. Några osakliga löneskillnader 
utifrån jämställdhetsperspektiv, kvinnor jämfört med män, kan i dagsläget inte hittas.

Fortlöpande stärka chefer och medarbetares engagemang och förutsättningar för att göra 
det bästa för att uppnå förbundets mål och uppdrag. 
Resultatet av årets medarbetarenkät visade ett mer positivt resultat än vid förra mätningen 2014. Svarsfrekvensen låg 
på 73 procent och vi kan konstatera att 90 procent av alla svarande medarbetare ser fram emot att gå till jobbet och upp-
lever sitt arbete som meningsfullt. Årets enkät tog upp frågor inom området för organisatorisk och social arbetsmiljö. 
Varje enhet har diskuterat sitt resultat och tagit fram de områden de kommer jobba vidare med för att det ska bli ännu 
bättre. 

Hållbart medarbetarindex (HMI) har ökat från 62 till 82
Liksom övriga kommuner i landet följer även SSBF medarbetarnas engagemang och organisationens förmåga att ta 
tillvara och skapa motivation. Detta sker genom ett så kallat HMI-index. Här har vi avsevärt förbättrat oss och jämfört 
med 2012 har SSBF ökat index från 62 till 82 poäng. Därmed ligger vi bland de bättre kommunerna.

Den nya personalplaneringsmodulen i verksamhetsprogrammet Daedalos driftsattes vid årsskiftet, och cirka 150 
arbetsledare utbildades under våren. Motsvarande driftsättning i aktivitets- och övningsmodulen genomfördes i 
november och december.

I syfte att minska felregistreringar har diskussioner inletts med leverantörer av lönerapporterings- respektive perso-
nalplaneringssystem om möjlighet att föra över data digitalt.
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Utbildningar under 2017

 � Nya chefer, arbetsledare och skyddsombud har fått utbildning i arbetsmiljö och hälsoförbyggande åtgärder.
 � Utbildning till nya arbetsledare och chefer i grundläggande arbetsrättsligt regelverk.
 �  Utbildning i medarbetarsamtal och lönesamtal har genomförts för ledningsbefälen.
 �  En ansvarig för ytlivräddning från varje grupp har genomgått fortbildning i simteknik och vattenlivräddning.

Till sommaren 2017 anställdes 34 brandmän som sommarvikarier och av dessa fick 23 brandmän tillsvidareanställning 
under 2017.

Fokusera på hälsoförebyggande insatser samt en god och säker arbetsmiljö för samtliga 
medarbetare.
Hälsoindex har ökat  
För att på ett övergripande plan kunna följa upp SSBF:s hälsoläge tillämpas Hälsoindex som utgår från inrapporterad 
sjukfrånvaro. I senaste rapporten från Nyckeltalsinstitutet, som avser 2016 års uppgifter, delades hälsoindex upp på 
operativ (i huvudsak skiftgående) respektive icke-operativ personal (i huvudsak dagtid).  Resultatet har ökat från före-
gående mätning, som avsåg 2015, från 83 till 109 för operativ personal och till 124 för icke-operativ personal. Högsta 
index ligger på 130. 

Operativ personal har mer korttidssjukfrånvaro än den icke operativa. Frisktalet har ökat från 20 till 65 procent res-
pektive 97 procent för de två grupperna. Det är med andra ord en liten grupp som står för den ökade sjukfrånvaron. 
Uppgifterna i Hälsoindex 2017 baseras på uppgifter från 2016.

Diagram 11.1 och 11.2. Hälsoindex. Den högra cirkeln visar resultat för icke-operativ personal och den vänstra cirkeln för 
operativ personal.  

Förebyggande hälsoarbete ger resultat
Utryckningspersonalen fortbildas årligen i fysisk träning och skadeförebyggande åtgärder. Vi kvalitetssäkrar arbetska-
paciteten och hälsan genom årliga fysiska tester och hälsokontroller. För medarbetare som inte arbetar i uttryckande 
tjänst erbjuds i hälsoförebyggande syfte olika friskvårdsaktiviteter samt individuella hälsoprogram. 

Fastställande av diagnos och eventuell behandling som operation med efterföljande rehabilitering är genomförda med 
hjälp av företagshälsovården, specialistläkare och fysioterapeuter. Ett nätverk av dessa resurser samverkar med SSBF 
i syfte att effektivisera rehabiliteringen och förkorta sjukfrånvaron. I stort sett förväntas samtliga långtidssjukskrivna 
återkomma i arbete inom SSBF.

En webbaserad enkätstudie gällande förekomst av ländryggsproblem har genomförts tillsammans med fysioterapeut. 
Av 530 stycken tillfrågade svarade 350. Någon gång under det senaste året hade 79 procent haft ländryggsbesvär. Av 
dessa hade 11 procent rapporterat frånvaro och 32 procent sökt vårdgivare.

Företagshälsovården har utfört hälsoundersökning av icke operativ personal. De har varit ett stöd till arbetsgivaren i 
bland annat konflikthantering. Medarbetare som riskerat sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa har fått samtalsstöd 
hos företagshälsovården.

Dyk- och materieldepån lanserade och implementerade ett nytt rökskydd på samtliga brandstationer under hösten 2017. 
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Skyddskommittén
Skyddskommittén har hållit 8 möten under året. Ämnen som tagits upp är bl.a. hälsoläget hos personalen, arbetsskador 
och tillbud, omorganisationer, nya riktlinjer och policy och nya arbetsmetoder. Under året har även samverkan i arbets-
miljöfrågor belysts.

Sjukfrånvaro och arbetsskador under 2017.
Sjukfrånvaron har sjunkit från 5,9 till 4,8 procent jämfört med föregående år. 
Antalet långtidssjukskrivna har varit lägre än tidigare år och de som var långtids-
sjukskrivna förra året är nu tillbaka i tjänst. 

Diagram 12. Sjukfrånvaro i procent, 2014–2017.

Under året har 17 arbetsskador rapporterats. Fem av skadorna ledde till kortare sjukfrånvaro och två till mer än 14 
dagar. Den vanligaste olycksformen är att man faller på plan mark. Därnäst kommer belastningsskador. Endast två 
skador uppstod under fysisk träning.

Tabell 5. Anmälda arbetsskador under 2017. Siffrorna inom parentes anger antal med sjukskrivning.

Medicinsk rådgivning
Till alla inkomna medicinska ärenden har rådgivning lämnats statistikförts och i vissa fall förmedlats vidare till SSBF:s 
nätverk av rehabiliteringsinstanser. De mest frekventa skadeärendena har berört rygg, knä och axlar. Totalt en minsk-
ning med 21 procent jämfört med 2016. 

I de centrala fysledarutbildningarna har program tagits fram, s.k. rygg- 
axel/bål- och knäskola, i syfte att förebygga och minska dessa skador. 
Programmen finns tillgängliga på intranätet. Samarbetsprojekt med 
Karolinska Institutets Fysioterapeututbildning har fokuserats på rygg-
problematiken. På Lidingö brandstation har även ett projekt i excent-
risk träning för bål och knä genomförts i samarbete med elever från 
Karolinska Institutets Fysioterapeututbildning. 

Diagram 13. Antal medicinska ärenden 2010-2017.

Under året har en fysledare per grupp utbildats i simteknik och vattenlivräddning i syfte att förbättra kvaliteten på sim-
träningen och på våra räddningsinsatser i vatten. Därefter har de instruerat sina egna arbetsgrupper.

Sammantaget har dessa skadeförebyggande åtgärder bidragit till en minskning av våra medicinska ärenden. 

Se över vår följsamhet mot avtals- och villkorsfrågor i anställningsförhållandet 
Arbetet med att se över vår följsamhet mot avtals-och villkorsfrågor har påbörjats med utgångspunkt från operativ per-
sonal som arbetar på så kallade ”delade tjänster”, även kallade kombitjänster, där man arbetar ena delen operativt och 
den andra delen administrativt. Detta gäller ledningsbefälsnivåerna L2, L3, L4 och vissa specialfunktioner. Syftet är att 
i dialog och förhandling med arbetstagarorganisationerna, anpassa anställningsvillkoren till kollektivavtalet och övriga 
förekommande regelverk. Uppdraget löper över en treårsperiod.

Fyra partsgemensamma samtal kring nuvarande och framtida anställningsvillkor för de med så kallade delade tjäns-
ter har förts med arbetstagarorganisationerna. MBL-processen har inletts med information enligt MBL 19 § vid tre 
tillfällen. 

Ensidigt arbetsgivarbeslut har tagits om att rekryteringar till kombitjänster från och med december innevarande år, 
kommer att ha ett arbetstidsvillkor om 38,15 timmar per vecka, vara anställda enligt HÖK (huvudöverenskommelse), 
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AB (allmänna bestämmelser), och inte ha möjlighet till pensionsavgång enligt R-SAP (särskild avtalspension inom rädd-
ningstjänsten). De redan anställda bibehåller sina respektive anställningsvillkor.

Från och med 2017 har modellen med individuell lönesättning för samtliga brandförmän genomförts. Löneöversynen 
2017 är genomförd och utfallet för SSBF 2017 blev 2,2  procent. Ett partsgemensamt arbete har påbörjat under hösten 
2017 med syfte att tydliggöra och utveckla SSBF:s löneprocess. Arbetet kommer att fortsätta under 2018

En lönekartläggning med analys och handlingsplan har genomförts under året. Analysen av lönekartläggningen visar 
inga osakliga löneskillnader när det gäller likvärdiga arbeten. Lönekartläggning genomförs årligen.

Antalet medarbetare anställda i förbundet per den 31 december 2017 var 734 varav 27 RiB (deltidsanställda brandmän).

MBL
Information enligt MBL 19 § till arbetstagarorganisationerna där förbundsdirektören varit ordförande, har skett vid 
21 tillfällen. I samband med informationerna har dessutom nio förhandlingar enligt MBL 11 § (viktigare förändring) och 
tre förhandlingar enligt MBL 38 § (tilldelningsbeslut vid upphandling) skett. 

Utöver dessa tillfällen har 14 överläggningar utförts, och följande antal förhandlingar skett:

 � 5 tvisteförhandlingar och intresseförhandlingar enlig MBL 10 §.
 � 4 förhandlingar enligt MBL 11 §.
 �  Tvisteförhandlingar enligt MBL 10 § med skadeståndskrav enligt MBL 64 §.
 �  1 förhandling endast enligt MBL 64 §.
 �  1 förhandling enligt MBL 13 §.

Totalt har det varit 63 informations-, förhandlings- och överläggningstillfällen. Lika många protokoll och minnesan-
teckningar har därmed skrivits och kallelser med dagordning sänts ut. 

Göra en samlad analys av SSBF:s arbetsgivarvarumärke och ta fram förslag till åtgärder för 
att stärka positionen.
Under senhösten har det genomförts kunskapsinhämtning med intervjuer och analys av hur Storstockholms brand-
försvars varumärke som arbetsgivare ser ut. Detta för att ge underlag till arbetet med att stärka SSBF:s arbetsgivarva-
rumärke, vilket syftar till att lägga grund för hur SSBF långsiktigt ska arbeta med att attrahera, rekrytera, behålla och 
avveckla medarbetare, samt hur vi ska kommunicera kring detta. Arbetet fortsätter under 2018.
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SSBF minskar negativ miljöpåverkan och bidrar till en mer 
hållbar utveckling

SSBF:s avsikt är att tillgodose och värna en långsiktig och uthållig användning av naturresurserna. Vårt miljöarbete ska 
därför minska negativ miljöbelastning och bidra till en mer hållbar utveckling. Målet är att vi ska ta hänsyn till miljöas-
pekterna i hela verksamheten. Samtliga medarbetare ska enligt SSBF:s miljöpolicy ha goda kunskaper inom miljöom-
rådet. En utgångspunkt för SSBF:s miljöarbete är att varje avdelning ska bedriva ett miljöarbete som leder till minskad 
miljöbelastning.

En miljöcontainer för rening av kontaminerat vatten (PFOS-ämnen) har installerats på Ågesta. Mätningarna av vatt-
net har visat på positiva resultat. På Okvista samlas släckvatten upp i en damm för att minimera risken för negativ 
miljöpåverkan.

I verksamhetsplanen för 2017 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att det centrala målet att SSBF minskar nega-
tiv miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar utveckling uppnås. Nedan följer en kort redogörelse för årets arbete med 
dessa. Uppdrag som är genomförda enligt plan är markerade med en grön bock. I de fall uppdraget är delvis genomfört 
eller inte genomfört anges detta med en gul eller röd pil.   

Genomföra en kartläggning och nulägesanalys, så kallad miljöutredning, av SSBF:s miljöpå-
verkan. 
Under den senare delen av 2017 har en miljöutredning gjorts. Miljöutredningen omfattar den interna miljöpåverkan 
från ex. förbrukningar, egna transporter och tjänsteresor och mängder från avfall. Miljöutredningen ger en grund för 
verksamheten att bygga vidare på med sitt miljöarbete. Miljöutredningen beskrivs närmre i miljöredovisningen nedan.

Stärka vår förmåga att ta hänsyn till miljöpåverkan i vårt utförande av räddningsinsats. 
SSBF har under året haft representanter på de stora konferenserna Brand 2017 samt Skadeplats 2017. Vi har deltagit i 
seminarier för att bevaka och ta till oss information och kunskaper om till exempel miljöpåverkan av släckmedel och 
släckvattenproblematik.

SSBF ska erhålla miljöcertifiering och fortsätta arbeta enligt miljöstandarden  
Svensk Miljöbas. 
I mars fick SSBF sitt Miljödiplom som ett kvitto på att verksamheten har ett systematiskt miljöarbete enligt Svensk 
Miljöbas som leder till ständiga förbättringar. Revisionen blev godkänd efter två stycken åtgärdade avvikelser.

Från och med i år redovisas SSBF:s miljöredovisning som en del av årsredovisningen. Att upprätta en miljöberättelse för 
att redovisa miljöarbetet samt de förbättringar som hänt över tid är ett av kraven i miljöstandarden Svensk Miljöbas. 
Den har de senaste åren redovisats till Direktionen som bilaga till tertialrapport 2.

Miljöredovisning 2017
SSBF vill utföra sitt uppdrag med så lite miljöpåverkan som möjligt. Det innebär att organisationen måste ha kunskap 
och kompetens för att fatta de beslut som behövs. Under 2017 gjordes en utredning av var i verksamheten SSBF har sin 
största påverkan på miljön. Nya betydande miljöaspekter togs fram i slutet av året och en ny miljöpolicy kommer att 
fastställas under den första delen av 2018.  

SSBF vill ta miljöansvar vid insats och förhåller sig restriktivt till användning av brandskum som släckmetod och imple-
menterade riktlinjer för detta under 2015. Forskning kring olika släckmetoders miljöpåverkan och ny teknik inom bran-
schen för bättre miljöprestanda är ständigt under bevakning.  

SSBF:s miljöpåverkan 
SSBFs miljöpåverkan finns från hela verksamheten, från den interna 
administrationen samt från den operativa verksamheten så som myn-
dighetsutövning och utryckande verksamhet. Under den senare delen 
av 2017 gjordes en utredning av miljöpåverkan som analyserades 
av miljöstrateg och ledningsgrupp. Miljöpåverkan från hantering av 
olycka behöver utredas vidare. 
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– Förebyggande 
arbete för att för-
hindra olyckor

– Inköp av varor.  
– CO2 från energi 
och transporter.

Resultatet av miljöutredningen gav ett antal aspekter där SSBF påverkar miljön både positivt och negativt. De mest 
betydande negativa miljöaspekterna bedömdes vara inköp av varor samt koldioxidutsläpp från energi och transporter.  
Arbete med att förebygga olyckor bedömdes som en positiv miljöaspekt.

Med koldioxidsiffor från 2016 har ett basår tagits fram och kan framöver 
användas som indikator. Koldioxid kommer från köpt energi, transporter och 
gasol till övningsverksamheten. Där utöver tillgodoräknar sig SSBF koldioxid-
kompensation från flygresor samt koldioxid från återvunnen elektronik.

   Diagram 14. Fördelning av koldioxid i procent från  
   köpt energi, transporter och gasol, 2016.

SSBF:s miljöarbete
För miljöarbetet ansvarar förbundsdirektören och delegerar ansvar enligt delegationsordningen. Till stöd finns 
miljöstrateg. 

I handlingsprogrammet anges mål för miljö som vid varje verksamhetsår bryts ner i uppdrag och aktiviteter. Uppföljning 
sker tertialvis. För aktiviteters genomförande och tilldelning av resurser, personella så väl som ekonomiska ansvarar 
respektive enhetschef. Nyckeltal följs årsvis: köpt drivmedel, koldioxid, resor och energi. För 2017 är siffror inte till-
gänglig ännu.

Minst en gång per år träffar miljöstrateg SSBF:s ledningsgrupp för en ”ledningens genomgång”. Detta sker efter intern 
miljörevision och innan extern miljörevision. Nya indikatorer kommer att fastställas vid ”ledningens genomgång” i 
februari och redovisas i samband med tertialrapport 1.

Alla enheter arbetar med energieffektivisering samt att följa lagar och rutiner inom inköp, kemikalier och avfall.

Diplomerat miljöledningssystem
SSBFs miljöledningssystem diplomerades första gången 2014 enligt Svensk Miljöbas. Miljöledningssystemet omfattar den 
verksamhet som SSBF bedriver på stationer, utbildningsenheter och administrativa enheterna. Miljöledningssystemet 
är ett verktyg för att planera och följa upp sitt systematiska miljöarbete för att säkerställa förbättringar. 

Utbildning
SSBF ambition är att alla anställda ska ha kunskaper om miljö och den problematik och de utmaningar som människan 
står inför. Ambitionen är att alla anställda ska ha genomgått en webbutbildning i miljökunskap. SSBF står nu inför ett 
omtag i utbildningsnivån för att uppdatera alla medarbetare under 2018.

Händelser under 2017 

 � Godkänd extern miljörevision 7 mars och Miljödiplom enligt Svensk Miljöbas.
 � Tjänsten som miljöstrateg tillsätts under april. 
 � Miljöutredning gav nya miljöaspekter samt basår för koldioxidberäkning.
 � Avtal på el från förnybar källa.
 � Besök och miljörevision har gjorts på alla brandstationer och övningsenheter.
 � Representanter från SSBF har deltagit på olika konferenser och seminarium där miljörelaterade ämnen tas upp 

som rör räddningsbranschen, bland annat brandskum och släckvattenhantering. 
 � Test av produkter som miljöbättre alternativ: miljömärkt avfettningsmedel, miljömärkt spolarvätska, 

absorptionsmedel.

Resultat från miljörevisioner utförda under 2017
Under 2017 genomfördes extern revison under våren där SSBF erhöll sitt Miljödiplom efter två åtgärdade avvikelser. 
Intern miljörevision utfördes i samband med miljöutredningen med besök på varje enhet. De flesta enheter hade en 
eller fler avvikelser som handlade om hantering av kemikalier, undantaget för en brandstation som inte hade några 
avvikelser alls. Avvikelserna släcks efter inrapportering av åtgärd. Stickprov på åtgärdade avvikelser genomförs vid 
nästa revision eller vid annat lämpligt tillfälle.
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Relevanta händelser 2014-2017:
2014

 � Miljödiplom enligt Miljöbas.
 � Utbildningsinsats om policy, regler och rutiner för inköp.
 � Frågan om omhändertagande om utlagt absorptionsmedel kommer upp.

2015
 � Miljösamordnaren slutar sin anställning. 
 � Mätning av medarbetare som gjort miljökörkortet börjar följas upp.
 � Krav på att leverantör på bilvårdskemikalier ska redovisa miljöanpassade produkter.
 � Energiuppföljning påbörjas.
 � Energibesparingsåtgärder planeras.
 � Effektivisering av distributionsrundan, från 2 bilar 5 dagar per vecka till 2-3 dagar per vecka.
 � Avtalad entreprenad återvinner och återanvänder IT-utrustning.
 � Avtal med trafikverkets vägassistansbilar att de samlar in absorptionsmedel på utvalda vägar.
 � Nya riktlinjer för användning av skum som metodval.

2016
 � Rollen som miljösamordnare blir vakant men upprätthålls på deltid.
 � Intern revision görs på alla brandstationer.
 � Miljöstegen utbildar miljöombud.
 � Omvärldsbevakning på tunga fordon och kravställan på Euro 6 som vid tillfället är bästa eurostandard.
 � Stor utredning om PFOS i vatten vid övningsområdet i Vidja. Föreläggande från åtgärder och boende i området 

informerades.
2017

 � Tjänsten som miljöstrateg tillsätts under april. 
 � Miljöutredning utfördes.
 � Nya miljöaspekter.
 � Bastal för koldioxidberäkning.
 � Avtal på el från förnybar källa.
 � Representanter på olika konferenser och seminarier.
 � Miljörevision och besök på alla brandstationer. 
 � Test av produkter som miljöbättre alternativ: miljömärkt avfettningsmedel, miljömärkt spolarvätska, 

absorptionsmedel.

SSBF är tillgängligt för de enskilda och en efterfrågad aktör i 
samhället

Det är centralt för verksamheten att vi upplevs som enkelt kontaktbara och tillgängliga. Enskilda och andra myndighe-
ter behöver veta vart de ska vända sig samt ha förtroende för SSBF:s kompetens och de svar de får. Alla ska bemötas med 
professionalitet och respekt på ett jämlikt sätt.

Under 2016 påbörjades ett omfattande arbete med målet att vara en e-myndighet 2019. SSBF planerar att utveckla 
organisationens ärende-, dokument- och arkivhantering till en effektivare elektronisk informationshantering. Internt i 
organisationen kommer förändringsarbetet att innebära bland annat en digitalisering av ärendeprocesser och en digi-
tal arkivhantering. Vårt mål är att bli en e-myndighet som kännetecknas av öppenhet, effektivitet och rättssäkerhet. 

Hela organisationen arbetar för att upprätthålla en hög tillgänglighet genom att svara på e-post och telefon från all-
mänheten, samverkande parter samt verksamhetsägare. Stationerna tar emot såväl planerade som spontana besök när 
verksamheten så tillåter. Brandinstruktörerna som finns på Brännkyrka och Kista brandstationer får många förfråg-
ningar om studiebesök och de tar emot besök bland annat från nyanlända och klasser från SFI (svenska för invandrare). 
Brandinstruktörerna ger information om hur räddningstjänsten fungerar i Sverige, att vi finns till för att hjälpa, och 
besökarna får bland annat prova handbrandsläckare.  

Storstockholms räddningscentral (SSRC) hanterar larmsamtal från enskilda genom medlyssning från SOS Alarm. SSRC 
hanterar även SSBF:s telefonväxel utanför kontorstid.

I verksamhetsplanen för 2017 finns tre uppdrag som syftar till att bidra till att det centrala målet att SSBF är tillgäng-
ligt för de enskilda och en efterfrågad aktör i samhället. Nedan följer en kort redogörelse för årets arbete med dessa. 
Uppdrag som är genomförda enligt plan är markerade med en grön bock. I de fall uppdraget är delvis genomfört eller 
inte genomfört anges detta med en gul eller röd pil

Utveckla SSBF mot att vara en e-myndighet 2019. 
En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna bli en e-myndighet är att organisationen har mycket god kontroll 
på den information som inkommer till, förvaras hos och upprättas i organisationen. Arbetet med att identifiera vilken 
information SSBF har, i vilken form informationen finns (analog eller digital) samt var informationen finns och i vil-
ken process informationen uppkommer har påbörjats och beräknas slutföras våren 2018. Kartläggningen av de interna 
processerna och dokumenthanteringsplanen är ett viktigt underlag för att nå en högre digital nivå inom SSBF:s arbets-
processer. Analys av processkartläggningen formar ”nya” arbetsprocesser där behov av IT-stöd för att understödja pro-
cessen blir underlag till krav på IT-funktionalitet och digital utveckling.

I övrigt har 2017 inneburit ett ökat inflöde av ärenden och handlingar till registraturen och ett ökat antal förfrågningar 
om allmänna handlingar. 

Utveckla systemet av kanaler, aktörer och budskap i syfte att säkerställa en effektiv kommu-
nikation såväl internt som externt
SSBF:s kommunikationssystem består av organisationens samlade aktörer, kanaler och budskap. 
Kommunikationssystemets uppgift är att skapa relationer mellan aktörer (vem/vilka vi vill kommunicera med), kanaler 
(kommunikationsformer) och budskap (innehåll) och att få dem att samverka på ett effektivt sätt. 

Utifrån det arbete som gjordes under 2016 med att ta fram en ny kommunikations- och kanalstrategi för SSBF, och som 
bland annat beskriver hur kommunikationssystemet ska utvecklas, har under året följande åtgärder vidtagits:

 � En övergripande plan för kanalinnehåll har tagits fram för året. 
 � En ny lösning för internkommunikation med stöd av digitalskyltning (”intern-tv”) har implementeras vid alla 

verksamhetsställen inom förbundet. 
 � I syfte att öka medarbetarnas möjlighet att få ta del av förstahandsinformation från förbundsledningen filmas 

informationsmöten. Filmerna tillgängliggörs för samtliga medarbetare via intranätet. 
 � Ett nytt verktyg för PR- och pressarbete har införts.
 � En helt ny extern webbplats för SSBF har tagits fram. Webbplatsen lanserades i oktober och har fått ett mycket 

fint mottagande i målgrupperna. Webbplatsen utgör nu navet i vår externa kommunikation.
 � Planering och förberedelser för att ta fram ett nytt intranät för förbundet har påbörjats.

Stärka chefer och medarbetares kommunikativa förmåga så att dialogen vid såväl interna 
som externa relationer bygger på respekt, fakta och professionalitet.
Under året har arbete för att stärka chefers och medarbetares kommunikativa förmåga genomförts. En del av detta 
handlar om det pågående utvecklingsarbetet inom förbundsledningen där kommunikation ska nyttjas effektivt som 
ledningsverktyg och där kommunikativa aspekter ska vägas in tidigt inför och vid beslut i förbunds-ledningen En annan 
del handlar om att träna och ge förutsättningar för medarbetare som regelbundet arbetar med mediakontakter att bli 
effektiva i sin kommunikation. 

P

P

P
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SSBF nyttjar sina resurser effektivt och har en god ekonomisk 
hushållning

Bedriva en aktiv omvärldsbevakning avseende lagstiftning som styr SSBF:s verksamhetsom-
råde.
Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft i maj 2018. Under året har flera medarbetare inom SSA deltagit i semi-
narier och konferenser för att förstå och få verktyg att kunna förbereda organisationen. Hösten 2017 bildades också en 
grupp med olika kompetenser som kommer att arbeta med införandet i organisationen. Det nuvarande personuppgifts-
ombudet har också informerat ett antal enheter under hösten om vad den nya lagstiftningen innebär och vilka föränd-
ringar denna kommer att få på verksamheten och medarbetarna.

En ny förvaltningslag med enklare och modernare regler för förvaltnings-myndigheternas arbete och förstärkt rätts-
säkerhet för den enskilde medborgaren träder i kraft i juli 2018. En nyhet är att medborgarna kan kräva att ett ärende 
avgörs snabbare genom införandet av så kallad dröjsmålstalan. Dröjsmålstalan ger en ny möjlighet att snabbare få ett 
beslut i sitt ärende om handläggningen har försenats. Den som har inlett ett ärende kan begära att myndigheten ska 
avgöra ärendet om detta inte har avgjorts i första instans efter sex månader.

Riksdagen beslutade i juni 2017 att anta förslaget till ny kommunallag. För SSBF:s innebär förändringarna bland annat att 
vi måste erbjuda en digital anslagstavla på vår webbplats. Med den nya lagen försvinner kravet på en fysisk anslagstavla. 

Säkerställa att SSBF har ett ändamålsenligt säkerhetsskydd avseende informationssäkerhet, 
tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning.
Arbetet med att säkerställa att SSBF har ett ändamålsenligt säkerhetsskydd fortsätter. Vi har tecknat säkerhetsskydds-
avtal med konsulter och samarbetspartners. Kopplat till SSBF:s insatsstöd har åtgärder vidtagits för att säkerställa att 
hemlig information inte röjs. Befattningar som ska placeras i säkerhetsklass är identifierade och ansökan är inskickad 
till SÄPO. Samarbete med externa aktörer fortsätter för att utbyta erfarenheter och dra nytta av varandras arbete kopp-
lat till säkerhetsskydd. För att säkerställa vad som är skyddsvärt inom SSBF:s verksamhet har arbetet med att genom-
föra säkerhetsskyddsanalyser inletts. 

Skapa förutsättningar för samt stödja arbetet med ett systematiskt säkerhetsarbete  
på lokal nivå
Ett digitalt stöd för att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser är framtaget och provas nu på Farsta brandstation. 
Syftet är att förbättra brand- och inbrottsskyddet, identifiera åtgärder som förbättrar personalens säkerhet vid yrkes-
utövning, säkerställa en grundläggande IT säkerhet samt skapa förutsättningar för SSBF att som samhällsviktig verk-
samhet utföra sitt uppdrag i vardag som kris.

Säkerställa SSBF:s digitala processer.
Förutom de löpande åtgärder som utförs för att säkerställa hela SSBF:s IT-miljö har ett omfattande arbete påbör-
jats med inriktning på IT-säkerhet och informationssäkerhet. En detaljerad systemdokumentation av hela SSBF:s 
IT-arkitektur har tagits fram som omfattar serverpark utifrån installationer, interna och externa accessmöjligheter, 
behörigheter, samband, interna och externa beroenden etc. Detta har tjänat som underlag för vidtagande av ett flertal 
olika IT-säkerhetsåtgärder samt konsolidering och optimering av IT-miljön. Några åtgärder är märkbara för slutanvän-
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darna såsom t.ex. kryptering av hårddiskar på klientdatorer, installation av SPAM-filter för e-post, uppstyrda rutiner 
för access och behörigheter för externa konsulter, pågående arbete med begränsning att använda externa och icke kon-
trollerbara molntjänster för intern verksamhet såsom Dropbox, iCloud, Google Drive etc. Systemdokumentationen har 
också använts för att kartlägga i vilka system och servrar vi lagrar personuppgifter. Denna sammanställning används 
vidare i arbetet för införandet av GDPR, den nya personuppgiftslagen, under 2018.

Under året har uppgradering av ledningsstödet Helios grundplattform för geodata genomförts. Samtliga datamäng-
der från medlemskommunerna, Lantmäteriet med flera är strukturerat och försörjningen är säkerställd. Parallellt har 
utveckling av ledningsstödet pågått där Helios mobila klientlösning ska försörja ledningsbilar och släckfordon med 
geodata och mobil funktionalitet. Design med menyer och inköp av hårdvara för prototyp/test pågår.

Samordna yttre och inre ledning samt förbereda samlokalisering med SOS Alarm och an-
passa SSBF:s huvudkontor utifrån ett organisatoriskt helhetsperspektiv 
I det pågående arbetet med att flytta Storstockholms räddningscentral från Täby till Johannes brandstation ändrades 
inriktningen i början av året från en tänkt placering under jord, i bergrummet, till att i stället grupperas ovan jord. För 
SSBF innebär lösningen goda möjligheter att kombinera inre och yttre ledning. 

I linje med det inriktningsbeslut som direktionen fattade under hösten, ska SSBF under våren 2018 ta fram en pro-
gramhandling som beskriver behovet av lokaler och funktioner kopplat till flytten. Avsikten är att överlämna program-
handlingen till Stockholms stads fastighetskontor för fortsatt projektering och genomförande. Med anledning av den 
utökade satsningen på civil beredskap råder det vissa oklarheter kring nyttjandet av lokalerna i Johannesberget vilket 
kan påverka inriktningen av det fortsatta arbetet.

Analysera vårt behov av, nyttjande och krav på utbildnings- och övningsanläggningar. 
En planering för att utöka övning och utbildning på de båda anläggningarna, Okvista och Ågesta har genomförts. Under 
2017 blev det en fokusförskjutning i samband med OPSAM T då större delen av kraften lades på dessa övningar.

Genomföra analys av våra inköp kopplat till befintliga upphandlingsavtal samt ta fram och 
implementera åtgärder som syftar till att skapa en stabil inköpsorganisation. 
En analys av inköp under 2016 har genomförts. Utifrån analysen har åtgärdsförslag tagits fram för att öka avtalsföljsam-
het och öka andelen inköp via avtal. Som ett led i implementering av den nya, mer formaliserade, inköpsprocessen sker 
informationstillfällen med och för nyckelpersoner.
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En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi. Det innebär att vi ska använda 
resurser på ett effektivt sätt för att nå bästa samhällsnytta och att samtliga medarbetare har en hög ekonomisk med-
vetenhet. SSBF ska kännetecknas av ordning och reda samt flexibilitet utifrån förändringar som sker i omvärlden 
eller internt.

I verksamhetsplanen för 2017 finns sju uppdrag som syftar till att bidra till att det centrala målet att SSBF nyttjar sina 
resurser effektivt och har en god ekonomisk hushållning uppfylls. Nedan följer en kort redogörelse för årets arbete 
med dessa. Uppdrag som är genomförda enligt plan är markerade med en grön bock. I de fall uppdraget är delvis 
genomfört eller inte genomfört anges detta med en gul eller röd pil. 
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Ekonomisk redovisning 2017 
Ägarförhållande och verksamhet
Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund vars medlemskommuner finansierar huvuduppdraget genom 
medlemsavgifter. Förbundet ska enligt förbundsordningen, för medlemskommunernas räkning, fullgöra de uppgifter 
som är obligatoriska för en kommun att utföra enligt följande lagar: 

 � lag om skydd mot olyckor.
 �  lag om brandfarliga och explosiva varor.
 �  lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förbundet kan dessutom biträda medlemskommunerna i den omfattning som respektive kommun och förbundet slutit 
avtal om och förbundet erhåller full kostnadstäckning.

Medlemsavgiften för 2017 är 414 kr per invånare och 17 000 kr per kvadratkilometer fast mark. Fördelningen mellan 
medlemskommunerna redovisas i nedanstående tabell. Invånarantalet har ökat med 20¶304 invånare jämfört med 2016.

(tkr) 2017 2016

Danderyd 13 872 13 820

Lidingö 19 685 19 339

Solna 31 860 30 984

Stockholm 385 520 380 747

Sundbyberg 19 239 18 403

Täby 29 295 28 903

Vallentuna 19 520 19 350

Vaxholm 5 683 5 662

Värmdö 24 473 24 239

Österåker 22 711 22 318

Summa medlemsavgifter 571 859 563 765

Måluppfyllelse
Förbundet har i likhet med 2016 arbetat fullt ut i enlighet med framtaget ”Handlingsprogram för åren 2016till 2019” 
vilket också genomförd halvtidsavstämning visar. Handlingsprogrammet är i grunden styrande för verksamheten pla-
neras och bedrivs och i huvudsak har vi mött uppsatta målnivåer i verksamhetsplanen för 2017.

God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och nödvändiga investeringar. Avsikten med 
förbundets ekonomistyrning är att uppnå balans mellan acceptabel ekonomisk situation och ett bra verksamhetsresul-
tat, det vill säga vad som faktiskt åstadkommits för pengarna. Förbundet visar ett positivt resultat om 10,5 mnkr vilket 
förvisso avviker från budget där resultatet förväntades bli +18 mnkr. Den ekonomiska avvikelsen kan till största del för-
klaras av den forcerade satsningen på att utbilda all operativ personal för att förstärka vår förmåga vid terrorangrepp i 
spåren av händelserna på Drottninggatan den sjunde april 2017. Utbildningsinsatsen genomfördes med kort varsel och 
avgörande för framdriften var möjligheten att ta in all personal på övertid.

Årets resultat innebär att förbundets intäkter överstiger kostnaderna med 10,5 mnkr. Efter balanskravsjustering för 
poster av engångskaraktär inklusive realisationsposter blir det balanserade resultatet 9,2 mnkr för 2017. Fortsatt är 
soliditeten i förbundet tillfredsställande (16,8 %) och förbättrades något gentemot föregående år (15,6 %).
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Mål och måluppfyllelse

Mål: SSBF verkar förebyggande mot olyckor och stärker de enskildas förmåga att själva 
förebygga och agera

SSBF verkar förebyggande 
mot olyckor och stärker de 
enskildas förmåga att själva 
förebygga och agera

Mått Målvärde/indi-
kator 2017

Resultat 2017 Kommentar, vid avvi-
kelse

Utvärdering efter genomförd 
brandskyddsutbildning.

Deltagarnas nöjdhet med 
brandskyddsutbildningen.

3,7 (av 4,0) 3,7 (av 4,0)

Antal genomförda 
brandskyddsutbildningar.

Antal bland medlemskommu-
ner och övriga kunder.

Volym, 
efterfrågestyrt

200 Förväntad efterfrå-
gan var cirka 100 
utbildningar.

Företagarnas nöjdhet med 
myndighetsutövningen 
(Insikt).

NKI (Öppna jämförelser) 82 Resultat avse-
ende år 2016

Resultat för 2017 pre-
senteras under våren 
2018.

Palnerad tillsyn utifrån  
utifrån upprättad tillsynsplan 
(ca 1 000 verksamheter).

Antal och andel inventerings-
besök som föranlett åtgärd.

Volym 930 tillsynsbe-
sök  varav 60 
har föranlett 
åtgärd.

De objekt som inte 
tillsynats har avveklats 
sedan senaste besök.

Inventering med platsbesök 
utifrån upprättad plan (ca 
500 verksamheter).

Antal och andel inventerings-
besök som föranlett åtgärd.

Volym Ca 300 besök 
varav 0 har för-
anlett åtgärd.

Avvikelse rapporterad i 
T1. Vakans samt ompri-
oritering av resurs till 
uppdraget översyn av 
tillsynsprocess.

Biträda Polisen och andra 
myndigheter vid utredning 
av olyckor.

Antal Enligt 
efterfrågan

94 2016: 103 
2015: 66

Antal genomförda 
olycksundersökningar

Antal Behovsstyrt Totalt 29 5 olycksutredningar, 
1 fördjupad olycksut-
redning, 22 komplet-
terande händelserap-
porter och 1 extern 
utredning.

Inkomna remisser från andra 
myndigheter inom SSBF:s 
uppdragsområde besvaras 
normalt inom tre veckor.

Andel inkomna remisser som 
besvarats inom tre veckor.

90 % 100 %  
(ca 575 st)

Under verksamhetsåret 
ska 19 500 sotningsobjekt 
brandskyddskontrolleras.

Antal genomförda brand-
skyddskontroller. Erfarenhet 
från avtalsuppföljning.

100 % 100 % Följs upp under kvartal 
1, 2018

Under verksamhetsåret 
ska 49 000 objekt sotas/
rengöras.

Antal genomförda sot-
ningar. Erfarenhet från 
avtalsuppförljning. 

100 % 80 % Följs upp under kvartal 
1, 2018

Beslut om tillstånd av 
brandfarlig och explosiv vara 
ska fattas i nornala/okom-
plicerade ärenden inom 
tre veckor efter inkommen 
ansökan med komplett 
underlag. Vid komplexa 
ärenden ska beslut med-
delan inom föreskrivna tre 
månader.

Andelen normala/okomplice-
rade ärenden som besvarats 
inom tre veckor.

100 % Totalt 77 % 
som besvarats 
inom tre veckor 
(inklusive 
komplicerade 
ärenden.

87 % fick beslut 
inom fyra veckor. 4 % 
överskred 3 månader. 
Omfördelning av resur-
ser på olika uppdrag 
har bidragit till något 
längre tid.

Mål: SSBF är förberett att snabbt och effektivt ingripa när den enskilda inte själv kan hantera 
en olycka

SSBF planerar och 
genomför sin rädd-
ningsinsats så att hjälpen 
till enskilda påbörjas så 
snabbt som möjligt vid 
varje enskild olycka.

Mått Indikator/
Målvärde i 
VP 2017

Resultat 
2017

Kommentar till avvikelse

Medianen av responsti-
den ska minska.

Medianen av responstiden ska 
minska

Ska minska 
i jämfö-
relse med 
föregående 
år (Öppna 
jämförelser).

00:09:16 Medianvärde för responstid.

Responstiden vid 
olyckor1 ska understiga 
13 minuter i 90 % av 
fallen.

Andel olyckor där responstiden 
understiger 13 minuter 

90 % 79 % För de räddningsinsatser och 
hjärtstoppslarm som överstiger 
en responstid om 13 minuter är 
medelvärdet för larmbehand-
lingstiden drygt åtta minuter2

Responstiden vid olyckor 
ska dock inte överstiga 
20 minuter på platser 
med fast vägförbindelse

Andel olyckor där responstiden 
understiger 20 minuter vid fast 
vägförbindelse.

100 % 94 % Vid en analys om vilka händel-
ser som har en responstid om 
20 minuter eller mer så står 
hjärtstoppslarm för 34 %, brand 
i skog och mark för 17 % och 
trafikolyckor för 10 %.

Responstiden vid olyckor 
ska dock inte överstiga 
60 minuter på öar utan 
fast vägförbindelse.

Andel olyckor där responstiden 
understiger 60 minuter på öar 
utan fast vägförbindelse

100 % 92 % Fem larm har överstigit en 
responstid över 60 minuter. Det 
är fyra bränder i skog och mark 
och en övrig händelse som 
bestod av en tidigare sjunken 
fritidsbåt som börjat läcka ut 
drivmedel.

1De uppdrag som inkluderas vid uppföljningen av responstiden är brand/brandtillbud, naturolycka, trafikolycka, nödställd 
person, vattenskada, utsläpp farligt ämne/begränsat läckage av drivmedel/olja, drunkning/ tillbud, fastkläm person, hiss 
– risk för personskada, hjärtstoppslarm, läckage från vattenledning, nödställd djur, självmord/försök, stormskada, annan 
olycka/tillbud.

2Storstockholms räddningscentral (SSRC) har arbetat för att implementera och integrera SOS nya räddningsprocess i vår 
verksamhet. Detta har påverkat våra tider negativt men SOS tider positivt. Då den förändrade processen är fullt inarbetad 
förväntar vi oss att det kommer ha en positiv effekt på den totala tiden.

SSBF:s hjälp till de enskilda 
vid räddningsinsatser har god 
kapacitet, noggrannhet och 
robusthet

Mått Indikator/
Målvärde i 
VP 2016

Resultat 
2016

Kommentar till avvikelse

Kapacitet: SSBF ska kunna 
genomföra fler samtidiga 
insatser mot frekvent förekom-
mande olyckor

Antal insatser som inte 
kunnat genomföras 
pga. fler samtidiga 
insatser.

0 0

SSBF ska kunna genomföra en 
mycket omfattande rädd-
ningsinsats mot stora olyckor

 Här kan nämnas som exempel 
Drottninggatan 7 april och branden 
på Jakobsbergsgatan där vi lycka-
des genomföra en mycket komplice-
rad insats
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Mål, fortsättning: SSBF är förberett att snabbt och effektivt ingripa när den enskilda inte själv 
kan hantera en olycka

SSBF:s hjälp till de enskilda 
vid räddningsinsatser har god 
kapacitet, noggrannhet och 
robusthet

Mått Indikator/
Målvärde i 
VP 2017

Resultat 
2017

Kommentar till avvikelse

Noggrannhet: SSBF ska inte, 
efter avslutad räddningsin-
sats, behöva återvända till 
samma plats och olycka för ny 
räddningsinsats.

Antal fall SSBF behövt 
återvända till samma 
plats och olycka för ny 
räddningsinsats ska 
minska.

0 2 Vid en markbrand på Täbys område 
upptäckes det att det fortfarande 
pyrde i marken då man återvände 
för att hämta utrustning.

Vid branden på Jakobsbergsgatan 
fick man återvända då det uppmärk-
sammats rökavgång på objektet.

Robusthet: SSBF ska ha god 
förmåga att motstå stör-
ningar och upprätthålla sin 
räddningsverksamhet.

Antal fall SSBF inte 
kunnat upprätthålla 
sin räddningstjänst-
verksamhet till följd av 
störningar.

0 0

Mål: SSBF är en attraktiv arbetsgivare med rätt kompetens och god arbetsmiljö som har 
engagerade medarbetare

SSBF är en attraktiv arbets-
givare med rätt kompetens 
och god arbetsmiljö som har 
engagerade medarbetare

Mått Indikator/
Målvärde i VP 
2017

Resultat 2017 Kommentar till avvikelse

SSBF ska vara en attraktiv 
arbetsgivare som attrahe-
rar nya medarbetare och 
utvecklar redan anställda 
medarbetare.

Arbetsgivarindex (AVI) 130 121 för operativa 
131 för icke 
operativa.

Antalet långtidssjuk-
skrivna under 2016 som 
AVI resultatet avser var 
fler än väntat varför vi 
inte riktigt nått önskat 
indextal.

Hållbart medarbetarindex/
Medarbetarenkät

73 82

Sammansättningen av 
SSBF:s medarbetare 
ska spegla samhällets 
sammansättning utifrån 
kompetensbehovet.

Jämställdhetsindex 
(JÄMIX) hos icke operativ 
personal.

110 119 för opera-
tiva, 134 för icke 
operativa

Den fysiska och psykiska 
hälsan hos SSBF:s medar-
betare ska öka. Riskerna för 
arbetsskador ska beaktas 
och förebyggas.

Sjukfrånvaro- och 
arbetsskadestatistik

Lägre eller 
lika med 2016 
(sjuktal 5,9 %, 
skador 31 st)

Sjuktal 4,79 % 
och 
skador 17 st.

Hälsoindex 105 109 för operativa 
124 för icke 
operativa

Mål: SSBF minskar negativ miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar utveckling

Mått Indikator/Målvärde i 
VP 2017

Resultat 2017 Kommentar till avvikelse

Extern revision av minskad miljö-
belastning i enlighet med kraven i 
Svensk Miljöbas

Godkänd enligt 
revision och erhåller 
miljödiplom

Miljödiplom
2017-03-07

Energiförbrukningen ska minska 
(Källa Miljöredovisning 2016)

Energiförbrukningen 
ska vara lägre jämfört 
med föregående år.  

Redovisas i T1 Energiförbrukningen väntas i februari från 
fastighetsägarna

Användningen av mängden mil-
jövänligt drivmedel ska öka. (Källa 
Miljöredovisning 2016)

Öka jämfört med före-
gående år

– SSBF är bundna till avtal med bensinbola-
gen vilket begränsar våra valmöjligheter 
Utifrån genomförd miljöutredning kom-
mer vi istället att mäta koldioxid.

Mål: SSBF är tillgängligt för de enskilda och en efterfrågad aktör i samhället

Mått Indikator/
Målvärde i VP 
2017

Resultat 2017 Kommentar till avvikelse

Antal besökare på webb och sociala 
medier.

Antal

Unika besök 
(198 100)

Facebookföljare 
ökat med 40 %, från 
3 200 till 4 500.

Unika besök

Våra inlägg når mellan 3 000 – 8 000 per-
soner. Brandmannen Stefans berättelse 
från arbetet vid terrorattentatet 7 april 
nådde ca 102 000 personer. 

NKI, medborgare (SCB) 
Medborgarnas upplevelse

Bibehålla eller 
öka jmf med 
föregående 
mätning

Spridning SSBF:s 
kommuner: 61-81

Genomsnitt i landet: 
76

7 av SSBF:s medlemskommuner har del-
tagit i SCB:s undersökning 2017. 6 ligger 
på samma nivå eller bättre jmf med före-
gående mätning. En kommun, Vaxholm, 
redovisar ett lägre resultat.

Mål: SSBF nyttjar sina resurser effektivt och har en god ekonomisk hushållning

Mått Indikator/
Målvärde i VP 
2017

Resultat 2017 Kommentar till avvikelse

Prognossäkerhet +/-2 % -1 % Avvikelse i förhållande till budget.

Självfinasieringsgrad om minst 100 % 100 % 102 %
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Balanskravsavstämning

(mnkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Årets resultat enligt resultaträkningen 10,5 37,6 13,7 36,8 24,3

avgår samtliga realisationsvinster -1,3 -1,0 -1,4 0 -1,6
Synnerliga skäl: 

tillägg förändring diskonteringsränta pensioner
0 0 0 0 27,6

Årets resultat efter balanskravsjustering 9,2 36,6 12,3 36,8 50,3

Ekonomiskt resultat
Förbundet visar ett positivt resultat för 2017 på 10,5 mnkr. Resultatet avviker dock från budgeterat positivt överskott 
om 18 mnkr. Prognossäkerheten i förbundet får ändå anses godtagbar då avvikelsen kan härledas till medvetna val och 
satsningar. 

Utvärderingen av attentatet på Drottninggatan den 7 april låg till grund för den omfattande utvecklings- och utbild-
ningssatsning för att implementera gjorda erfarenheter. Satsningen påbörjades redan innan sommaren och pågick 
under hela hösten och inbegrep all operativ personal som genomgått ett antal praktiska utbildningar. Förberedelse och 
genomförande av utbildning och övning har genererat ett stort antal övertidstimmar då övningarna också genomfördes 
under semesterperioden.

Under sommaren 2017 har förbundet haft svårt att bibehålla önskvärd numerär på RiB-personal och därigenom ope-
rativ förmåga på Vaxholm och Ljusterö brandstationer. Detta har i sin tur medfört personalförflyttningar innevarande 
pass mellan stationerna samt accelererande kostnader avseende övertid för att kunna upprätthålla numerär och för-
måga när ingen överkapacitet har funnits.

Personalkostnaderna inklusive pensioner är förbundets enskilt största verksamhetskostnad och vi har under året haft 
ökande kostnader av engångskaraktär  för övertid till följd av gjorda satsningar. För att kompensera ökningen har åter-
hållsamhet skett om möjligt vilket speglas i utfallet för  övriga kostnader som är lägre än budgeterat. Under hösten har 
KPA meddelat att aktualiseringsgraden rörande FÅP är lägre än vad som tidigare meddelats. Med anledning av detta 
har SSBF begärt en förnyad genomgång av berörda individer samt en kompletterande pensionsberäkning. Detta har 
inneburit ett ökat åtagande om 4,5 mnkr för 2017. 

Nettot av de externa intäkterna är marginellt lägre än 84,4 mnkr (85,7 mnkr). Delar av minskningen är ett resultat av vi 
intensifierat övning och utbildning för den egna personalen. I samarbetet med kommunala bostadsföretag för att öka 
medvetenheten och kunskapen om brandsäkerhetsfrågor valde ett bolag att inte längre medverka vilket också påverkar 
i negativ riktning. Antalet automatlarmsanläggningar har dock ökat vilket påverkat positivt. 

Resultatöversikt

(mnkr)
Utfall 
2017

Budget 
2017

2016 2015 2014 2013

Verksamhetens intäkter 84,4 84,7 85,7 85,5 86,9 67,0

Jämförelsestörande intäkt 0 0 0 0 0 0

Summa 84,4 84,7 85,7 85,5 86,9 67,0

Verksamhetens kostnader -632,4 -626,9 -607,4 -588,9 -592,9 -557,4

Jämförelsestörande kostnad 0 0 0 0 0 0

Summa -632,4 -626,9 -607,4 -588,9 -592,9 -557,4

Verksamhetens nettokostnad -548,0 -542,2 -521,7 -503,4 -506,0 -490,4

Medlemsavgifter 571,9 571,9 563,8  525,3 545,9 544,3

Finansiella intäkter/kostnader -13,4 -11,7 -4,5 -8,2 -3,1 -2,0

Jämförelsestörande finansiell kostnad 0 0 0 0 0 -27,6

Årets resultat 10,5 18,0 37,6 13,7 36,8 24,3

Investeringar
(mnkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Fordon och materiel 25,5 26,4 23,2 18,5 28,5

Byggnader och anläggningar 0 0,1 0,6 0,9 1,6

IT 1,1 0,7 0 2,8 1,7

Summa investeringar 26,6 27,2 23,8 22,2 31,7

Förbundets investeringar uppgick 2017 till 26,6 mnkr vilket är 2,1 mnkr högre än budgeterat. Den större delen av 
investeringsvolymen återfinns inom fordon och material. De mera omfattande investeringarna omfattas av leverans av 
påbyggnad till två höjdfordon (10,0 mnkr) , påbyggnad till ett släck-/räddningsfordon (3,4 mnkr), två släck-/räddnings-
fordon (9,4 mnkr), tre fyrhjulingar (0,4 mnkr) samt träningsutrustning till brandstationerna (1,5 mnkr). Ytterligare 
anskaffning inom material är en pumpcontainer för vattenrening till övningsanläggningen i Ågesta (0,4  mnkr). 
IT-investeringar utgörs i huvudsak av nytt telefoni- och växelsystem samt datorer (1,1 mnkr). 

Under de senaste åren har avskrivningarna varit lägre än investeringarna men tack vare de positiva resultaten är kravet 
om en självfinansieringsgrad om minst 100 procent uppfyllt.

Väsentliga personalförhållanden 
Antalet anställda i förbundet per den 31 december 2017 var 737  stycken varav 29 deltidsanställda brandmän (RiB). Inför 
sommaren 2017 rekryterades 34 brandmän som sommarvikarier och av dessa fick 23 brandmän tillsvidareanställning 
under 2017.

Arbetsgivaren har ett nära samarbete med företagshälsovården och ett organiserat nätverk av rehabiliteringsinsatser 
som hjälper till med adekvat kvalitetsträning i syfte att återfå de sjukskrivna i tjänst så fort som möjligt. Flertalet sjuk-
skrivna har återkommit i tjänst eller bedöms göra detta i närtid.

Från och med den 1 maj 2017 trädde det centrala avtalet RiB 17 i kraft, vilket begränsat arbetsgivarens möjligheter till 
lokala lösningar med ersättningar. Effekten av det förändrade avtalet medförde att RiB-personal inte åtog sig extra 
beredskapstjänstgöring. Vakanser som därefter uppstått har bemannats med heltidspersonal främst på L1-nivå vilket 
medfört ökade personalkostnader

Nyckeltal
Personal 2017 2016 2015 2014 2013
Antal anställda1 
 män
 kvinnor

737
694

43

732 
692 

40

729
692

37

732
700

32

748
709

39
Sjukfrånvaro (%) 
 män
 kvinnor2

 29 år eller yngre
 30 - 49 år
 50 år eller äldre

 längre än 60 dagar

4,8 
4,8 
5,7

6,7 
3,3 
7,0

2,0

5,9
6,1
3,9

4,6
4,9
8,1

2,5

6,8
–
–

1,6
3,8

13,9

–

5,6
–
–

4,8
3,7
9,3

–

3,7
–
–

1,2
3,4
4,5

–

Resultaträkning (mnkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Nettokostnad 548,0 521,7 503,4 506,0 490,4

Medlemsavgifter 571,9 563,8 525,3 545,9 544,3

Årets resultat 10,5 37,6 13,7 36,8 24,3

1Antal tillsvidareanställda inklusive räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB.
2Eftersom antalet kvinnliga anställda inom SSBF är så få innebär det att sjuktalet blir högre om en kvinna är sjuk än om det är 
en man som är sjuk. Det betyder att en jämförelse av sjuktalen blir missvisande.
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Balansräkning (mnkr) 2017 2016 2015 2014 2013

Likvida medel 648,1 663,5 653,8 578,8 488,3

Investeringsvolym 26,6 27,1 23,8 22,2 31,7

Balansomslutning 888,7 890,4 871 812,9 718

Pensionsförpliktelse inkl. löneskatt 487,4 487,1 494,2 480 465,8

Ekonomisk analys (%) 2017 2016 2015 2014 2013

Soliditet 1 16,8 15,6 11,7 10,8 7,1

Kassalikviditet 2 278 269 255 256 263

Självfinansieringsgrad 3 102 197 138 281 253

1 Eget kapital i förhållande till totalt kapital.
2 (Kortfristiga fordringar+kortfristiga placeringar+kassa och bank)/kortfristiga skulder.
3 Justerat resultat (minus avskrivningar och jämförelsestörande poster) i förhållandet till investeringsvolym. 

Resultaträkning
(mnkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

Verksamhetens intäkter
automatlarm inklusive abonnemang 45,5 43,0

tilläggstjänster 0 1,1

övrigt 1 38,9 41,6

Summa verksamhetens intäkter 84,4 85,7

Verksamhetens kostnader
personal -411,7 -388,2

pension -55,0 -42,4

lokalhyra -35,9 -32,9

övrigt 2 -113,2 -127,9

avskrivningar 6 -16,6 -16,0

Summa verksamhetens kostnader -632,4 -607,4

Verksamhetens nettokostnader -548,0 -521,7

Medlemsavgifter 3 571,9 563,8
Finansiella intäkter 4 0,2 1,8

Finansiella kostnader 4 -13,6 -6,3

Resultat före extraordinära poster 10,5 37,6
Extraordinära intäkter och kostnader 0 0

Periodens resultat 10,5 37,6

Balansräkning
(mnkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar 6

byggnader och mark 40,2 41,6

maskiner och inventarier 148,6 137,2

Summa anläggningstillgångar 188,8 178,8

Omsättningstillgångar

kundfordringar 13,6 9,5

förråd 2,1 2,4

övriga kortfristiga fordringar 7 15,5 18,5

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 20,6 17,7

kortfristiga placeringar 9 342,0 504,1

likvida medel 306,1 159,4

Summa omsättningstillgångar 699,9 711,6

Summa tillgångar 888,7 890,4

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 5

årets resultat 10,5 37,6

övrigt eget kapital 139,2 101,6

Summa eget kapital 149,7 139,2

Avsättningar 10-12
avsättningar för pensioner 487,4 487,1

Summa avsättningar 487,4 487,1

Kortfristiga skulder
leverantörsskulder 33,9 47,0

semesterlöne- och övertidsskuld 51,1 48,0

övriga kortfristiga skulder 13 11,2 12,2

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 155,4 156,9

Summa kortfristiga skulder 251,6 264,1

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 888,7 890,4

Panter och ansvarsförbindelser
(mnkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

Panter inga inga
Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulderna eller 
avsättningarna

10-12 53,0 53,4

Övriga förpliktelser
leasingåtagande
avtal lokalhyror

15
16

0
225,6

0
218,1
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Kassaflödesanalys

(mnkr) 2017 2016

Löpande verksamhet
Årets resultat 10,5 37,6

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster* 16,9 8,9

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 27,4 46,5

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar -4,1 1,4

Ökning (-) minskning (+) förråd, varulager 0,3 -0,9

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder -12,5 -11,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,1 35,9

Investeringsverksamhet
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -26,6 -27,2

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 1,1

Kassaflöden från investeringsverksamheten -26,6 -26,1

Periodens kassaflöde -15,5 9,8
Likvida medel vid årets början 663,6 653,8

Likvida medel vid periodens slut 648,1 663,6

Förändring likvida medel -15,5 9,8

*Specifikation av ej likviditetspåverkande poster 16,9 8,9

Justering för avskrivningar 16,6 16,0

Justering för utrangeringar 0 0

Justering för gjorda pensionsavsättningar 0,3 -7,1

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning (1997:614). Storstockholms brandför-
svar följer i allt väsentligt rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning. I de fall undantag förekommer 
redovisas de under respektive punkt. 

Intäkter och kostnader 
Periodisering av intäkter och kostnader har gjorts enligt god redovisningssed. Intäkter har upptagits till verkligt värde 
av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Jämförelsestörande poster 
För att en post ska betraktas som jämförelsestörande ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av ett sådant 
slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. 

Resultat
Förbundet gör inte avsättningar till resultatutjämningsreserv enligt den av direktionen beslutade Riktlinje för god eko-
nomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 

Materiella anläggningstillgångar 
För att en investering ska betraktas som anläggningstillgång krävs ett värde på minst 100 tkr och en varaktighet på 
minst tre år. Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehö-
jande investeringar och med avdrag för planenliga avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. 

Avskrivningar 
Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas anskaff-
ningsvärde och beräknad nyttjandeperiod, vilket i allt väsentligt 
överensstämmer med de i tabellen angivna avskrivningsreg-
lerna. Avskrivningar görs från den tidpunkt investeringen tas i 
bruk. Förbundet tillämpar komponentavskrivning på maskiner 
och inventarier.

Fordringar 
Fordringar har upptagits till det belopp varmed de väntas inflyta. Osäkra fordringar som är förfallna mer än 90 dagar 
har skrivits ned

Pensioner 
Enligt gällande regler ska pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse utanför balans-
räkningen. Förbundet redovisar all pension för utryckande personal, s.k. SAP-R, i balansräkningen, som en avsättning. 

Bakgrunden till tillämpad redovisningsprincip är att vid överlåtelsen av personal från Stockholms stad1 erhöll förbun-
det ersättning för hela det pensionsåtagande som övertogs. Stockholms stad betalade vid överlåtelsen till förbundet det 
belopp som enligt regelverket (den lagstadgade blandmodellen) redovisades som ansvarsförbindelse hos Stockholms 
stad. Då förbundet erhållit ersättning för det pensionsåtagande som är hänförligt till den personal som övertagits från 
Stockholms stad redovisar förbundet detta som en avsättning. 

Ansvarsförbindelse utöver SAP-R som upparbetas i före detta Södra Roslagens brandförsvarsförbund (SRB) 
för medlemskommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, administreras av förbundet. 
Pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen faktureras dessa kommuner. 

Upplysningar om pensionsförpliktelse lämnas i not i balansräkningen. Inga medel finns formellt avsatta till pensioner, 
utan dessa återlånas i verksamheten (del av likviditeten). 

Poster inom linjen 
Poster inom linjen är ett redovisningsbegrepp som innebär att ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inte ska ingå 
som skuld eller avsättning i balansräkningen utan ska anges direkt i anslutning därtill. 

Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek och/eller infriandedagen, redovisas som ansvarsförbindel-
ser. Under ansvarsförbindelser återfinns pensionsåtaganden som är äldre än 1998.
1 Personal stationerad i Stockholms stad, Solna, Sundbyberg och Lidingö. 

Avskrivningstider År

Fastigheter 25–30 

Fordon 3–20 

Båtar 10–15 

Inventarier, maskiner, utrustning 3–18 

IT-inventarier 3–10 
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Notförteckning

(mnkr) 2017 2016

Not 1 Verksamhetens intäkter
Lokalhyror och arrenden 4,8 5,7

Konsulttjänster 17,5 17,5

Extern utbildning 4,7 4,5

Övriga intäkter 11,9 13,9

Summa 38,9 41,6

Not 2 Verksamhetens kostnader
Reparationer och underhåll1 12,4 12,9

Entreprenad, köp av verksamhet 5,9 8,8

Bränsle, el, vatten 6,9 7,1

Konsulttjänster 11,4 23,6

Övriga kostnader 76,6 75,5

Summa 113,2 127,9

Not 3 Medlemsavgifter
Danderyd 13,9 13,8

Lidingö 19,7 19,3

Solna 31,9 31,0

Stockholm 385,5 380,8

Sundbyberg 19,2 18,4

Täby 29,3 28,9

Vallentuna 19,5 19,4

Vaxholm 5,7 5,7

Värmdö 24,5 24,2

Österåker 22,7 22,3

Summa medlemsavgifter 571,9 563,8

Not 4 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter

Ränteintäkter Nordea 0,2 1,8

Summa 0,2 1,8

Finansiella kostnader

Ränta, KPA 12,7 5,3

Övriga kostnader 0,9 1,0

Summa 13,6 6,3

Not 5 Eget kapital
Eget kapital2 149,7 139,2

Årets resultat 10,5 37,6

Övrigt eget kapital 139,2 101,6

1 Avser fordon, maskiner, utrustning och inventarier, fastigheter m.m.
2 Ingen avsättning har gjorts till resultatutjämningsreserv enligt direktionens beslut.

(mnkr) 2017 2016

Not 6 Anläggningstillgångar

Byggnader/anläggningar
IB anskaffningsvärde 59,0 77,0

Årets investeringar 0 0,1

Utrangering och avyttring 0 -18,1

UB anskaffningsvärde 59,0 59,0

IB ackumulerade avskrivningar -17,4 -34,1
Utrangering och avyttring 0 18,1

Årets avskrivning -1,4 -1,4

UB ackumulerade avskrivningar -18,8 -17,4

Summa byggnader/anläggningar 40,2 41,6

Fordon/material
IB anskaffningsvärde 331,3 322,4
Årets investeringar 25,5 26,4

Korrigering anskaffningsvärde, enligt anläggningsregistret 0 0

Utrangering och avyttring -16,6 -17,5

UB anskaffningsvärde 340,2 331,3

IB ackumulerade avskrivningar -196,3 -199,7
Korrigerad ackumulerad värdeminskning, enligt anläggningsregistret 0 0

Utrangering och avyttring 16,6 16,5

Årets avskrivning -14,0 -13,1

UB ackumulerade avskrivningar -193,7 -196,3

Summa fordon/material 146,5 135,0

IT
IB anskaffningsvärde 53,8 53,2

Årets investeringar 1,1 0,6

UB anskaffningsvärde 54,9 53,8

IB ackumulerade avskrivningar -51,6 -50,1
Årets avskrivning -1,2 -1,5

UB ackumulerade avskrivningar -52,8 -51,6

Summa IT 2,1 2,2

Summa anläggningstillgångar 188,8 178,8

Not 7 Övriga kortfristiga fordringar
Andra kortfristiga fordringar 10,9 9,5

Ingående mervärdesskatt 4,6 9,0

Summa 15,5 18,5

Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader 20,2 16,7 

Upplupna intäkter 0,3 0,9 

Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 0,1 0,1 

Summa 20,6 17,7 
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(mnkr) 2017 2016

Not 9 Kortfristiga placeringar

Skattekontot 342,0 504,1 
Summa 342,0 504,1 

Not 10 Pensionsskuld och avsättning

Avsättning

Avsatt pensioner 350,8 343,7 

Avsatt f.d. ansvarsförbindelse 41,5 48,3 
Avsatt löneskatt 95,1 95,1 

Summa avsättning 487,4 487,1 

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse (f.d. SRB1) 42,7 43,0

Ansvarsförbindelse löneskatt 10,3 10,4
Summa ansvarsförbindelser 53,0 53,4

Summa avsatt och ansvarsförbindelser 540,4 540,5
1Ansvarsförbindelse, f.d. SRB. Belopp inkl. löneskatt

Danderyd 9,7 9,7

Täby 19,3 19,5
Vallentuna 8,7 8,8

Vaxholm 3,3 3,3

Österåker 12,0 12,1

Summa 53,0 53,4

Not 11 Årets förändring, inklusive löneskatt

Summa avsättningar 0,3 -7,1
Summa ansvarsförbindelser -0,4 -1,0

Förändring avsättningar och ansvarsförbindelser -0,1 -8,1

Not 12 Pensionsförpliktelser Belopp Löneskatt
Belopp inkl.

löneskatt
Analys pensionsskuldens förändring jan – dec 2017

Avsättning pensioner, IB 392,0 95,1 487,1
Ränteuppräkning 6,0 1,4 7,4 

Basbeloppsuppräkning 4,5 1,1 5,6 

Utbetalning från avsättning -28,3 -6,9 -35,2

Intjänad SAP-R 22,1 5,4 27,5 

Övrig förändring (beräkning f.d. ansvarsförbindelse) -4,0 -1,0 -5,0

Avsättning pensioner UB 392,3 95,1 487,4 

Summa förändring under året 0,3 0 0,3

Ansvarsförbindelse för pensioner, IB 43,0 10,4 53,4 

Utbetalning från ansvarsförbindelse -2,0 -0,5 -2,5

Övrig förändring (beräkning f.d. ansvarsförbindelse) 1,7 0,4 2,1

Ansvarsförbindelse, UB 42,7 10,3 53,0 

Summa förändring under året -0,3 -0,1 -0,4 

Summa 435,0 105,4 540,4 

Årets premie är 11,4 mnkr.

Auktualiseringsgrad 99,0  %, Överskottsfond 0,4 mnkr.

(mnkr) 2017 2016

Not 13 Övriga kortfristiga skulder
Skatteskuld 0,8 1,2

Falsklarm (medlemskommuner) 0,1 0,1

Utgående mervärdesskatt 3,8 4,3

Avdragen skatt personal 6,4 6,6

Fackföreningsavg och idrottsklubb 0,1 0

Summa övriga kortfristiga skulder 11,2 12,2

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen löneskatt pensioner 17,3 14,7

Förutbetalda intäkter 13,3 15,6

Förutbetalda intäkter medlemskommuner 96,7 95,3

Avgiftsbestämd ålderspension 15,9 15,4

Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 12,2 15,9

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 155,4 156,9

Not 15 Leasingsåtaganden1

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år 0 0

Minimileasingavgifter
med förfall inom 1 år
med förfall senare är 1 år men inom 5 år
med förfall senare än 5 år

0
0
0

0
0
0

Summa leasingåtaganden 0 0

Not 16 Fastigheter
(avser lokaler, indexuppräknade)

Med förfall inom 1 år 39,3 37,6

Med förfall senare än 1 år men inom 5 år 141,3 126,7

Med förfall senare än 5 år 45,0 53,8

Summa fastigheter 225,6 218,1

1Avtal med ett värde understigande 100 tkr klassificeras som operationella även om de i övrigt uppfyller kriterierna för ett 
finansiellt avtal.
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Insatsstatistik
Nedan redovisas totala antalet larm SSBF larmats till de senaste tre åren samt några av de vanligaste insatstyperna. 
Därefter redovisas motsvarande statistik per medlemskommun.

Insatsstatistik 2017 2016 2015

Larm 11 407 11 178 10 458

Bostadsbränder 675 595 514

Onödiga automatiska brandlarm 3 580 3 632 3 489

Trafikolyckor 866 877 795

Hjärtstoppslarm 937 1 021 995

Suicidlarm1 215 142 131

   varav trafikolycka 50 – –

Anlagda bränder 893 937 868

varav brand i byggnad 154 156 138

varav brand ej i byggnad 739 781 730

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 61 65 50

varav anlagda 43 39 33

Skolbränder ovan specifierade 61 65 50

Skola 44 52 33

varav anlagda 30 34 24

Förskola 16 10 16

varav anlagda 12 4 8

Fritidsgård 1 3 1

varav anlagda 1 1 1

Omkomna i brand 9 10 13

1Enligt MSB:s definition i nya händelserapporten ingår även statistik vid trafikolycka med suicidavsikt.

Insatsstatistik Danderyd 2017 2016 2015

Larm 273 290 240

Bostadsbränder 9 7 3

Onödiga automatiska brandlarm 114 131 131

Trafikolyckor 17 15 19

Hjärtstoppslarm 20 22 19

Suicidlarm 2 4 3

Anlagda bränder 311 3 3

varav brand i byggnad 1 0 1

varav brand ej i byggnad 30 3 2

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 1 0 0

varav anlagda 1 0 0

Skolbränder ovan specifierade 1 0 0

Skola 1 0 0
varav anlagda 1 0 0

Förskola 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Omkomna i brand 0 0 0
1 Fler än hälften har inträffat på parkeringsplats.

Insatsstatistik Lidingö 2017 2016 2015

Larm 270 272 223

Bostadsbränder 21 10 12

Onödiga automatiska brandlarm 84 79 40

Trafikolyckor 13 12 17

Hjärtstoppslarm 27 33 33

Suicidlarm 4 4 1

Anlagda bränder 14 13 9

varav brand i byggnad 6 4 3

varav brand ej i byggnad 8 9 6

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 4 2 1

varav anlagda 3 2 1

Skolbränder ovan specifierade 4 2 1

Skola 4 0 0

varav anlagda 3 0 0

Förskola 0 2 1

varav anlagda 0 2 1

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Omkomna i brand 1 0 1
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Insatsstatistik Solna 2017 2016 2015

Larm 730 747 693

Bostadsbränder 32 24 22

Onödiga automatiska brandlarm 339 323 198

Trafikolyckor 47 57 55

Hjärtstoppslarm 48 59 41

Suicidlarm 10 3 7

Anlagda bränder 28 31 33

varav brand i byggnad 7 8 9

varav brand ej i byggnad 21 23 24

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 2 7 3

varav anlagda 1 6 3

Skolbränder ovan specifierade 2 7 3

Skola 2 6 2

varav anlagda 1 6 2

Förskola 0 0 1

varav anlagda 0 0 1

Fritidsgård 0 1 0

varav anlagda 0 1 0

Omkomna i brand 1 1 1

Insatsstatistik Stockholm 2017 2016 2015

Larm 7 559 7 585 7 349

Bostadsbränder 550 413 354

Onödiga automatiska brandlarm 2 462 2 579 2 535

Trafikolyckor 510 491 490

Hjärtstoppslarm 673 729 731

Suicidlarm 121 119 99

Anlagda bränder 651 712 683

varav brand i byggnad 125 114 112

varav brand ej i byggnad 490 598 571

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 41 40 7

varav anlagda 32 25 7

Skolbränder ovan specifierade 41 40 7

Skola 28 31 5

varav anlagda 21 22 5

Förskola 12 8 2

varav anlagda 10 2 2

Fritidsgård 1 1 0

varav anlagda 1 1 0

Omkomna i brand 5 7 8

Insatsstatistik Sundbyberg 2017 2016 2015

Larm 313 283 335

Bostadsbränder 26 22 24

Onödiga automatiska brandlarm 83 73 104

Trafikolyckor 11 14 11

Hjärtstoppslarm 35 34 31

Suicidlarm 0 4 4

Anlagda bränder 22 36 40

varav brand i byggnad 1 8 3

varav brand ej i byggnad 21 28 37

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 1 1 2

varav anlagda 0 1 1

Skolbränder ovan specifierade 1 1 2

Skola 1 1 2

varav anlagda 0 1 1

Förskola 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Omkomna i brand 1 1 0

Insatsstatistik Täby 2017 2016 2015

Larm 572 455 449

Bostadsbränder 34 11 18

Onödiga automatiska brandlarm 208 190 180

Trafikolyckor 61 45 40

Hjärtstoppslarm 42 43 49

Suicidlarm 7 1 7

Anlagda bränder 571 21 26

varav brand i byggnad 5 3 1

varav brand ej i byggnad 52 18 25

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 6 4 1

varav anlagda 3 2 1

Skolbränder ovan specifierade 6 4 1

Skola 3 4 1

varav anlagda 2 2 1

Förskola 3 0 0

varav anlagda 1 0 0

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Omkomna i brand 0 0 1
1 Fler än hälften har inträffat på parkeringsplats.
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Insatsstatistik Vallentuna 2017 2016 2015

Larm 267 277 212

Bostadsbränder 18 14 8

Onödiga automatiska brandlarm 62 53 37

Trafikolyckor 40 53 38

Hjärtstoppslarm 27 24 22

Suicidlarm 4 1 0

Anlagda bränder 34 37 18

varav brand i byggnad 2 5 4

varav brand ej i byggnad 32 32 14

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 0 2 2

varav anlagda 0 1 1

Skolbränder ovan specifierade 0 2 2

Skola 0 2 1

varav anlagda 0 1 1

Förskola 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Omkomna i brand 0 1 1

Insatsstatistik Vaxholm 2017 2016 2015

Larm 71 84 97

Bostadsbränder 1 4 1

Onödiga automatiska brandlarm 16 12 38

Trafikolyckor 8 6 2

Hjärtstoppslarm 4 7 6

Suicidlarm 1 0 1

Anlagda bränder 2 0 6

varav brand i byggnad 1 0 0

varav brand ej i byggnad 1 0 6

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 1 0 0

varav anlagda 0 0 0

Skolbränder ovan specifierade 1 0 0

Skola 1 0 0

varav anlagda 0 0 0

Förskola 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Omkomna i brand 0 0 0

Insatsstatistik Värmdö 2017 2016 2015

Larm 443 381 311

Bostadsbränder 23 17 14

Onödiga automatiska brandlarm 95 79 57

Trafikolyckor 45 57 35

Hjärtstoppslarm 20 27 36

Suicidlarm 2 0 4

Anlagda bränder 37 24 25

varav brand i byggnad 2 3 2

varav brand ej i byggnad 35 21 23

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 2 0 1

varav anlagda 2 0 0

Skolbränder ovan specifierade 2 0 1

Skola 1 0 1

varav anlagda 1 0 0

Förskola 1 0 0

varav anlagda 1 0 0

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Omkomna i brand 0 0 0

Insatsstatistik Österåker 2017 2016 2015

Larm 362 348 286

Bostadsbränder 20 18 19

Onödiga automatiska brandlarm 65 66 54

Trafikolyckor 47 56 40

Hjärtstoppslarm 22 27 22

Suicidlarm 2 1 3

Anlagda bränder 531 35 16

varav brand i byggnad 4 6 2

varav brand ej i byggnad 49 29 14

Skolbränder (skola, förskola, fritidsgård) 3 1 0

varav anlagda 1 1 0

Skolbränder ovan specifierade 3 1 0

Skola 3 1 0

varav anlagda 1 1 0

Förskola 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Fritidsgård 0 0 0

varav anlagda 0 0 0

Omkomna i brand 0 0 1
1 Fler än hälften har inträffat på parkeringsplats.
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Internkontroll
Direktionen fastställde i början av 2017 en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsyste-
met fungerar tillfredsställande inom direktionens ansvarsområde. I samband med årsredovisningen avrapporteras det 
arbete som bedrivits under året utifrån fastställd internkontrollplan. Internkontroll har genomförts utifrån uppsatt 
plan och redovisas i tabellen nedan. I den mån kontrollen uppvisat avvikelse kommer arbete med att säkerställa god 
intern kontroll att ske 2017.

Kontrollområde Risk Kontroll Slutsats

Framkörningskort Informationsbrist gäl-
lande särskilda risker, 
angreppsvägar och 
brandförsvarstablå.

Kontroll av att framkör-
ningskort finns på 2:4 
anläggningar

Framkörningskort har under 2017 inför-
livats i arbetet med en ny insatsplane-
ringsprocess, med ett digitalt stöd. Startar 
under 2018 med en pilot på Brännkyrka 
samt i ledningsfordonen.

Automatlarms-
rapportering

Rapportering, och 
därmed debitering, 
försenas eller uteblir.

Kontroll av att auto-
matlarm är lästa innan 
fakturering sker.

Samtliga innevarande automatlarm för 
2017 är hanterade och inskickade för 
debitering.

Nyckelhantering Ny rutin för nyckelhan-
tering efterlevs inte och 
obehöriga kommer in 
lokalerna.

Kontroll av att personer 
som avslutat sin anställ-
ning eller uppdrag 
lämnat tillbaka nyckel.

Stickprov visar att rutinen inte efterlevs 
fullt ut. Ny information kommer att delges 
samtliga verksamhetschefer och checklis-
tan för avslutande av anställning kommer 
att revideras. Ansvaret att som chef vid 
avslutad anställning säkerställa att nycklar, 
elektronisk nyckelbricka och inpasserings-
kort återlämnas ska förtydligas.

Löneutbetalning (från 
revisionsrapport för 
2016)

Chefer attesterar tidrap-
porter (lönegrundande 
data) utan att kontrollera 
tidrapporten.

Genomföra stickprov.
Utökad dialog med 
Azets (f.d. Visma)

I februari 2017 infördes en ny rutin i 
samband med löneutbetalningarna. 
Samtliga chefer får en avstämningslista på 
sin personals kommande löneutbetalning. 
I avstämningslistan redovisas samtliga 
avvikelser och den summa som ska 
utbetalas ska respektive chef godkänna. 
Godkännandet eller ev. felaktigheter 
skickas till lönekonsulten Azets, som 
sedan sammanställer den totala bankfilen.

Stickprovskontroller på tidrapporter har 
genomförts och enstaka felaktigheter har 
påträffats och rättats till. Några felaktighe-
ter med kontinuitet har inte påträffats.

Utökade styrgrupp- och driftmöten med 
lönekonsulten Azets har genomförts för 
att bl. a. utveckla rutiner i samband med 
rapportering. 

Inrapportering i 
händelserapporten

Brister vid ifyllnad av 
händelserapporterna 
vilket innebär att de 
inte är tillförlitliga 
beslutsunderlag

Stickprovskontroller av 
händelserapporter 

Under året har bristerna och uppkomsten 
av dessa identifierats och analyserats. 
Ett exempel är att händelsetypen ”annan 
brand” valts i stället för ”brand eller 
brandtillbud i byggnad”, annan brand ska 
bara användas då inga valbara alternativ 
finns. 

För att komma tillrätta med de brister som 
framkommit har SSBF utbildat rapport-
granskare som ska göra stickprov på 
händelserapporterna och återkoppla till 
rapportförfattarna.

Kontrollområde Risk Kontroll Slutsats

Sotnings-och 
brandskyddskontroll.

Svårt att få tillgång till de 
uppgifter vi behöver vid 
uppföljning av avtal. Vi 
lever inte upp till lagkra-
ven. Stort antal klagomål 
från allmänheten leder 
till ”korta” svar under 
stress. Allmänhetens 
förtroende för SSBF 
försämras.

Översyn av vår 
organisation.

Åtgärder för att leva upp till lagkrav.Vi har 
börjat se över möjligheten till ett eget 
digitalt system för registerhållning. 

Samverkan med 3-4 av våra medlems-
kommuners stadsbyggnads-kontor har 
etablerats så att dessa nu fortlöpande 
skickar kopior på slutbesked och installa-
tionsintyg på nytillkommande sotningsob-
jekt till SSBF. SSBF vidarebefordrar dessa 
uppgifter till de entreprenörer som berörs 
så att de kan uppdatera sina register. 

Allmänhetens förtroende 
Ytterligare en handläggare har utsetts för 
att kunna hantera ärenden som rör byte 
av sotare.

Vi har börjat undersöka SSBF:s förutsätt-
ningar för att starta en rekryteringsprocess 
av en handläggare med specialkompe-
tens inom området. I VP 2018 anges, som 
utvecklingsuppdrag, att en översyn av 
SSBF:s arbete inom sotningsområdet ska 
genomföras

Inköpsprocessen Inköp görs utan att 
den nya inköpsrutinen 
används. Lagen om 
offentlig upphandling 
efterlevs inte.

Uppföljning av att 
beslutsblankett för inköp 
används och stöd ges 
enligt ny rutin.

De flesta inköp har skett enligt upprät-
tade rutiner. Vid behov av vara eller tjänst 
har den specifika verksamheten gjort 
ett beslutsunderlag där bl.a. behovet, 
effekter av inköpet och budget framgår. 
Beslutsunderlaget har sedan legat som 
grund till inköpsbeslutet vilket attesterats 
av behörig enligt delegationsordningen.

Revision utförd av E&Y har dock visat på 
fortsatta brister i hantering av inköp inom 
SSBF. Inköp har i vissa fall skett i organi-
sationen utan följsamhet mot upprättade 
inköpsrutiner. Synpunkterna kommer att 
beaktas i internkontrollplanen för 2018.
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Anskaffningar inom investerings-
budget
Enligt delegationsordning för SSBF ska inom området ”Inköp och upphandling” beställningar/avrop överstigande 
300 000 kronor anmälas till förbundsdirektionen.

Under perioden 1 januari till 31 december 2017 har nedanstående anskaffning inom investeringsbudget gjorts.

Typ av anskaffning Leverantör Leveranstid Beställnings- 
belopp (tkr)

Träningsutrustning
� Löpband
� Crosstrainer
� Styrketräning, benmaskiner

Fitness Brands 
Sweden AB

Februari 1 450

Påbyggnad till två höjdfordon, chassin leve-
rerade under 2016.

Sala Brand Oktober 10 099

Påbyggnad till ett släck-/räddningsfordon, 
chassi levererat under 2016.

Autokaross Rescue 
Systems i Floby AB

Februari 3 430

Två kompletta släck-/räddningsfordon. Autokaross Rescue 
Systems i Floby AB

Mars/maj 9 682

Pumpcontainer Eurowater AB Juni 372

Ny telefonilösning addCIT AB Oktober 911

Tre fyrhjulingar Swedish Crew AB Juni/december 395

Formgivning och originalproduktion
Jonas Nyström

Foto 
Gunnar Neselius: Bild 1 och 2, sidan 12 
Jonas Nyström: Framsida, sidorna 9, 24, 33 och 39 
Mikael Ekman: sidan 16 
Mikael Lundh: sidan 10 
Peter Knutsson: Sidan 6 
Pixhill: Sidan 46

Diarienummer 
106-46/2018

Tryck
Åtta.45 Tryckeri
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Tjänsteutlåtande
2018-04-03

Änr KS 2018/50.042
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

Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet år 
2017 samt granskningsrapporter avseende bolagen. Prövning av fråga 
om anmärkning och ansvarsfrihet

Kommunfullmäktiges ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Ansvarsfrihet beviljas för 2017 års verksamhet för ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna 

och direktionen i Storstockholms brandförsvarsförbund samt de enskilda ledamöterna i 
densamma,

2. Ombuden i Vaxholmsvatten AB, Roslagsvatten AB, Vaxholm Smeden 3 AB och Vasavägen 13 AB 
får i uppdrag att fastställa årsredovisningen, inklusive ev. disposition av årets resultat, samt 
bevilja styrelserna ansvarsfrihet för år 2017.

Ärendebeskrivning
Enligt 5 kap 24 § kommunallagen ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde före 
utgången av juni månad året efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller 
vägras. Beslutet ska som huvudregel motiveras. 
 
Om revisorerna har riktat anmärkning mot ett kommunalt organ eller en enskild ledamot 
måste fullmäktige synligt ta ställning till om kommunfullmäktige delar uppfattningen att 
anmärkning bör riktas. Det beslutet ska motiveras. Fullmäktige får också på egen hand göra 
bedömningen att en anmärkning skall riktas mot ett organ eller någon viss person, även om revisorerna 
inte funnit anledning att göra det. Även ett sådant beslut ska motiveras.

Frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning bereds av kommunfullmäktiges ordförande enligt 

36 § i kommunfullmäktiges arbetsordning.

Revisionsberättelsen för år 2017
Kommunfullmäktiges ordförande mottog den 26 mars 2018 revisionsberättelsen för verksamhetsåret 
2017. Revisorerna bedömer att:

 Styrelse och nämnder i Vaxholms stad i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Karin Enström
Kommunfullmäktiges ordförande
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Tjänsteutlåtande
2018-04-03

Änr KS 2018/50.042
2 av 2

 Styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
 Räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande men att det tydligare borde framgå att pågående 

tvist med ett entreprenadföretag avser väsentliga belopp.
 Det är oklart om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och 

verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

Revisionen för år 2017 har i övrigt inte föranlett någon anmärkning mot kommunstyrelsen och övriga 
nämnder. 

Sammantaget tillstyrker revisorerna att kommunstyrelsen, nämnderna, Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd, överförmyndarnämnd och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas 
ansvarsfrihet samt att kommunens årsredovisning godkänns.

Revisorerna i Storstockholms brandförsvar tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Kommunfullmäktiges ordförande delar revisorernas uppfattning.

Handlingar i ärendet
Revisionsberättelse för år 2017
Revisorernas redogörelse 2017
Granskning av årsredovisning 2017
Granskning av delårsrapport 2017
Granskning av Södra Roslagens miljö och hälsoskyddsnämnd 2017
Granskning av överförmyndarnämnd 2017
Granskningsrapport och revisionsberättelse Smeden 3 AB och Vasavägen 13 AB 2017
Granskningsrapport och revisionsberättelse Roslagsvatten AB 2017
Granskningsrapport och revisionsberättelse Vaxholmsvatten AB 2017
Revisionsberättelse Storstockholms brandförsvar 2017

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Revisionen,                                                                                                                  

Koray Kahruman, klk, Ombud i Vaxholm Smeden 3 AB, Vasavägen 13 AB, 
Vaxholmsvatten AB och Roslagsvatten AB

För kännedom: Akt
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Revisionsrapport 2017 
Genomförd på uppdrag av revisorerna 
i januari-februari 2018 
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1. Inledning 

På uppdrag av Storstockholms brandförsvars förtroendevalda revisorer har EY 
granskat förbundets årsredovisning per 31 december 2017. Revisionen har utförts i 
enlighet med kommunallagen, kommunala redovisningslagen samt god revisionssed 
i Sverige. 
 
Syftet med denna rapport är främst att ge förbundets förtroendevalda revisorer 
information om årsbokslutet 2017, samt att redovisa de väsentligaste noteringarna 
som framkommit vid granskningen av bokslutet och årsredovisningen. Alla belopp är 
angivna i miljoner kronor (mkr) om inte annat anges. 
 
Under 2017 har revisorerna i enlighet med sin revisionsplan genomfört följande 
granskningar, vilka har avrapporterats i separata rapporter: 
 

 Granskning av förbundets funktion för upphandling och inköp 

 Granskning av administrativa interna kontroller.  

 Granskning av delårsbokslut 

 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 

1.1. Granskningens omfattning 

Granskningen av årsredovisningen har omfattat följande delar:  
 

 Förvaltningsberättelse 

 Resultaträkning 

 Balansräkning 

 Finansieringsanalys 

 Notförteckning 
 
Granskningen av årsredovisningen och bokslutet har inriktats mot väsentliga poster 
och avvikelser samt omfattar också bedömningar av förbundets ekonomiska 
ställning och utveckling. 
 
Under året har revisionen haft ett flertal möten med företrädare för förbundets 
ledning i syfte att informera oss om väsentliga händelser, transaktioner och beslut.  

2. Förbundets ledning och styrning 

Från och med 2013 övergick förbundet till att ledas av en direktion istället för ett 
förbundsfullmäktige och en förbundsstyrelse som tidigare. Direktionen har under 
året bestått av tolv ledamöter samt ersättare som sammanträtt sju gånger under 
året. I samband med våra granskningar under året har vi tagit del av styresprotokoll 
samt övriga väsentliga styrdokument med avseende på år 2017. Det noteras att 
förbundet har haft en fastställd plan för intern kontroll som tillämpats under året, och 
som även revisionen följt upp.   
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3. Väsentliga händelser under år 2017 

 
År 2017 är Storstockholms brandförsvars nionde verksamhetsår.  
 
I årsredovisningen finns en redogörelse för viktiga ärenden och händelser som 
påverkat förbundets verksamhet under året. Statistik av olika slag presenteras på ett 
överskådligt och tydligt sätt. 

4. Förbundets ekonomiska resultat och ställning 

4.1. Förbundets resultat 2017 

 
Nedanstående tabell sammanfattar förbundets resultat och utfall i jämförelse mot 
föregående år.  
 
 

Mkr Utfall 2016 Budget 2017 Utfall 2017 

Medlemsavgifter 563,8 571,9 571,9 

Automatlarm inkl. 
abonnemang 

43 45,3 45,5 

Övriga intäkter 42,7 39,4 38,9 

Finansiella Intäkter 1,8 2,0 0,2 

Summa Intäkter 651,3 658,6 656,5 

Personalkostnader 430,6 451,7 466,7 

Hyreskostnader 32,9 38,5 35,9 

Övriga kostnader 127,9 118,7 113,2 

Avskrivningar 16 18 16,6 

Finansiella kostnader 6,3 13,7 13,6 

Summa kostnader 613,7 640,6 646,0 

Resultat 37,6 18,0 10,5 

 
 
Intäkter: 
Förbundets verksamhetsintäkter för 2017 uppgår till 84,4 mkr och överstiger budget 
med 0,3 mkr, vilket förklaras av att intäkterna från automatlarm har börjat minska till 
följd av att avtal med fastighetsbolag löpt ut under 2017. Medlemsbidragen uppgick 
till 571,9 mkr, vilket är en ökning om 8,1 mkr jämfört med år 2016 och är i enlighet 
med gällande budget. I samband med granskningen noterar vi att förbundet inte 
fakturerar tilläggstjänster för 2017.   
 
Kostnader: 
Förbundets totala verksamhetskostnader överstiger budget med ca 5,4 mkr. De 
totala personalkostnaderna uppgår till 466,7 mkr och överstiger budget med 15 mkr. 
Avvikelsen från budgeten av personalkostnader förklaras främst av att extraordinära 
utbildningsinsatser till följd av 7 april-händelsen vilket belastat övertidslöner. Även 
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nya RIB-avtalets effekter har lett till ökad övertid vilket påverkat ca 2 mkr samt ett 
avgångsvederlag på 2 mkr. 
 
Övriga verksamhetskostnader uppgår till 149 mkr och understiger budget med 8,1 
mkr. Jämfört med föregående år har övriga verksamhetskostnader minskat med ca 
12 mkr. Detta beror främst på att det föregående år uppstod många oförutsedda 
kostnader under hösten samt att förbundet köpte in mycket nytt brandmaterial. Då 
dessa slag inte belastar i år har kostnaderna minskat därmed. 
 
Avskrivningskostnaderna för 2017 uppgår till 16,6 mkr, vilket är 1,4 mkr lägre än vad 
som budgeterats. Minskningen beror huvudsakligen på att förbundet anskaffat enligt 
budget men anläggningarna har ankommit under slutet av året och därmed har 
ännu inga avskrivningar gjorts.  
 
Pensioner: 
Förbundets pensionskostnader uppgår i bokslutet till 55,0 mkr (42,4), vilket redovisats 
i enlighet med underlag från KPA. Förbundet har inte gjort någon justering avseende 
genomsnittlig pensionsålder under år 2017. Vi har liksom tidigare i vår granskning 
noterat att KPA´s beräkningar av förbundets pensionsåtaganden bygger på en 
genomsnittlig pensionsålder uppgående till 59,9 år för brandmän som omfattas av 
avtal med rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Enligt uppgift från förbundet ligger den 
genomsnittliga pensionsåldern någonstans fortfarande kring 59,6-59,7 och man har 
för avsikt att utvärdera huruvida beräkningsgrunden bör sänkas eller ej.  

I samband med vår granskning har vi noterat att aktualiseringsgraden rörande 
förbundets totala pensionsåtagande har diskuterats under året. KPA´s tidigare 
uppgifter har justerats under året vilket inneburit ett tillkommande åtagande om 4,5 
mkr, vilket inte var känt tidigare.   

Bedömning: 
Vid vår granskning har vi stickprovsvis stämt av väsentliga intäkts- och kostnads 
poster mot verifierande underlag samt utfört egna kontrollberäkningar. Balans- och 
resultaträkningar ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av förbundets ekonomiska 
ställning per den 31 december 2017.   

 
Vår bedömning är att det redovisade resultatet för år 2017, i allt väsentligt, ger en 
rättvisande bild av verksamheten för 2017.  
 
Vidare är det vår bedömning att förbundet bör fortsätta dialogen med KPA avseende 
säkerställandet av aktualiseringsgraden vid beräkning av det totala 
pensionsåtagandet.  

4.2. Balansräkning 

Balansräkningen har granskats utifrån följsamhet till lag om kommunal redovisning, 
givna rekommendationer från rådet för kommunal redovisning samt i övrigt i enlighet 
med god redovisningssed. Avstämning har utförts av att balansposter 
överensstämmer mot bokslutsdokumentation och underliggande bilagor. Genom 
stickprov samt avstämning mot sidoordnade system har kontroll gjorts av att 
posterna värderats samt periodiserats på ett korrekt sätt.  
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Materiella anläggningstillgångar 
Årets investeringar uppgår till 26,6 mkr (27,2 mkr), vilket överstiger budget med ca 8 
procent1. Merparten av investeringarna är hänförliga till investeringar i nya 
höjdfordon, ledningsbilar samt räddningsfordon. 

Vi har kontrollerat att redovisningen enligt huvudboken överensstämmer med 
förbundets anläggningsregister. Stickprovsvis granskning har genomförts av 
periodens investeringar mot verifierande underlag och avskrivningar har 
stickprovsvis kontrollberäknats. Granskningen som utförts med avseende på 
rörelse- och balansgillhet har inte föranlett några anmärkningar.  

Övriga kortfristiga fordringar 

Övriga kortfristiga fordringar utgörs av kundfordringar, interimsfordringar, övriga 
kortfristiga fordringar samt kortfristiga placeringar. De kortsiktiga placeringarna utgörs 
av placeringar av vissa likvida medel skattekontot. Detta i avvaktan på att upphandling 
och placeringsförvaltare är helt färdigställd. Anledningen till att man valt att placera 
på skattekontot istället för på banken är att man får en bättre avkastning där än på 
bankkontot.  

Kassa och bank 

Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 306,1 mkr i vilket innebär en ökning mot 
föregående år. Ökningen förklaras av motsvarande minskning på skattekontot enligt 
ovan. Vi har stämt av redovisade saldon mot engagemangsbesked. Inga differenser 
har noterats. 

Avsättningar  

Avsättningar utgörs i huvudsak av förbundets pensionsåtaganden. Vi har stämt av 
redovisade belopp mot beräkningsunderlag och prognos från KPA. Vi har i vår 
granskning noterat att KPA´s beräkningar av förbundets pensionsåtaganden bygger 
på en genomsnittlig pensionsålder uppgående till 59,9 år för brandmän som omfattas 
av avtal med rätt att gå i pension vid 58 års ålder. Enligt uppgift från förbundet ligger 
den genomsnittliga pensionsåldern någonstans runt 59,6-59,7 och man har för avsikt 
att utvärdera huruvida beräkningsgrunden bör sänkas eller ej. Detta är inget som har 
gjorts under året och uppföljning kommer att ske under 2018. Under året har 
aktualiseringsgraden vid beräkning av det totala pensionsåtagandet diskuterats.   

Kortfristiga skulder 

De kortfristiga skulderna uppgår till 252 mkr per 31 december och utgörs främst av 
leverantörsskulder, interimsskulder, övriga kortfristiga skulder samt semesterlöne- 
och övertidsskuld. Vi har utfört avstämningar mellan huvudboken och verifierande 
underlag hämtade från försystem till ekonomisystemet. Inga väsentliga avvikelser 
eller differenser har iakttagits. Dessa har totalt minskat med 12 mkr sedan 
december föregående år och beror främst på att leverantörsskulderna minskat.  

 

                                                 
1 Årets investeringsbudget uppgår till 24,5 mkr.  
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4.3. Finansiell ställning 

Ett vedertaget nyckeltal för att bedöma det ekonomiska läget i en kommunal 
verksamhet är nettokostnader i relation till intäkter. Överstiger nyckeltalet 100 
procent måste den löpande verksamheten täckas på annat sätt än genom 
verksamhetsintäkter, exempelvis genom ett finansiellt nettoöverskott eller försäljning 
av tillgångar. För Storstockholms brandförsvar har nyckeltalet överstigit 100 procent 
under de flesta åren sedan storförbundet bildades. För år 2016 uppgår 
nettokostnadernas andel av intäkterna till 95,8 procent (93,5) procent. Förbättringen 
mot tidigare år indikerar att förbundet uppnått en bättre balans mellan bedriven 
verksamhet och finansiella ramar än vad som varit fallet tidigare.  
 
Soliditet: 
I nedanstående tabell redovisas några av de finansiella nyckeltal som förbundet 
själv använder i sin styrning och uppföljning av verksamheten.  
 
 

Ekonomisk analys % 2017 2016 2015 2014 2013 

Soliditet 2)   16,8 15,6 11,7 10,8 7,1 

Kassalikviditet 3) 278 269 255 256 263 

Självfinansieringsgrad 4) 102 197 138 281 253 

1) Eget kapital i förhållande till totalt kapital 

2) Kortfristiga fordringar + kortfristiga placeringar + kassa och bank)/kortfristiga skulder 

3) Justerat resultat (minus avskrivningar och jämförelsestörande poster) i förhållande till investerings 

volym 

 
Förbundets soliditet, exklusive ansvarsförbindelsen för pensioner, uppgår i 
årsbokslutet till 16,8 procent, vilket således utgör en förbättring i jämförelse med 
föregående år. Ökningen förklaras av ett förbättrat resultat. Kassalikviditeten är 
fortsatt stigande.   
 
Investeringar: 
 

(mnkr)   2017 2016 2015 2014 

Fordon och materiel 25,5 26,4 23,2 18,5 

Byggnader och 
anläggningar 

0 0,1 0,6 0,9 

IT 1,1 0,7 0 2,8 

Summa investeringar 26,6 27,2 23,8 22,2 

 
Årets investeringar uppgår till totalt till 26,6 mkr och avser i huvudsak 
räddningsfordon. Årets faktiska investeringar ligger i nivå med årets 
investeringsbudget. 

 
Vår granskning har omfattat avstämning av verifierande underlag. Inga avvikelser 
har identifierats.  
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5. Förbundets årsredovisning 

Vi har granskat förbundets årsredovisning för verksamhetsåret 2017. I granskningen 
har vi beaktat att god redovisningssed för kommuner/kommunalförbund i allt 
väsentligt har efterföljts av förbundet. Årsredovisningen inleds med beskrivande 
avsnitt om förbundets verksamhet under året med inriktning på bland annat 
direktionens arbete samt uppföljning av handlingsprogram 2016-2019. Därefter följer 
den formella förvaltningsberättelsen med beskrivningar av bland annat uppföljning 
av mål och uppdrag, miljöarbete, kompetensförsörjning, ekonomiska rapporter samt 
intern kontroll.    

5.1. Förvaltningsberättelsen 

Årsredovisningens förvaltningsberättelse beskriver utförligt den verksamhet som 
bedrivits under året. Detta sker med utgångspunkt från de övergripande mål 
(uppdrag) som fastställts för verksamhetsåret 2017. Uppdragen bryts ner i delmål 
som analyseras och utvärderas på ett övergripande sätt. Nyckeltal och volymer 
presenteras.  
 
Av årsredovisningen framgår förbundets egen analys rörande måluppfyllelsen för 
2017. Förbundets bedömning är att måluppfyllelsen varit relativt god för 
verksamhetsåret inom de flesta uppdragsområden.  Redogörelse för respektive mål 
sker i tabellform, vilket bedöms ge en överskådlig, om än kortfattad, bild av 
verksamheten.  I efterföljande avsnitt beskrivs förbundets investeringar, 
personalområdet etc.    
 
Årsredovisningens avslutade avsnitt avser ekonomisk redovisning samt kortfattat 
arbetet med intern kontroll.   
 
Enligt kommunallagen ska kommuner (och kommunala förbund) uppnå en ekonomi i 
balans varje år. Av den kommunala redovisningslagens fjärde kapitel framgår att 
förvaltningsberättelsen ska omfatta en avstämning av det så kallade balanskravet. 
Redovisade negativa resultat måste återställas inom tre år. Av nedanstående tabell 
framgår förbundets balanskravsavstämningar för de fem senaste åren.  
 

(mnkr) 2017 2016 2015 2014 2013 

Årets resultat enligt resultaträkningen 10,5 37,6 13,7 36,8 24,3 

– Avgår: samtliga realisationsvinster -1,3 -1,0 -1,4 0 -1,6 

Synnerliga skäl           
– Tillägg: förändring diskonteringsränta 
pensioner 

0 0 0 0 27,6 

Årets balanskravsresultat 9,2 36,6 12,3 36,8 50,3 

 
Balanskravet skiljer sig åt mot redovisat resultat i form av att realisationsresultat och 
eventuella synnerliga skäl avräknas från det redovisade resultatet. Vår bedömning 
är att förbundets avstämning av balanskravet ligger i linje med kommunallagens 
krav och intentioner. 
 
I efterföljande avsnitt av årsredovisningen analyseras det ekonomiska resultatet för 
året med beskrivningar av intäkter, kostnader, finansiella poster etc.  
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Vår övergripande bedömning: 
Förvaltningsberättelsen bedöms ge en rättvisande bild av väsentliga händelser 
under verksamhetsåret 2017. Beskrivning och analys av måluppfyllelse bedömer vi 
vara tillräcklig. Analysen av årets resultat och ställning i förhållande till budget 
bedömer vi vara tillräcklig.  

5.2. Resultaträkning, balansräkning notförteckning 

Vi har stämt av att redovisad resultat- och balansräkning samt tillhörande 
notinformation är i överensstämmelse med huvudboken enligt ekonomisystemet 
samt med verifierade underlag. Vår bedömning är att resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalys samt notinformation, i allt väsentligt, är uppställda i enlighet med 
kommunala redovisningslagen och ger en rättvisande bild per 31 december 2017.  
 
Det noteras att förbundet har en betydande positiv likviditet. Med anledning av detta 
är det av väsentlighet att en finanspolicy eller placeringspolicy antas av direktionen. 

6. Administrativ intern kontroll 

 
Vår granskning av förbundets administrativa interna kontroller har omfattat följande 
processer: 

 Löneprocessen 
 Hantering av leverantörsfakturor 
 Ledningsnära kostnader 

 
Vår övergripande bedömning är att förbundet har en ”tillräcklig” struktur för intern 
kontroll. I vår granskning har vi noterat att två-hands-princip inte föreligger i samtliga 
väsentliga transaktionsflöden. Detta gäller framförallt hantering av 
leverantörsfakturor samt löneutbetalningar. För att stärka den interna kontrollen 
ytterligare rekommenderas förbundet att: 
 
 

 SSBF bör implementera kontroll av logglistor för att säkerställa att ändringar 
som gjorts rörande leverantörsuppgifter är relevanta.  
 

 Vi rekommenderar att kontroll av utbetalningsfil dokumenteras för att 
säkerställa spårbarhet. 
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7. Bokslutsprocess 2017 

Vår bedömning är att förbundets bokslutsdokumentation håller en tillräcklig kvalité 
samt överlämnats i tid till revisionen.  

8. Sammanfattande slutsatser av årets revision 

Vår bedömning är att förbundets årsredovisning, i allt väsentligt, ger en rättvisande 
bild av resultat och ställning per den 31 december 2017 för Storstockholms 
brandförsvarsförbund. 
 
  
Stockholm den 14 mars 2018 
 
  
 
Johan Perols    
Certifierad kommunal revisor 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-03-15

Änr KS 2017/210.024
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 21 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-
2022

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-2022 antas enligt bilaga 1 till protokollet.

Ärendebeskrivning
Arvodeskommittén har, vid sammanträde 2018-02-13 § 4, lämnat förslag till arvodesreglemente för 
mandatperioden 2018-2022. Förslaget utgår från nuvarande arvodesreglemente med årliga 
uppräkningar, men med följande förändringar; jämfört med nuvarande arvodesreglemente föreslås en 
höjning av årsarvodet för gruppledare i kommunfullmäktige från 328 727 kr till 500 000 kr. Det föreslås 
också att en 2:e vice ordförande (oppositionen) väljs i kommunstyrelsen med ett årsarvode på 202 700 
kr. Arvodeskommittén föreslår även att årsarvode för ordförande i Smeden 3 AB samt Vasavägen 13 AB 
tas bort. I övrigt har några redaktionella ändringar föreslagits under § 2 c och § 10.   

Yrkanden
Jan-Olof Schill (S) yrkar bifall till förslag till arvodesreglemente från (S), (V) och (WP) i enlighet med 
bilaga 2 till protokollet. Jan-Olofs Schill (S) yrkar därtill att sista meningen i § 4 stryks, samt att ordet 
”fast” i § 9 andra raden stryks. Ordföranden stödjer Jan-Olof Schills (S) yrkande avseende § 4.

Ordföranden yrkar bifall till arvodeskommitténs beslutsförslag med ändringen att arvode ska utgå för 
uppdraget som ordförande för Smeden 3 AB med 12 571 kr/år, Vasavägen 13 AB med 9 428 kr/år och 
Vaxholmsvatten AB 25 000 kr/år om annan än kommunstyrelsens ordförande utses för uppdragen. Lars 
Wessberg (M), Anne-Charlotte Eriksson (MP), Malin Forsbrand (C) och Michael Baumgarten (L) stödjer 
yrkandet. 

Lars Wessberg (M) yrkar avslag till Jan-Olof Schills (S) yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att det föreligger fem förslag till beslut. 

Ordföranden ställer först proposition på Jan-Olof Schills (S) yrkande avseende § 4 mot avslag och finner 
bifall till Jan-Olof Schills (S) yrkande. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Jan-Olof Schills (S) yrkande avseende § 9 mot avslag och 
finner avslag till Jan-Olof Schills (S) yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på att arvode ska utgå för uppdraget som ordförande för 
Smeden 3 AB med 12 571 kr/år, Vasavägen 13 AB med 9 428 kr/år och Vaxholmsvatten AB 25 000 kr/år 
om annan än kommunstyrelsens ordförande utses för uppdragen och finner bifall till eget yrkande.

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut kvarstår, nämligen arvodeskommitténs beslutsförslag 
samt Jan-Olof Schills (S) yrkande om bifall till förslag till arvodesreglemente från (S), (V) och (WP). 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till 
arvodeskommitténs beslutsförslag.  

Handlingar
Protokollsutdrag ARV/2018-02-13 § 4

Förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-2022
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Protokoll
2018-03-15

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Förslag till arvoden 2019-2022 från (S), (V) och (MP)

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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VAXHOLMS STAD KF § xx/2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-2022 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

Där inte annat sägs nedan gäller reglementet för kommunens förtroendevalda, vilka 

innehar förtroendeuppdrag enligt följande: 

 tjänstgörande ledamot och närvarande ersättare i kommunfullmäktige,

 ledamot och ersättare i kommunstyrelsen och annan kommunal nämnd,

 ledamot i kommunal bolagsstyrelse,

 ledamot och ersättare i av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen tillsatt

kommitté eller beredning,

 ledamot och ersättare i kommunal nämnds utskott eller beredning.

2 § Ersättningsberättigade sammanträden med mera 

Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt vad som när-

mare anges i §§ 3-4 samt 10-15 för; 

a) sammanträden med kommunfullmäktige och dess valberedning, kommunstyrelsen och

övriga nämnder, styrelse- och nämndutskott liksom revisorernas sammanträden,

b) av kommunfullmäktige eller nämnder beslutade protokollförda sammanträden med ut-

redningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,

c) av kommunfullmäktige eller nämnder godkänd och beslutad medverkan i konferens,

informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson vid högst sex (6) tillfällen

per år, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett

direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget,

d) restid i samband med förrättning enligt punkterna a) - c) ersätts vid sammanträden ut-

anför kommunen,

e) jourtjänstgöring med eller utan förrättning (till exempel kvälls- och helgtjänstgöring

inom socialtjänsten).

3 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och semester-

förmåner 

Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de styrkta arbetsinkomster och andra ekono-

miska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget, med högst det belopp fullmäktige 

beslutat enligt bilaga. 

OBS Rödmarkerad text föreslås tas bort

363



Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt 

till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för 

dag på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Beloppet inkluderar ersättning för förlorad 

pensionsersättning samt förlorad semesterersättning. 

Ersättning utgår för högst åtta (8) timmar per dygn inklusive restid. 

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta 
förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den 
förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. 

4 § Ersättning till ej tjänstgörande ersättare 

Ersättningar enligt reglementet ska betalas ut med samma belopp till ledamöter, tjänstgörande 

och närvarande ej tjänstgörande ersättare. 

I kommunfullmäktige får närvarande ersättare halv ersättning jämfört med tjänstgörande 
ledamöter. 

ARVODEN MED MERA 

5 § Årsarvoden 

Arvodet för ett enskilt uppdrag (årsarvode) fastställs med hänsyn till uppdragets om-

fattning och innehåll till viss procentandel av det belopp som utges till ledamöterna 

vid Sveriges Riksdag. Avstämning sker vid det tillfälle som Riksdagens arvodes-

nämnd fastställer detta arvode. Det då fastställda arvodet träder i kraft 1 januari året 

därpå.  

Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för årsarvoderade uppdrag 

Ett årsarvode inkluderar ansvar för att tillse att verksamheten i respektive kommunalt 

organ bedrivs på ett ur allmän synpunkt tillfredsställande sätt ifråga om exempelvis upp-

rätthållande av en god intern kontroll. 

Till de uppgifter som ska utföras inom ramen för årsarvoderat uppdrag hör, i tillämpliga delar, 

regelbundna besök på respektive förvaltningskontor, samråd och kontinuerliga överläggningar 

med tjänstemän, förberedelser inför sammanträden, beredningar, protokollsjustering, attest av 

fakturor, sammanträffande med företrädare för myndigheter och arbetstagarorganisationer, andra 

kommunala nämnder, sammanträden inom interkommunala samarbeten samt med revisionen. 

Arvoden till gruppledare som inte ingår i majoriteten, ska betraktas som årsarvoden. Fördel-

ning av årsarvoden för förtroendevalda som inte tillhör majoriteten sker procentuellt mellan 

oppositionspartierna i förhållande till andel mandat i kommunfullmäktige. 

Årsarvoden för enskilda uppdrag framgår av bilagan. 
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6 § Särskilda bestämmelser avseende kommunalrådet 

Kommunalrådets årsarvode avser samtliga kommunala ordförandeuppdrag. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst i enlighet med § 3 betalas inte till kommunalrådet. 

Ersättning för sammanträden enligt § 10 betalas inte till kommunalrådet. 

Kommunalrådet har rätt till ledighet vid ett eller flera tillfällen under maximalt 25 dagar under 
ett år utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att det inte inkräktar 
på uppdraget och godkännas av kommunstyrelsen. 

7 § Arvode till förtroendevalda som har uppdrag som ordförande/vice ordförande i 

nämnd/styrelse och utskott som hör till denna 

I det fall ledamot har ordförande- och/eller vice ordförandeposten i både nämnd/styrelse 

och utskott/beredning ska bara årsarvode för ordförande/vice ordförandeposten i nämnd/

styrelse betalas. 

8 § Reducering av årsarvode i vissa fall m.m. 

Om årsarvoderad förtroendevald på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för en tid som överstiger en månad, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har en  

ersättare utsetts för årsarvoderad förtroendevald uppbär ersättaren arvode som motsvarar 

tjänstgöringstiden. 

Till valnämndens presidium utbetalas årsarvode endast under de år då det är valår. 

Avgår en årsarvoderad förtroendevald under tjänstgöringsperioden, utgår arvode till och med 

den månad då entledigande beviljats. Detsamma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag 

förfaller på grund av att valbarhetshinder uppkommer. 

Om årsarvoderad förtroendevald inte fullgör sitt uppdrag vad avser deltagande i sammanträ-

den, beredningar, justering av protokoll eller fullgörande av någon av övriga uppgifter som är 

förenade med förtroendeuppdraget ska den månadsvisa utbetalningen av årsarvodet upphöra 

fram till den månad den förtroendevalde återigen fullgör de uppgifter som är förenade med 

uppdraget. 

9 § Kommunal pension 

För heltidssysselsatta förtroendevalda samt deltidssysselsatta förtroendevalda i övrigt, med ett 

sammanlagt fast årligt arvode från kommunen motsvarande minst två basbelopp, finns det 

särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet. 
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ERSÄTTNINGAR 

10 § Ersättning för sammanträden 

Förtroendevalda har rätt till grundersättning för den första timmen av protokollsförd närvaro 

vid sammanträde enligt § 2 a) - c) jämte timersättning för efterföljande timmar med belopp 

som fullmäktige beslutat (bilaga 1). För sammanträden i följd (ett sammanträde avslutas 

och ett annat påbörjas inom en (1) timmes tid) utgår en (1) grundersättning. 

Måltidsuppehåll om maximalt 30 minuter anses ingå i sammanträdestiden. Länge uppehåll 

(rast) ingår inte sammanträdestiden. 

11 § Resekostnader 

Ersättning betalas inte för resekostnader vid sammanträde inom kommunen. Ersättning för 

resekostnader och traktamente vid sammanträde eller annan förrättning utom kommunen ut-

går enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i de kommunala reseavtalen. 

12 § Barntillsynskostnader 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 

förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl 

föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas med högst det 

belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående 

och inte heller för tid då barnet vistas i förskolan/skolbarnomsorg. 

13 § Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård av funktionshindrad eller svårt sjuk person som 

vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som 

fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller närstående. 

14 § Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts 
på annat sätt. 
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15 § Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i §§ 9-13 betalas ersättning om den förtroendevalde kan 

visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

16 § Kompetensutveckling 

Resurser för kompetensutveckling, som är relevant för förtroendevalds uppdrag kan tillskjutas 

efter beslut i respektive nämnd inom beslutad ram. 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

17 § Hur man begär ersättning 

Arvoden och ersättningar enligt §§ 3-5 samt 10 betalas ut utan föregående anmälan, om när-

varo registrerats på kommunens närvarolistor. 

För att få ersättning i övrigt enligt reglementet ska den förtroendevalde styrka sammanträdes-

tid, förluster eller kostnader. Sammanträdestid, förluster eller kostnader ska anmälas till 

kommunens personalenhet. 

Yrkande om ersättning enligt reglementet ska framställas senast inom sex (6) månader från 

dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

18 § Tolkning av bestämmelserna i arvodesreglementet 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 

19 § Utbetalning och återkrav 

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ersättningar betalas ut månatligen i 

efterskott.  

Om ett årsarvode har betalats ut till en förtroendevald som inte utfört sina uppgifter i den ord-

ning som föreskrivs i § 8 kommer beloppet att återkrävas. Dessa frågor prövas av kommun-

styrelsen.  
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    KF § xx/2018 
 
  
Arvoden från och med 2019 
 
 
Årsarvoden och övriga ersättningar under perioden 2019-2022 

 
Arvoden och ersättningar justeras varje år per den 1 januari i enlighet 
med riksdagsledamotsarvodets förändring närmast föregående år. 
 
Övriga arvoden uppräknas årligen enligt prisbasbeloppet. 
 
Årsarvoden 2019-2022 
 

 Uppräknat 
2018 

Förslag från  
2019 

    
Kommunfullmäktige    
Ordförande  47 986 48 946 
Förste vice ordförande  15 993 16 313 
Andre vice ordförande  15 993 16 313 
 
Gruppledararvoden utgår till samtliga 
utsedda och skriftligen anmälda 
gruppledare sittande i KF.  
Gruppledaren har rätt att fördela 
arvodet inom sitt parti till förtroende-
vald med uppdrag utsedd av KF eller 
KS. För gruppledare gäller särskilda 
regler (bilaga) 

  
328 727 
ska fördelas 
i förhål-
lande till 
respektive 
partis man-
dat i full-
mäktige. 
Dock utgår 
ersättning 
för max 10 
mandat.  

 
500 000 

KF valberedning    
Ordförande  0 0 
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 ________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 
Revision 
Ordförande 
Ledamöter 

 
 

 
32 720 
15 993 

 
33 374 
16 313 

    
    
Kommunstyrelsen    
Ordförande/kommunalråd  795 190 811 094 
1: e vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2:e vice ordförande (oppositionen) 

 114 772 
med uppdrag 
även som 
vice ordf. i 
AU och PLU 
 
85 313 
med uppdrag 
endera som 
vice ordf. i 
AU eller 
PLU 
 
58 653 med 
uppdrag en-
bart som vice 
ordf. i KS.  
 
0 

117 067 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
202 700 

     
Kommunstyrelsens arbetsutskott    
Ordförande = Ordf KS  0  0 
1:e vice ordförande = 1:e vice ordf KS  26 661 0 
Vice ordförande (§7) 
2:e vice ordförande = 2:e vice ordf KS 

 50 581 
0 

0 
0 

Ledamöter  23 855 24 015 
    
Kommunstyrelsens planeringsutskott    
Ordförande = Ordf KS  0  0 
1:e vice ordförande = 1:e vice ordf KS  26 661 0 
Vice ordförande (§7) 
2:e vice ordförande = 2:e vice ordf KS 

 50 581 
0 

0 
0 

Ledamöter  23 855 24 015 
    
 
Kommunstyrelsens näringslivs-
beredning 

   

Ordförande  15 904 16 222 
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 ________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 
Barn- och utbildningsnämnd    
Ordförande  87 446 89 195 
1:e vice ordförande  27 328 27 875 
Beredningsperson (ledamot) som utses 
och anmäls till nämnd av oppositionen 
2:e vice ordförande (oppositionen) 

 15 996 
 
0 

0 
 
27 875 

    
 
Nämnd för teknik, fritid och kultur    
Ordförande  63 985 65 585 
1:e vice ordförande  21 328 22 298 
Beredningsperson (ledamot) som utses och 
anmäls till nämnd av oppositionen 
2:e vice ordförande (oppositionen) 

 12 797 
 
0 

0 
 
22 298 

    
    
Socialnämnd    
Ordförande  85 313 89 195 
1:e vice ordförande  26 661 27 875 
Beredningsperson (ledamot) som utses och 
anmäls till nämnd av oppositionen 
2:e vice ordförande (oppositionen) 

 15 996 
 
0 

0 
 
27 875 

    
    
Stadsbyggnadsnämnd    
Ordförande  63 985 66 897 
1: e vice ordförande  21 328 22 298 
Beredningsperson (ledamot) som utses och 
anmäls till nämnd av oppositionen 
2:e vice ordförande (oppositionen) 

 12 797 
 
0 

0 
 
22 298 
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 ________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 
Valnämnd    
Ordförande  23 988 24 468 
Vice ordförande  7 996 8 156 
(Arvode utgår endast under valår – arvode vid flera 
val samma år beslutas i särskild ordning) 

   

 
 

   

Södra Roslagens miljö- och hälsoskydds-
nämnd 

   

1:e vice ordf.  31 808 32 020 
    
    
Överförmyndarnämnden i 
Värmdö/Vaxholm 

   

1:e vice ordf.  31 808 32 020 
    
    
Smeden 3 AB 
Ordförande (om annan än KSO) 
 
Vasavägen 13 AB 
Ordförande (om annan än KSO) 
 
Vaxholmsvatten AB 
Ordförande (om annan än KSO) 
 

 12 571 
 
 
9 428 
 
 
0 

12 571 
 
 
9 428 
 
 
25 000 
 

 
 
   
Sammanträdesersättningar med mera 
 

  

Sammanträdesersättningar   
Grundersättning   590   590 
Påbörjad halvtimme efter första timmen    75   75
Maximal sammanträdesersättning per dygn 1857  1857
   

Ersättning för förlorad arbetsinkomst   
Maximal ersättning per timme, inkl. semester-
ersättning 

    218 218 

   
Jourtjänstgöring   
Ersättning för jourtjänstgöring, per vecka   1307 1307 
   
Ersättning för kostnader för barntillsyn, för vård 
och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

  

Styrkta kostnader, maximal ersättning per timme     185 185 
Maximal ersättning per dygn     1483 1483 
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 Socialdemokraterna Waxholmspartiet-
Borgerligt alternativ

Vänsterpartiet  -

Förslag till arvoden 2019-2022

Specifikation / Uppdrag Nu % Förslag %
Riksdagsledamots årsarvode (+ 2% 2019) 800 500 100 800 500 100

Kommunfullmäktige (mandatbelopp är fasta)
Partistöd mandat 1 per parti 20 000 2,498 30 000 3,748

Partistöd mandat 2- per parti. Belopp per mandat 10 000 1,249 15 000 1,874

Gruppledararvode till partiernas anmälda gruppledare i KF.

Kan fördelas till andra i partiet med kommunala uppdrag.

Det är avsett  att kompensera små partier för att deras

kommunpolitiker sällan får besätta årsarvoderade poster.

2019 betalas ett högre belopp för första mandatet och 30 000 3,748

sedan för max 3 mandat till. 2018 samma för alla mandat. 10 816 1,351 15 000 1,874

Ordförande 48 946 6,114 48 030 6

Förste vice ordförande 16 313 2,038 16 010 2

Andre vice ordförande 16 313 2,038 16 010 2

KF Valberedning
Ordförande är KF:s ordförande 0 0,000 0 0

Vice ordförande är KF:s vice ordförande 0 0,000 0 0

Nedanstående tabell visar i kolumnen "Nu" arvodena för 2018 uppräknade med 2% och i

kolumnen "Förslag" de belopp som vi föreslår för 2019. Beloppen skall sedan uppräknas årligen

under mandatperioden. Principiella ändringar, som vi föreslår, är markerade med rött.

I tabellen ser man hur de totala årsarvodena skulle fördelas 2019, om mandatfördelningen

mellan majoritet och opposition då skulle vara densamma som 2018. Som synes blir de

ekonomiska förutsättningarna då betydligt mycket rimligare fördelade.

Årsarvodesbeloppen är beräknade som en procentuell andel av årsarvodet för en ledamot av

Sveriges Riksdag. Uppräkningen av riksdagsledamöternas arvoden för 2018 har fastställts till

2,5%, och för 2019 förutsätts uppräkningen bli 2%, som skall tillämpas från 2019-01-01.

Förslaget är avsett, att ge alla partier i kommunfullmäktige möjlighet att arvodera sina ledande

kommunalpolitiska företrädare så mycket, att de skall ha möjlighet att avsätta tillräckligt av sin

arbetstid för att inhämta de kunskaper och utöva det ledarskap, som krävs, för att partiet skall

kunna utöva sin demokratiska uppgift i kommunen.

Förslaget utgår från att kommunen fr.o.m. 2019 inrättar befattningar som andre vice ordförande

i kommunstyrelsen och i alla nämnder, och att dessa besätts av oppositionen. I revisionen skall

ordföranden hämtas från oppositionen, och i Valnämnden skall vice ordföranden tillsättas av

oppositionen. Även i KS utskott skall oppositionen besätta en befattning som 2e vice ordförande.

Befattningarna väljs i kommunfullmäktige och avses besättas av de kandidater, som föreslås

av den största samverkande gruppen av oppositionspartier. I kommunstyrelsen benämns

befattningen kommunalråd i opposition (oppositionsråd). För KS utskott sker valen i KS.

Vidare bygger förslaget på att fördelningen av årsarvoden till politiker som företräder majoritets-

partierna och de som företräder oppositionspartierna blir betydligt jämnare än med nuvarande

bestämmelser. Det totala beloppet för årsarvoden uppgår 2018 till 2,24 Mkr varav oppositionen

disponerar 0,3 Mkr eller 13%. Det visar tydligt, att oppositionen, som har 39% av mandaten

i kommunfullmäktige, har orimligt mycket sämre ekonomiska möjligheter att bedriva politiskt

och demokratiskt arbete än majoriteten.
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 Socialdemokraterna Waxholmspartiet-
Borgerligt alternativ

Vänsterpartiet  -

Specifikation / Uppdrag Nu % Förslag %
Revision
Ordförande 33 374 4,169 32 020 4

Ledamöter 16 313 2,038 16 010 2

Kommunstyrelsen
Ordförande / kommunalråd 811 094 101,323 720 450 90

Vice ordförande KS+AU+PLU 117 067 14,624 120 075 15

Vice ordförande KS+(AU eller PLU) 89 195 11,142 88 055 11

Vice ordförande i enbart KS 61 321 7,660 64 040 8

Andre vice ordförande / Oppositionsråd 0 0,000 360 225 45

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande (ordf. KSO) 0 0,000 0 0

Vice ordförande om annan än v. KSO 27 875 3,482 32 020 4

Vice ordförande (§7) 52 883 6,606 56 035 7

2e vice ordförande (oppositionsrådet) 0 0,000 0 0

Ledamöter 24 332 3,040 24 015 3

Kommunstyrelsens planeringsutskott
Ordförande (ordf. KSO) 0 0,000 0 0

Vice ordförande om annan än v. KSO 27 875 3,482 32 020 4

Vice ordförande (§7) 52 883 6,606 56 035 7

2e vice ordförande (oppositionsrådet) 0 0,000 0 0

Ledamöter 24 332 3,040 24 015 3

Kommunstyrelsens näringslivsberedning
Ordförande 16 222 2,026 16 010 2

Barn- och Utbildningsnämnd
Ordförande 89 195 11,142 88 055 11

Vice ordförande 27 875 3,482 32 020 4

2018 Beredningsperson / 2019 Andre vice ordförande 16 724 2,089 32 020 4

Nämnd för Teknik, Fritid och Kultur
Ordförande 66 897 8,357 88 055 11

Vice ordförande 22 298 2,786 32 020 4

2018 Beredningsperson / 2019 Andre vice ordförande 13 379 1,671 32 020 4

Socialnämnd
Ordförande 89 195 11,142 88 055 11

Vice ordförande 27 875 3,482 32 020 4

2018 Beredningsperson / 2019 Andre vice ordförande 16 724 2,089 32 020 4

Stadsbyggnadsnämnd
Ordförande 66 897 8,357 88 055 11

Vice ordförande 22 298 2,786 32 020 4

2018 Beredningsperson / 2019 Andre vice ordförande 13 379 1,671 32 020 4
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 Socialdemokraterna Waxholmspartiet-
Borgerligt alternativ

Vänsterpartiet  -

Specifikation / Uppdrag Nu % Förslag %
Valnämnd
Ordförande 24 468 3,057 24 015 3

Vice ordförande 8 156 1,019 16 010 2

Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddsnämnd
Vice ordförande 32 444 4,053 32 020 4

Överförmyndarnämnden Vaxholm / Värmdö
Förste vice ordförande 32 444 4,053 32 020 4

Smeden 3 AB
Ordförande 12 822 1,602 16 010 2

Vasavägen 13 AB
Ordförande 9 617 1,201 8 005 1

Totalt belopp för årsarvoden 2 279 848 2 740 440
Varav belopp/procent som tillfaller oppositionen 303 915 13,330 764 365 27,892

Beloppen för 2019 utgår för jämförelsens skull från att

partiställning och majoritetspartier är samma som 2018

Övriga arvoden
Sammanträdesersättningar m.m.
Grundersättning per sammanträde 602 0,075 600 0,075

Påbörjad halvtimme efter första timmen 77 0,010 80 0,010

Maximal sammanträdesersättning per dygn 1 894 0,237 1 900 0,237

Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Maximal ersättning per timme inkl. semesterersättning 222 0,028 225 0,028

Jourtjänstgöring
Ersättning för jourtjänstgöring, per vecka 1 333 0,167 1 340 0,167

Ersättning för kostnader för barntillsyn och vård
Styrkta kostnader, maximal ersättning per timme 189 0,024 190 0,024

Maximal ersättning per dygn 1 513 0,189 1 500 0,187
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Protokoll Arvodeskommittén
2018-02-13

Änr KS 2017/210.024
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 4 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-
2022

Arvodeskommittén föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-2022 antas i enlighet med bilaga 1.

Ärendebeskrivning
Partierna från majoritet respektive opposition har inkommit med förslag till arvoden för 2019-2022. 
Ledamöterna från de olika partierna yttrar sig över Vaxholms stads arvodesreglemente samt de inkomna 
förslagen. 

(Ajournering kl. 18:35-18:50, 19:20-19:29, 19:30-19:45)

Yrkanden 1
Malin Forsbrand (C) yrkar att arvoden för 2019-2022 antas i enlighet med bilaga 1 till protokollet. 

Sara Strandberg (V) yrkar att arvoden för 2019-2022 antas i enlighet med bilaga 2 till protokollet. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner att arvodeskommittén 
bifaller Malin Forsbrands (C) yrkande. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av arvodeskommittén:

Ja röstar: den som bifaller Malin Forsbrands (C) yrkande.

Mats Olofsson (M), Louise Yngström Valdre (L), Malin Forsbrand (C) och Kristina Elmlund Joelson (MP).

Nej röstar: den som bifaller Sara Strandbergs (V) yrkande. 

Margaretha Pettersson (S), Sara Strandberg (V) och Ingemar Wemmenhög (WP). 

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att arvodeskommittén med 4 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller Malin Forsbrands (C) 
yrkande. 

Reservationer
(S), (V) och (WP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande i enlighet med bilaga 2 till 
protokollet. 

Yrkanden 2
Ordföranden yrkar att följande text stryks i arvodesreglementet: 
§ 2 c ”vid högst sex (6) tillfällen per år”
§ 10 ”För sammanträden i följd (ett sammanträde avslutas och ett annat påbörjas inom en (1) timmes 
tid utgår en (1) grundersättning”

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 
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Protokoll
2018-02-13

2 av 2

Arvodeskommittén

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Sara Strandberg (V) yrkar att ordet ”och” stryks i arvodesreglementet enligt följande:
§ 7 ”I det fall ledamot har ordförande- och/eller viceordförandeposten…”

Ordföranden finner bifall till Sara Strandbergs yrkande. 

Handlingar
Förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-2022 (bilaga 1). 
Förslag till arvoden 2019-2022 från (S), (V) och (MP) (bilaga 2)

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom:
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-03-15

Änr KS 2016/161.218
1 av 3

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 22 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-
2020 (återremitterat av KF 2017-09-25 § 43)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vaxholms stad 2018-2020 antas.

Förvaltningen får i uppdrag att göra redaktionella ändringar inför kommunfullmäktiges sammanträde.

Ärendebeskrivning
Ärendet avseende riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad återremitterades i KF 2017-09-25 § 
43 med motiveringen att bostadsförsörjningsprogrammet ska revideras på följande sätt:

 Ambitionsnivån för bostadsbyggande anpassas till vad infrastruktur och social service kan 
leverera

 Att användandet av ordet planlägga preciseras, både vad gäller hyresrätter och särskilt boende.
 Att konkretisera hur andelen hyresrätter i kommunen ska ökas och hur man ska gå till väga för 

att få till stånd hyresrätter till priser som stärker t.ex. ungas möjligheter att bosätta sig i 
kommunen.

Återremissen

Vad gäller ambitionsnivån för bostadsbyggande finns ett mål som lyder: ”För att underlätta utvecklingen 
av kommunens kärnverksamheter och tekniska försörjning ska en jämn bostadsbyggnadstakt 
eftersträvas fram till 2030.”

Med ordet planlägga avses att påbörja detaljplanearbete som syftar till att möjliggöra byggandet av 
exempelvis särskilt boende. 

Eftersom mandatperioden 2014-2018 närmar sig sitt slut har målsättningen för nya hyresrätter ändrats 
till: ”För att tillgodose ett mer varierat bostadsbestånd utifrån upplåtelseform ska minst 100 nya 
hyresrätter, som för närvarande planeras, färdigställas under 2018-2022.”

Övriga ändringar

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020 har sammanfogats med underlaget i 
Bilaga 1 för att öka läsbarheten och förståelsen för innehållet. 

Avsnittet Kommunala styrdokument har uppdaterats efter de politiska beslut om Mål och budget samt 
Riktlinjer för hållbart byggande som har fattats sedan återremissen. 

I avsnitten Nuläge och Prognoser har underlaget även uppdaterats med mer aktuell statistik och årets 
nya bostadsbyggnadsprognos, samt kompletterats med fler diagram och jämförelser mellan Vaxholm 
och kommunerna i Stockholm Nordost (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Österåker). Det har även 
gjorts en justering så att prognoser för bostadsbyggande och befolkning endast blickar mot år 2030 
eftersom underlagen för efterföljande år är väsentligt mer osäkra. 

Avsnittet Analys har döpts om till Bostadsbehov och uppdaterats med mer information om mottagandet 
av nyanlända, samt statistik över hemlöshet i kommunen. 

I avsnittet Riktlinjer har riktlinjen om det kommunala flerbostadshusbeståndet ändrats från ”Kommunen 
avser att göra en tillgänglighetsinventering av det kommunala flerbostadshusbeståndet.” till lydelsen 
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Protokoll
2018-03-15

2 av 3

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

”Kommunen ska följa upp och vid behov komplettera den tillgänglighetsinventering som gjordes av det 
kommunala fastighetsbeståndet 2010 för kommunens flerbostadshus.” 

Utöver detta har ett antal redaktionella ändringar gjorts. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag, samt att förvaltningen ska få i uppdrag att 
göra redaktionella ändringar.

Jan-Olof Schill (S) yrkar att Riktlinjer för bostadsförsörjning 2018-2020 antas med följande ändring; att i 
avsnittet Riktlinjer ersätts texten under rubriken Nya hyresrätter med ”Andelen hyresrätter i kommunen 
måste ökas. Därför skall kommunen vid planering av nya bostadsområden sträva efter att minst hälften 
av de nya bostäderna blir hyresrätter.” 

Carl-Magnus Broström (WP) yrkar att ärendet återremitteras med motivering i enlighet med bilaga 3 till 
protokollet.

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut kvarstår, nämligen eget yrkande och Jan-Olof Schills 
(S) yrkande, och ställer därefter proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget 
yrkande. 

Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som vill bifalla ordförandens yrkande. 

Lars Lindgren (M), Malin Forsbrand (C), Lars Wessberg (M), Annicka Hörnsten Blommé (M), Michael 
Baumgarten (L), Anne-Charlotte Eriksson (MP) och Carl-Magnus Broström (WP).

Nej röstar: den som vill bifall Jan-Olof Schills (S) yrkande.

Jan-Olof Schill (S) och Anette Dahlgren (S).

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 7 ja-röster mot 2 nej-röster, bifaller ordförandens 
yrkande.

Reservationer
Carl-Magnus Broström (WP) reserverar sig mot beslutet i enlighet med bilaga 3 till protokollet. 
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Protokoll
2018-03-15

3 av 3

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2017-10-30

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020, 2018-03-07

Protokollsutdrag KF/2017-09-25 § 43

Protokollsutdrag KS/2017-09-14 § 88

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-09-01

Bilaga 1: Underlag till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-09-01

Samrådsredogörelse Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-06-28

Kopia på beslutet till

För åtgärd: Matilda Karlström, Stadsbyggnadsförvaltningen
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SAMMANFATTNING  
Vaxholm är en attraktiv skärgårdskommun. Historiskt sett har kommunen haft en hög befolkningstillväxt. Nu planerar kommunen för ett tillskott på 1500 nya bostäder de 

kommande tio åren. En viktig utmaning för bostadsförsörjningen är att gruppen äldre över 65 år och i synnerhet äldre över 80 år förväntas bli större de kommande tio 

åren. Att förbättra unga vuxnas ställning på bostadsmarknaden och ordna boende för etablering av nyanlända är andra viktiga utmaningar både i nuläget och under de 

kommande åren. Det finns behov att komplettera med så väl särskilda boenden som hyresrätter och olika former av bostäder som passar äldre.  

Underlaget är en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, marknadsförutsättningar och bostadsbehovet för särskilda grupper i Vaxholm. Mål 

och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad anger kommunens mål och planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Dokumentet 

syftar till att bemöta ovanstående utmaningar och skapa förutsättningar för att bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar och livssituationer tillgodoses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

382



4 

 

Sammanfattning.................................... 3 

INLEDNING ..................................... 6 

Inledning................................................ 6 

Syfte ................................................... 6 

Underlag och process ....................... 6 

Kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar ................... 6 

Relaterad lagstiftning ....................... 7 

Tillgängliga verktyg ........................... 7 

NATIONELLA OCH REGIONALA 

MÅL ................................................ 8 

Nationella mål ....................................... 8 

Mål för boende och byggande ........... 8 

Mål för asyl och nyanländas 

etablering .......................................... 8 

Regionala mål och samband ................ 9 

Regional utvecklingsplan för 

Stockholm.......................................... 9 

Stockholm Nordost! Vision 2040 ....... 9 

Stockholm Ost ................................... 9 

KOMMUNALA STYRDOKUMENT .. 10 

Kommunövergripande mål 2018-2020

 ............................................................. 10 

Kvalitet ............................................. 10 

Livsmiljö .......................................... 10 

Ekonomi ........................................... 10 

Bostäder .......................................... 10 

Kommunövergripande planer och 

riktlinjer .............................................. 10 

Översiktsplan – Vaxholm 2030 ........ 10 

Riktlinjer för hållbart byggande ..... 10 

VA-plan ............................................ 11 

NULÄGE ........................................ 13 

Bostadsbeståndet ............................... 13 

Småhus ........................................... 13 

Flerbostadshus ............................... 13 

Specialbostäder .............................. 16 

Tillskottet av bostäder 2010-2017 ...... 16 

Fritidshusomvandling ..................... 16 

Nybyggnation och ombyggnation .... 17 

Demografisk utveckling ...................... 18 

Befolkningssammansättning ......... 18 

Flyttningsmönster ........................... 19 

PROGNOSER ................................. 20 

Bostadsbyggnadsprognos .................. 21 

Kommunen i sin helhet ................... 21 

Bostadsbyggnad på de olika öarna . 21 

Befolkningsprognoser ........................ 24 

Regionala 

befolkningsframskrivningar ........... 24 

Kommunens byggbaserade ............ 24 

befolkningsprognos ........................ 24 

BOSTADSBEHOVET ...................... 26 

Demografiskt bostadsbehov ............... 26 

Bostadsbehovet för särskilda grupper

............................................................. 26 

Äldre och personer med 

funktionsnedsättning ...................... 26 

Studenter och unga vuxna .............. 27 

Nyanlända ....................................... 27 

Ensamkommande asylsökande barn 

och ungdomar .................................. 27 

Hemlösa ........................................... 27 

MÅL ............................................... 28 

Vaxholms mål för bostadsförsörjningen

 ............................................................. 28 

Bostadsbyggnadstakten .................. 28 

Nya hyresrätter ................................ 28 

Bostäder som tillgodoser äldres 

behov ................................................ 28 

Tillgängliga och trygga boendemiljöer 

och offentliga platser ...................... 28 

RIKTLINJER .................................. 29 

Vaxholms riktlinjer för 

bostadsförsörjningen .......................... 29 

Nya hyresrätter ................................ 29 

Bostäder som tillgodoser äldres 

behov ................................................ 29 

Tillgängliga och trygga boendemiljöer 

och offentliga platser ...................... 29 

Unga ................................................. 29 

Funktionshindrade .......................... 29 

Kommunalt flerbostadshusbestånd29 

Bostadsstrategi för nyanlända och 

ensamkommande barn ................... 29 

UPPFÖLJNING .............................. 30 

Kort genomförandetid ......................... 30 

Uppföljning .......................................... 30 

DEFINITIONER .............................. 31 

Definitioner från SCB .......................... 31 

Hustyper .......................................... 31 

Allmännyttiga bostadsföretag ......... 31 

Specialbostäder ............................... 31 

INNEHÅLL 

383

file:///C:/Users/matkar/AppData/Roaming/Evolution/5e07d03a-b86b-4a87-8ba8-e55d840053ac/Mål%20och%20riktlinjer%20för%20bostadsförsörjning%20i%20.docx%23_Toc508177354
file:///C:/Users/matkar/AppData/Roaming/Evolution/5e07d03a-b86b-4a87-8ba8-e55d840053ac/Mål%20och%20riktlinjer%20för%20bostadsförsörjning%20i%20.docx%23_Toc508177361
file:///C:/Users/matkar/AppData/Roaming/Evolution/5e07d03a-b86b-4a87-8ba8-e55d840053ac/Mål%20och%20riktlinjer%20för%20bostadsförsörjning%20i%20.docx%23_Toc508177361
file:///C:/Users/matkar/AppData/Roaming/Evolution/5e07d03a-b86b-4a87-8ba8-e55d840053ac/Mål%20och%20riktlinjer%20för%20bostadsförsörjning%20i%20.docx%23_Toc508177369
file:///C:/Users/matkar/AppData/Roaming/Evolution/5e07d03a-b86b-4a87-8ba8-e55d840053ac/Mål%20och%20riktlinjer%20för%20bostadsförsörjning%20i%20.docx%23_Toc508177379
file:///C:/Users/matkar/AppData/Roaming/Evolution/5e07d03a-b86b-4a87-8ba8-e55d840053ac/Mål%20och%20riktlinjer%20för%20bostadsförsörjning%20i%20.docx%23_Toc508177390
file:///C:/Users/matkar/AppData/Roaming/Evolution/5e07d03a-b86b-4a87-8ba8-e55d840053ac/Mål%20och%20riktlinjer%20för%20bostadsförsörjning%20i%20.docx%23_Toc508177398
file:///C:/Users/matkar/AppData/Roaming/Evolution/5e07d03a-b86b-4a87-8ba8-e55d840053ac/Mål%20och%20riktlinjer%20för%20bostadsförsörjning%20i%20.docx%23_Toc508177406
file:///C:/Users/matkar/AppData/Roaming/Evolution/5e07d03a-b86b-4a87-8ba8-e55d840053ac/Mål%20och%20riktlinjer%20för%20bostadsförsörjning%20i%20.docx%23_Toc508177412
file:///C:/Users/matkar/AppData/Roaming/Evolution/5e07d03a-b86b-4a87-8ba8-e55d840053ac/Mål%20och%20riktlinjer%20för%20bostadsförsörjning%20i%20.docx%23_Toc508177421
file:///C:/Users/matkar/AppData/Roaming/Evolution/5e07d03a-b86b-4a87-8ba8-e55d840053ac/Mål%20och%20riktlinjer%20för%20bostadsförsörjning%20i%20.docx%23_Toc508177424


    5 

Upplåtelseformer ............................ 31 

Fritidshus ......................................... 31 

Seniorbostäder ................................ 32 

Definitioner från IVO ............................ 32 

Hem för vård eller boende, HVB ..... 32 

Särskilt boende för äldre................. 32 

Bostäder med särskild service ....... 32 

Hemlöshetssituationer........................ 32 

1. Akut hemlöshet............................ 32 

2. Institutionsvistelse och stödboende

 ......................................................... 32 

3. Långsiktiga boendelösningar ...... 32 

4. Eget ordnat kortsiktigt boende .... 32 

Följande grupper ingår inte i denna 

kartläggning: ................................... 33 

384



6 

INLEDNING 
Bostadsbristen i landet är politiskt sett en viktig 

fråga på både nationell och regional nivå. Enligt 

Länsstyrelsen uppskattar alla kommuner i 

Stockholms län att de har ett underskott på 

bostäder som bedöms kvarstå åtminstone de 

kommande fem åren1.  

Regeringen tillsatte under 2016 ett stort antal 

utredningar kring bostadsmarknaden och 

kommunernas planering för bostäder. Några av 

utredningarna gäller kommunala angelägenheter 

så som regler kring översikts- och detaljplanering, 

tillfälliga bygglov, liksom möjligheten att reglera 

upplåtelseformer i detaljplan. Andra rör frågor som 

hyresmarknaden eller finansieringsförutsättningar 

för bostadsbyggande.  

Riktlinjer för bostadsförsörjning är något 

kommunerna har skyldighet att ta fram varje 

mandatperiod. Sedan en lagändring 2014 ställs 

högre krav på innehållet och underlaget till 

kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning.  

En Bostadsstrategi för Vaxholm har antagits av 

kommunstyrelsen 2011, men Vaxholms stad har 

inte antagit riktlinjer för bostadsförsörjning enligt 

lagen (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar under den föregående 

mandatperioden. Bostadsstrategin togs fram som 

ramverk för framtagandet av ett nytt 

1 Länsstyrelsen i Stockholm (2016) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i Stockholms län 2016 (Rapport 2016:18) 

bostadsförsörjningsprogram för mandatperioden 

2011-2014 och som utgångspunkt för att prioritera 

detaljplaneuppdrag. Arbetet med att ta fram ett nytt 

bostadsförsörjningsprogram för förra mandat-

perioden påbörjades men färdigställdes aldrig.   

Syfte 
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms 

stad syftar till att skapa förutsättningar för att 

bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar 

och livssituationer tillgodoses. Dokumentet 

fokuserar på perioden 2018-2020 men tar även 

sikte på 2030.  

Underlag och process 
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning och dess 

underlag har tagits fram på uppdrag av 

kommunstyrelsen enligt beslut KS/2016-10-20 § 

103. Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning har 

antagits av kommunfullmäktige (KF/2018-MM-XX § 

XX).  

Mål och riktlinjer grundar sig på ett underlag som 

behandlar bostadsbeståndet, den demografiska 

utvecklingen, bostadsbehovet och bostads-

marknaden i Vaxholm, samt en bostadsbyggnads-

prognos och en sammanställning av relevanta 

nationella, regionala och kommunala mål.  

Analysen av bostadsbehovet för särskilda grupper 

har tagits fram i samråd med socialförvaltningen, 

liksom i dialog med en lokal pensionärsförening. 

Bostadsbyggnadsprognosen bygger vid sidan av 

våra egna beräkningar på dialog med privata 

fastighetsägare kopplade till större byggprojekt. 

Länsstyrelsen i Stockholm, tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen i Stockholms läns 

landsting, Stockholm Nordost! samt 

grannkommunerna Norrtälje, Österåker, Täby, 

Danderyd, Vallentuna, Lidingö och Värmdö gavs 

tillfälle att yttra sig under samrådstiden. Dessutom 

informerades kommunala pensionärsrådet, 

kommunala funktionshindersrådet och 

pensionärsorganisationer. Samrådsförslaget har 

även visats på kommunens webb, tillgängligt för de 

som ville ta del av det och eventuellt yttra sig.   

KOMMUNERNAS 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR 
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna anta 

riktlinjer för bostadsförsörjning varje mandat-

period.  

2014 gjordes en ändring av lagen (2000:1383)  som 

medför krav på att kommunerna ska ta större 

hänsyn till regionala förutsättningar och grupper 

som är särskilt utsatta på bostadsmarknaden. 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska 

ange kommunens mål och planerade insatser för 

bostadsbyggande och utveckling av bostads-

beståndet. Riktlinjerna ska ta hänsyn till regionala 

och nationella planer och program, och särskilt 

grundas på en analys av den demografiska 

utvecklingen, efterfrågan på bostäder, marknads-

förutsättningar och bostadsbehovet för särskilda 

grupper.  

Planeringen för bostadsförsörjning ska enligt lagen 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 

goda bostäder och främja att ändamålsenliga 

INLEDNING 
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åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 

genomförs. 

Riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning ska 

antas av kommunfullmäktige. Enligt Boverket ska 

riktlinjerna antas som ett eget dokument, och får 

alltså inte antas som en del av till exempel 

verksamhets- eller översiktsplanen. Riktlinjerna 

ska istället fungera vägledande i arbetet med bland 

annat kommunens översiktsplan. 

Relaterad lagstiftning 
Kommunen har även ett utvidgat ansvar att 

tillgodose behovet av bostäder för vissa grupper. 

Detta gäller  bland andra ensamkommande 

asylsökande barn, äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Detta regleras i annan 

lagstiftning.  

PBL, Plan- och bygglag (2010:900) 

Socialtjänstlag (2001:453) 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 

Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag 

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar 

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 

invandrare för bosättning 

Tillgängliga verktyg 
Det finns ett antal olika verktyg som kommunerna 

kan använda för att tillgodose behovet av bostäder. 

Nedan listas några av dessa:  

Allmännyttiga bostadsföretag 

Kommunala bostadsförmedlingar 

Kommunala hyresgarantier 

Kommunal översikts- och detaljplanering 

Kommunalt markinnehav i kombination med en 

aktiv markpolitik 

Marköverlåtelse- och exploateringsavtal  

Riktlinjer för huvudmannaskap 

Planberedskap 

Med planberedskap menas generellt sett bostäder, 

men även sådant som förskolor och äldreboenden, 

som finns detaljplanelagda på obyggd mark. Ofta 

handlar det om att strategiskt planlägga kommunal 

mark för framtida behov. Det kan även handla om 

att utreda lämpliga platser för nya bostäder inom 

ramen för en fördjupad översiktsplan.  

 

FOTOGRAFI? 

1 Petersberg, Vaxön 

386



8 

 

NATIONELLA MÅL 
Nedan följer en sammanställning av nationella mål 

som är av vikt för bostadsförsörjningen.  

Mål för boende och byggande2 
Det övergripande målet är att ge alla människor i 

alla delar av landet en från social synpunkt god 

livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med 

naturresurser och energi främjas samt där 

bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 

underlättas. 

Regeringen har också en målsättning att det ska 

byggas minst 250 000 nya bostäder i landet fram till 

år 2020.  

Delmålet för bostadsmarknaden 

Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl 

fungerande bostadsmarknader där 

konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 

bostäder som svarar mot behoven. 

                                                           

 

2 Regeringskansliet (20 september 2016) Mål för boende och byggande http://www.regeringen.se/regeringens-politik/boende-och-byggande/mal-for-boende-och-

byggande/  
3 Regeringskansliet (25 september 2014) Mål för asyl http://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration/asyl/mal-for-asyl/  
4 Regeringskansliet (20 september 2016) Mål för nyanländas etablering  http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-nyanlandas-

etablering/  

Delmålen för byggande 

 Långsiktigt hållbara byggnadsverk. 

 Effektiva regelverk och andra styrmedel som 

utifrån ett livscykelperspektiv verkar för 

effektiv resurs- och energianvändning samt 

god inomhusmiljö i byggande och förvaltning. 

 En väl fungerande konkurrens i bygg- och 

fastighetssektorn.  

Delmålen för samhällsplaneringen 

 En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för 

en hållbar utveckling av städer, tätorter och 

landsbygd. 

 Ett regelverk och andra styrmedel som på 

bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet 

samtidigt som rättssäkerhet och 

medborgerligt inflytande säkerställs. 

 Goda förutsättningar för byggande av 

bostäder och lokaler, etablering av företag 

och för annat samhällsbyggande samtidigt 

som en god livsmiljö tryggas. 

Mål för asyl och nyanländas etablering 
Mot bakgrund av att många nyanlända  kommer att 

etablera sig i landet de kommande åren är 

regeringens mål för asyl och nyanländas etablering 

av vikt för bostadsförsörjningen.  

Mål för asyl3 

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en 

fristad för dem som flyr undan förföljelse och 

förtryck. Denna politik har starkt stöd i Sveriges 

riksdag. 

Mål för nyanländas etablering4 

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 

och kulturell bakgrund. Nedan följer regeringens 

mål för nyanländas etablering. 

Ett hållbart mottagande i hela landet 

Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt ansvar 

för hela Sverige. Alla kommuner måste utifrån sina 

förutsättningar vara med och ta ansvar för 

mottagandet av nyanlända för att förbättra de 

nyanländas möjlighet till etablering på arbets-

marknaden och i samhällslivet. Ett jämnare 

mottagande är av betydelse också för att motverka 

social och etnisk boendesegregation. Ett bra 

mottagande i kommunerna är avgörande för 

nyanländas etablering. Det är i kommunerna som 

människor bor, lever och arbetar. De andra 

övergripande målen är:  

 Förenklad ersättning för mottagandet av 

ensamkommande barn. 

 Tidiga insatser under asyltiden. 

 Effektivare insatser under 

etableringsuppdraget 

 

NATIONELLA OCH 

REGIONALA MÅL 
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REGIONALA MÅL OCH SAMBAND 
Nedan följer en sammanställning av regionala mål 

och strategier som är av vikt för 

bostadsförsörjningen i Vaxholm.  

Regional utvecklingsplan för Stockholm 

RUFS 2010 

Den ännu gällande regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen, RUFS 2010, behandlar så väl 

fysisk planering som tillväxtfrågor. Den har en 

viktig funktion som uttryck för Stockholms-

regionens samlade vilja när program och insatser 

ska initieras på nationell nivå och ligger till grund 

för strategisk planering i kommunerna. Planen 

pekar bland mycket annat ut strategier och 

åtaganden som rör bostadsbyggande. Ett antal 

åtaganden pekas ut gällande bostadsförsörjning i 

strategin ”Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom 

utbildningen, transporterna och bostadssektorn”. 

I RUFS 2010 pekas bostadsbyggnadsbehovet 2010-

2030 för regionen och kommunerna ut med hjälp av 

två tillväxtalternativ, ett högt och ett lågt. Enligt 

planen är det angeläget att kommunerna kan 

planera för ett bostadsbyggande som når upp till 

det högre tillväxtalternativet.  

Bostadsbeståndet i Vaxholm behöver enligt planen 

utökas med 50-100 nya bostäder per år under 

perioden.  

RUFS 2050 

Arbetet med en ny regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen är nu färdigställt och 

behandlas politiskt i Stockholms läns landsting 

under perioden 22 februari till 13 mars 2018.  

I utställningsförslaget till RUFS 2050 anges ett 

demografiskt bostadsbyggnadsbehov per kommun 

och år under perioderna 2015–2030 samt 2030–

2050 för att möta det demografiska bostadsbehovet.  

 

Stockholm Nordost! Vision 2040 
Nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, 

Vallentuna, Vaxholm och Österåker samarbetar 

kring en gemensam vision för tillväxt och utveckling 

i regionen, Vision 2040.  

Visionen fokuserar på att skapa förutsättningar för 

100 000 nya invånare och 50 000 nya arbetstillfällen 

i regionen. Utveckling av en regional stadskärna 

kring Täby centrum och Arninge, samt ett antal 

satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik är 

viktiga delar i visionen. Den pekar också ut 

strategier för utveckling av stadsstrukturen i 

kommunerna. En del av strategin för Vaxholms 

stadsstruktur bygger på att bostäder i första hand 

byggs i kollektivtrafiknära lägen med närhet till 

service. 

Stockholm Ost 
Tillsammans med Lidingö, Nacka och Värmdö 

kommun har Vaxholm inlett samarbetet Stockholm 

Ost. Kommunerna planerar tillsammans för 

120 000 nya invånare och 50 000 nya bostäder till år 

2050.  

DEMOGRAFISKT BOSTADSBYGGNADSBEHOV 

 LÅG BAS HÖG 

2015-2030 80 100 120 

Åtaganden för bostadsförsörjningen 

RUFS 2010 

Anpassa byggandet i alla kommuner 

till den långsiktiga efterfrågan. 

Bostäderna har hög kvalitet och är 

väl underhållna. 

Anpassa bostadsmarknadens 

funktionssätt för att nå hög kapacitet 

och kvalitet i byggprocessen. 

2 Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg, Rindö 
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KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 

2018-2020 
I mål och budget 2018-2020 finns det en politisk 

vision för Vaxholms stad, samt målsättningar för 

bostäder och tre kommungemensamma mål-

områden som är kvalitet, livsmiljö och ekonomi.  

Kvalitet 
Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i 

enlighet med nationella styrdokument och 

invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service 

som kännetecknas av god tillgänglighet och positivt 

bemötande. 

Livsmiljö 
Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där 

kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 

ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar 

både social- och ekologisk hållbarhet. 

Ekonomi 
Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 

skattepengarna ger så stort värde som möjligt. En 

ekonomi i balans är en viktig förutsättning för god 

service till invånarna och för utveckling av 

verksamheterna. 

Bostadsbyggandet är viktigt för att säkra den 

befolkningstillväxt som ska vara underlag för ökade 

skatteintäkter. 

Bostäder 
Vaxholm ligger i en expansiv del av Sverige. 

Tillväxten i regionen, både ekonomisk och 

befolkningsmässigt, är stark. Vaxholm är en 

attraktiv kommun att bosätta sig i, med stor 

efterfrågan på bostadsmarknaden. Nybyggnation i 

staden sker i flera upplåtelseformer, i så väl 

bostadsrätter som hyresrätter. Förtätning och 

närhet till kollektivtrafik är ledord. Ny- och 

ombyggnationer ska ske enligt fastställda 

hållbarhets- och miljökriterier. Park- och 

grönområden är viktiga inslag stadsmiljön. 

KOMMUNÖVERGRIPANDE PLANER 

OCH RIKTLINJER 

Översiktsplan – Vaxholm 2030 
Översiktsplanen Vaxholm 2030 antogs 2013 och 

pekade då ut en ny inriktning med ett högre 

bostadsbyggande än tidigare. Den har som 

målsättning att tillskottet på bostäder ska ligga på 

det högre tillväxtalternativet som anges i RUFS 

2010.  

Översiktsplanen anger att bostadsbyggandet i 

Vaxholm ska bidra till en ökad täthet, variations-

rikedom i bebyggelsen, god tillgänglighet med 

kollektivtrafik samt attraktiva och varierande 

stads- och boendemiljöer.  

I översiktsplanen anges även att en ökning av 

befolkningsantalet ger en förbättrad möjlighet till 

kostnadseffektivitet under förutsättning att 

befolkningstillväxten sker i en jämn takt. 

Riktlinjer för hållbart byggande 
Sedan hösten 2017 har kommunen antagna 

riktlinjer för hållbart byggande som ska användas 

som underlag vid underhåll samt om- och 

nybyggnation i kommunens fastigheter.  

Riktlinjerna förtydligar kommunens ambitioner 

med ett hållbart byggande och berör bland annat 

miljö- och hållbarhetscertifieringar, sunda 

inomhusmiljöer, energihushållning, material och 

dagvattenhantering.

KOMMUNALA 

STYRDOKUMENT 

Vision: Vaxholms stad ska vara en 

attraktiv plats att leva och bo på. 

Vaxholms stad ska vara en kulturell 

skärgårdsstad som med småskalighet 

och effektiv kommunal service ska 

erbjuda invånare och näringsidkare en 

attraktiv och stimulerande livs- och 

arbetsmiljö med närhet till skärgård, 

natur och storstad. Vaxholms stad ska 

vara ett samhälle som präglas av 

trygghet, delaktighet, gemenskap och 

ansvar. Vaxholms stad ska utvecklas 

tillsammans med medborgarna. 

Valmöjligheter ska finnas, framförallt 

inom skola, omsorg och boende. 

Vaxholms stads ambition är att arbeta 

för en klimatsmart stad med hållbar 

användning av energi och transporter, 

ren luft och rent vatten och där det är 

enkelt att välja en miljövänlig livsstil. 
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VA-plan 
En långsiktig planering av allmänt vatten och avlopp (VA) är viktig för planeringen 

av nya bostäder. Frågor om vatten och avlopp är också starkt kopplade till 

fritidshusomvandlingen i kommunen. 

Vaxholms stad har tillsammans med VA-huvudmannen och miljö- och 

hälsoskyddskontoret utrett vad som är den ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt 

bästa turordningen för utbyggnaden av allmänt VA i Vaxholm. I VA-plan för 

Vaxholms stad från 2014 anges en turordning för utbyggnad av allmänt vatten och 

avlopp.  En reviderad tidplan för utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp har 

tagits fram i samarbete med Roslagsvatten.   

I figuren syns områdesindelningen och tidplanen för utbyggnaden.  

 Befintligt. 

1 
Ska inrymmas i verksamhetsområdet enligt antagen eller 

pågående detaljplan. Utbyggnaden avlutas 2018–2019 

2 Hög prioritet. Utbyggnaden påbörjas 2020–2025 

3 Medelhög prioritet. Utbyggnaden påbörjas 2025–2030. 

4 Låg prioritet. Utbyggnaden påbörjas 2030. 

5 
Övriga. Lägsta prioritet eller inte alls inom VA-planens 

tidshorisont. 

Figur 3 Prioritering för VA-utbyggnad 
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Figur 4 Karta över Vaxholm 
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BOSTADSBESTÅNDET 
Vaxholm är en kommun med en stor 

villabebyggelse. Över hälften av bostäderna är 

småhus, det vill säga olika former av  villor och 

radhus. Kommunen är förknippad med 

sommarnöjen och skärgårdsstadsbebyggelse från 

förra sekelskiftet, och många av bostäderna i 

Vaxholm är byggda före 1930.5  

I Sverige har miljonprogrammet och rekordåren 

haft en stor påverkan på bostadsbeståndet och där 

närmare hälften av bostäderna i riket har byggts 

mellan 1950 och 1980. Även i Vaxholm syns den här 

perioden, där drygt 40%  av lägenheterna i 

flerbostadshus är byggda mellan 1950 och 1980.5  

Det har senare skett en stor omvandling av före 

detta fritidshusområden, liksom av byggnader som 

har varit avsedda för militära ändamål i Vaxholm. 

Därför är många av bostäderna, i synnerhet en stor 

andel av småhusen i Vaxholm, är byggda efter 1990. 

På den här punkten är Vaxholm annorlunda mot 

övriga länet och riket som generellt sett hade en 

period av lågt bostadsbyggande mellan 1990 och 

2010.5 

I slutet av 2016 fanns det 4772 bostäder och 1728 

fritidshus i Vaxholm.5 Fritidshus räknas inte in i 

                                                           

 

5 SCB (2017) Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse - Bostadsbestånd 
6 Länsstyrelsen (2017) Läget i länet  (Rapport 2017:15) 
7 Tekis-FB (2017) Tekis-FIR 

bostadsbeståndet, men de är ändå viktiga att 

beakta.6  

Småhus 
Med småhus avses friliggande en- och 

tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. I 

Vaxholm är andelen småhus att betrakta som 

förhållandevis hög jämfört med Stockholms län5.   

Många småhus har tidigare använts som fritidshus, 

eller har byggts på tomter där det tidigare stått ett. 

De flesta småhus är äganderätter, men liten andel 

av småhusen i Vaxholm är bostadsrätter eller 

hyresrätter. De flesta småhus i Vaxholm är större 

än 110 kvadratmeter.  

Flerbostadshus 
Lägenheterna i Vaxholm är ofta stora. Det finns fyra 

gånger så många lägenheter som är större än 100 

kvadratmeter än det finns lägenheter som är 

mindre än 31 kvadratmeter. En fjärdedel av alla 

lägenheter i flerbostadshus är mellan 51 och 60 

kvadratmeter stora.   

Av lägenheterna i flerbostadshus upplåts cirka 2/3 

som bostadsrätter och 1/3 som hyresrätter. I slutet 

av 2016 fanns det 1287 bostadsrättslägenheter och 

595 hyresrättslägenheter i flerbostadshus i 

Vaxholm. 5   

I Stockholms län har andelen hyresrätter sjunkit 

kraftigt  till förmån för bostadsrätter sedan 1990. 

Även i Vaxholm har andelen hyresrätter minskat. 

Det allmännyttiga bostadsbolaget Vaxholms-

bostäder såldes 1999. Under åren som följde 

omvandlades många av lägenheterna i den tidigare 

allmännyttan till bostadsrätter.   

En mindre del av dagens hyresrätter ägs av 

kommunen, och de flesta hyreslägenheter ägs av 

privata hyresvärdar. Den största hyresvärden i 

kommunen är Akelius, som äger en stor andel av 

den tidigare allmännyttan som inte har omvandlats 

till bostadsrätter. 7   
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Specialbostäder 
De flesta specialbostäder i kommunen är sådana 

som riktar sig till äldre, personer med 

funktionsnedsättning eller  är någon form av 

utslussningsbostäder. Enligt SCBs statistik ska det 

finnas ett mycket litet antal studentbostäder i 

Vaxholm, dessa har kommunen ingen närmare 

kännedom om.  

Särskilt boende för äldre 

Det finns ett särskilt boende Vaxholm som alla ägs 

och förvaltas av kommunen, men drivs på 

entreprenad och ligger i tre byggnader inom 

samma kvarter på Vaxön. I två av byggnaderna är 

boendet helt eller delvis fokuserat på demenssjuka. 

Sammanlagt finns det 89 boendeplatser på särskilt 

boende med heldygnsomsorg i Vaxholm.  

Bostäder som ägs och hyrs ut av kommunen 

Vaxholms stad har idag ett allmännyttigt 

bostadsbolag. Samtidigt äger och förvaltar 

kommunen tre fastigheter med hyreslägenheter i 

kommunen.  Genom Vaxholm Smeden 3 AB äger 

kommunen en fastighet med 32 lägenheter. 

Majoriteten av dessa lägenheter hyrs ut genom 

socialförvaltningen som specialbostäder med 

reducerat besittningsskydd, ofta som en slags 

utslussningsbostäder. Utöver detta hyrs ett mindre 

antal bostäder ut av kommunen i andra hand som 

ägs av privata fastighetsägare.   

I två andra fastigheter på östra Vaxön har 

kommunen också seniorlägenheter som förmedlas 

genom en egen seniorbostadskö. I den ena 

fastigheten finns 43 lägenheter med 1 eller 2 rum 

                                                           

 

8 Länsstyrelsen i Stockholm (2017) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i Stockholms län 2017 (Rapport 2017:15) 

och kök, och i den andra 10 lägenheter med 1-3 rum 

och kök.  

Seniorlägenheterna förmedlas genom en egen 

seniorbostadskö. Personer över 65 år som är 

folkbokförda eller äger fast egendom i Vaxholm kan 

anmäla sig till seniorbostadskön. Under hösten 

2017 beslutade Nämnden för teknik, fritid och 

kultur om nya riktlinjer för seniorbostadskön som 

börjar gälla 2018. De ska göra det lättare att förstå 

vilka regler som gäller. Samtidigt ska de 

säkerställa att bostäderna endast erbjuds de som 

aktivt söker seniorboende. De nya riktlinjerna har 

bland annat utformats utifrån hur andra kommuner 

hanterar sina seniorbostadsköer samt utifrån 

synpunkter som har kommit in från PRO och SPF i 

Vaxholm. 

TILLSKOTTET AV BOSTÄDER 2010-

2017 
Tillskottet av bostäder består av tre delar: nybyggda 

bostäder, fritidshus som ombildats till 

permanentbostäder samt ombyggnationer, det vill 

säga lokaler och vindar som blivit bostäder.  

I de flesta kommuner i länet anges att nybyggnation 

utgör det viktigaste tillskottet på bostäder, medan 

ombyggnationer och fritidshusomvandling har en 

väldigt liten betydelse. Fritidshusomvandlingen är 

betydligt viktigare i skärgårdskommuner som 

Vaxholm men är samtidigt svår att uppskatta.  

Enligt länsstyrelsens rapport Läget i länet ligger 

Vaxholms stad strax över länssnittet när det 

kommer till genomsnittligt tillskott i antal bostäder 

per år och 1000 invånare under perioden 2010-2016. 

Snittet för Vaxholm har legat på drygt  6 nya 

bostäder per år och 1000 invånare8.  

Det genomsnittliga tillskottet under perioden 2010-

2016 har uppskattats till 77 bostäder per år, vilket 

ligger inom ramen för bostadsbyggnadsbehovet 

som anges i RUFS 2010. 8 

Fritidshusomvandling 
Fritidshusomvandlingens betydelse för tillskottet 

av bostäder är generellt sett svårt att bedöma. Det 

skapar en del problem i kommuner med stora 

fritidshusområden där allt fler bosätter sig 

permanent, eller som deltidsboende.  

2015 ändrades Skatteverkets taxeringskoder av 

bland annat fritidhusfastigheter vilket gör att SCBs 

statistik över fritidshusbeståndet tappar kontinuitet 

(se Definitioner för mer information). Skatteverkets  

definitioner av fritidshus tar ingen större hänsyn till 

vilken typ av bebyggelse det rör sig om, det vill säga 

om huset är anpassat för permanentboende eller 

uppfört efter de regler som gäller för fritidshus. I en 

kommun som Vaxholm där nybyggnation av 

fritidshus sker parallellt med fritidshusomvandling 

blir statistiken än mer svårtolkad. 

Bedömningar av hur många bostäder som 

tillkommer genom fritidshusomvandling görs på 

olika sätt med varierande detaljeringsgrad vilket 

gör det svårt att jämföra mellan kommunerna. 

Exempelvis Vaxholm har bedömt en relativt hög 

fritidshusomvandling de senaste åren.   
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Tillgängligheten är ofta dålig i fritidshus som tagits 

i bruk som permanentboende och många av dem är 

svåra att tillgänglighetsanpassa.  

Fritidshusomvandlingen ställer högre krav på bra 

vatten och avlopp. Kommunens VA-plan är ett 

viktigt dokument för att bedöma bostadstillskott på 

öar som saknar allmänt vatten och avlopp. 

Prognoserna för framtida fritidshusomvandling är 

sammankopplade med planerad utbyggnad av 

vatten och avlopp på till exempel Skarpö och Rindö.  

Ett sätt att bedöma delar av fritidshusomvandlingen 

är att titta på statistik över bygglovsärenden med 

rivning av fritidshus och nybyggnation av 

bostadshus. De senaste tio åren har det i 

genomsnitt handlat om 6 sådana ärenden per år, till 

en övervägande majoritet på Resarö. Det har även 

förekommit på Rindö, Skarpö, Karlsudd (Bogesund) 

och Tynningö men i betydligt mindre utsträckning. 

Nybyggnation och ombyggnation 
Mellan 2010 och 2017 har 297 nya bostäder 

färdigställts i nybyggda hus i  Vaxholm. Ungefär 65 

% av de nybyggda bostäderna har varit småhus, och 

i och med det till stor del äganderätter. Av de 

nybyggda lägenheterna de flesta varit 

bostadsrätter. Antalet hyresrätter har ökat i 

kommunen de senaste åren, däremot har inte 

andelen gjort det eftersom nyproduktionen liksom 

fritidshusomvandlingen har dominerats av ägande- 

och bostadsrätter.  

I länet har det byggts mycket 

bostadsrättslägenheter de senaste åren. Den 

vanligaste storleken bland nybyggda bostäder har 

varit 2 eller 3 rum och kök. I Vaxholm har istället 

småhus med över 5 rum och kök varit klart 

dominerande.   

Utöver nybyggnationen i kommunen har det under 

2015 och 2016 tillkommit 59 bostads-

rättslägenheter och 2 hyresrättslägenheter genom 

ombyggnation.    
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DEMOGRAFISK UTVECKLING 
I Vaxholm har befolkningstillväxten procentuellt 

sett varit hög de senaste decennierna, och länge var 

Vaxholm en av Sveriges snabbast växande 

kommuner. Mellan 1990 och 2012 växte 

befolkningen med ca 60 % vilket motsvarar en 

genomsnittlig tillväxt på 200 nya invånare per år. 

De senaste åren har tillväxttakten varit lägre, men 

förväntas ta fart igen 2018 och vara fortsatt hög 

fram till 2025.  

Befolkningssammansättning 
På flera punkter när det gäller 

befolkningssammansättningen skiljer sig Vaxholm 

från länet i stort och riksgenomsnittet. Ett 

genomgående tema är att det finns relativt många 

barnfamiljer i kommunen.  

I Stockholms län och i riket finns det generellt sett 

ett stort antal en- och tvåpersonershushåll. Strax 

under 40 % av alla hushåll utgörs av ensamhushåll. 

Det här mönstret är inte lika tydligt i Vaxholm. Här 

är ensamhushållen inte en lika stor del av 

befolkningen, medan hushållen med fyra personer 

utgör en desto större andel. Strax under 60 % av 

hushållen i Vaxholm består av en eller två personer, 

                                                           

 

9 SCB (2017) Statistikdatabasen: Befolkningsstatistik   

och nästan 40 % av dem består av tre till fem 

personer.  

I Vaxholm har den genomsnittliga 

hushållsstorleken generellt sett varit större än i 

länet och riket de senaste åren9.   

Gruppen unga vuxna, 20-34 år, är i Vaxholm kraftigt 

underrepresenterad jämfört med riksgenomsnittet. 

Gruppen äldre över 80 är också mindre än 

riksgenomsnittet. Istället utgörs befolkningen i 

Vaxholm till stor del av barn mellan 5 och 18 år, 

personer i medelåldern mellan 40 och 55 samt 

yngre pensionärer 65-74 år.  

Sammantaget är detta något som drar ner 

medelåldern jämfört med riksgenomsnittet. 

Bland unga vuxna, mellan 20 och 30 år, bor det  

fler män än kvinnor i Vaxholm. I gruppen äldre 

över 75 är det istället fler kvinnor än män.   
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Flyttningsmönster 
I storstadsregionerna bygger befolkningsökningen 

till stor del på ett högt inflyttningsnetto från 

utlandet och ett högt födelsenetto. Inflyttning från 

övriga Sverige är där av mindre betydelse för 

befolkningsökningen. Även på den här punkten är 

Vaxholm annorlunda.  

Invandringen till kommunen har varit relativt jämn 

de senaste åren och bidragit till ett positivt 

flyttningsnetto. De flesta som flyttade till Vaxholm 

under de senaste två åren flyttade hit från andra 

kommuner i Stockholms län. Många av de som har 

flyttat från Vaxholm har flyttat till kommuner 

utanför Stockholms län. 

Sannolikheten att en person i en viss ålder under ett 

år flyttar från kommunen kallas för flytt-

benägenhet. Flyttbenägenheten hos Vaxholmarna 

är generellt sett något högre än den i riket för alla 

över 15 år. 10   

Unga vuxna har generellt sett en hög 

flyttbenägenhet.  Många flyttar för att få närhet till 

studier eller jobb, men också till den första egna 

bostaden. I Vaxholm är flyttbenägenheten hos 20- 

till 34-åringar betydligt högre än i riket, vilket även 

återspeglas i befolkningssammansättningen.10  

Barnfamiljer utgör en stor del av det positiva 

flyttningsnettot i Vaxholm, det vill säga att det är 

betydligt fler som flyttar hit än härifrån. Enligt 

statistik från de befolkningsprognoser som har 

beställts årligen sedan 2012 är allt fler av de som 

flyttar till Vaxholm också mellan 50 och 70 år.11   

                                                           

 

10 Statisticon (2017) Befolkningsprognos 2017-2036 Vaxholms stad 
11 Statisticon (2012-2017) Befolkningsprognos för Vaxholms stad 
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BOSTADSBYGGNADSPROGNOS  
Bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund för 

kommunens befolkningsprognos, i synnerhet 

prognosen för inflyttning till kommunen. Den 

uppdateras årligen och är övergripande för de 

närmaste 20 åren. 

Bostadsbyggnadsprognosen bygger på 

översiktsplanen Vaxholm 2030, de fördjupade 

översiktsplanerna för Resarö respektive Rindö och 

Skarpö, Exploateringsprogrammet för Vaxholm och 

VA-planen för Vaxholm samt en uppskattning av när 

pågående bostadsbyggnadsprojekt kan vara 

färdigställda. För  projekt som förväntas stå färdiga 

de närmaste åren varierar säkerheten i prognosen 

mellan de projekt där detaljplanen vunnit laga kraft 

och kommunen har haft kontakt med exploatören 

om tidplanen, respektive projekt där detaljplanen 

ännu inte är antagen. På längre sikt bygger 

prognosen till en större del på bostadsbyggnads-

projekt som pekats ut i exploateringsprogrammet 

som det i dagsläget inte finns något planuppdrag 

för, liksom förväntad fritidshusomvandling till följd 

av utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.  

Eftersom bostadsbyggnadsplanerna efter 2030 är 

särskilt osäkra används endast prognosuppgifter 

fram till dess i det här dokumentet.  

Kommunen i sin helhet 
Det sammanlagda tillskottet på bostäder som 

anges i prognosen är 1872 bostäder, eller ett 

genomsnittligt tillskott på 89 bostäder per år. 

Bostadsbyggnadstakten är som högst de 

kommande 8 åren, och förväntas sedan minska 

under resten av prognosperioden. För att göra 

prognosen jämförbar med det demografiska 

bostadsbyggnadsbehovet som anges i förslaget till 

RUFS 2050 handlar det om i genomsnitt 113 

bostäder under perioden 2018-2030.  

Generellt förväntas utbyggnaden av 

småhusbeståndet ske i en mer jämn takt över tid 

under prognosperioden, medan utbyggnadstakten 

förväntas vara särskilt hög mellan 2019 och 2025. 

Ungefär 65 % av tillskottet förväntas utgöras av 

bostäder i flerbostadshus. 

Hälften av bostäderna förväntas tillkomma i det 

som RUFS 2050 kallar prioriterade bebyggelse-

lägen med god tillgänglighet till kollektivtrafik. 

Utöver det förväntas 43 % av bostadstillskottet fram 

till 2038 vara i kollektivtrafiknära men i RUFS 

utpekade som sekundära bebyggelselägen på 

Rindö och nordvästra Resarö. 

Hyresrätter 

Det är svårt att på förhand veta vilka 

upplåtelseformer som ska byggas i ett nytt område 

om kommunen inte bygger själv. De flesta 

lägenheter i flerbostadshus byggs som bostads-

rätter idag.  

I början av mandatperioden sattes ett politiskt mål 

att planlägga för 100 nya hyresrätter under 2015-

2018. Tre detaljplaner som möjliggör hyresrätter 

har påbörjats under tiden, och under perioden 

2018-2022 förväntas ett tillskott på 130-135 

hyresrätter genom nybyggnation i Rindö hamn och 

på västra Vaxön.  

Särskilda boenden för äldre 

Det finns behov av nya boendeplatser på särskilt 

boende för äldre i kommunen. Ett nytt särskilt 

boende planeras som en del av projekt Norrberget 

på östra Vaxön, och det pågår utredningar för att 

hitta lokaliseringar för att ersätta befintliga lokaler 

i kvarteret Landstinget.  

Bostadsbyggnad på de olika öarna 
Det största tillskottet på bostäder förväntas byggas 

på Rindö, Vaxön och Resarö fram till 2030. Det 

förväntade tillskottet i områdena Bogesund och 

Inom området övriga öar utgörs bostadstillskottet 

helt och hållet av olika former av fritidshus-

omvandling. Nedan redogörs för den förväntade 

omvandlingen och några av de större planerade 

bostadsbyggnadsprojekten på de andra öarna.  

 

Rindö 

Rindö hamn är ett omfattande stadsbyggnads-

projekt i tre etapper på det före detta regements-

området på östra Rindö. Tidigare kasernbyggnader 

från förra sekelskiftet  omvandlas till bostäder och 

lokaler, samt kompletteras med nya bostäder och 

en ny skola. De första kasernbyggnaderna är redan 

inflyttade, och mellan 2018 och 2021 förväntas 340 

nya bostäder färdigställas. Det rör sig om 24 

bostäder i småhus och 316 bostäder i flerbostads-

hus. 

BOSTADSTILLSKOTT 2018-2030 

 Flerbostadshus Småhus 

1. RESARÖ 30 189 

2. RINDÖ/SKARPÖ 451 200 

3. BOGESUND 0 10 

4. KULLÖ 0 0 

5. ÖVRIGA ÖAR 0 13 

6. VAXÖ ÖSTRA 469 0 

7. VAXÖ VÄSTRA 105 10 

TOTALT 1055 422 
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Det planeras för ungefär 50 hyresrätter som en del 

av projektet Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg.  

I översiktsplanen pekas Rindö smedja ut som ett 

utredningsområde för bostäder. Ett planprogram 

för området är under framtagande och program-

samråd hölls under 2015. Ungefär 200 bostäder 

förväntas kunna färdigställas mellan 2025 och 2027 

inom området. Fritidshusomvandlingen på Rindö 

och Skarpö förväntas ge ett tillskott på ungefär 100 

bostäder fram till 2030.  På Rindö hör den ihop med  

utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp som 

följer utbyggnaden av Rindö smedja. 

Vaxön 

Två av de största bostadsbyggnadsprojekten på 

Vaxön ligger på östra Vaxön. I området 

Skutvikshagen förväntas 101 bostadsrättslägen-

heter i flerbostadshus vara inflyttningsklara under 

slutet av 2017 och början av 2018.  På östra Vaxön 

inom projektet Norrberget  planeras för ungefär 

240 nya bostäder i flerbostadshus och ett nytt 

särskilt boende. Bostäderna förväntas vara 

färdigställda mellan 2022 och 2024.  

På västra Vaxön finns även två projekt som syftar till 

nybyggnation av hyresrättslägenheter. 

Kommunen detaljplanelägger för att kunna bygga 

20-25 hyresrätter i egen regi på del av Vaxön 1:26 

på. Det kommer att röra sig om små lägenheter. 

Detaljplanen gick ut på samråd under hösten 2016 

och bostäderna förväntas stå klara 2019. 

I februari 2017 gavs positivt planbesked för ett nytt 

flerbostadshus inom kvarteret Kulan som också 

ligger på västra Vaxön. Projektet förväntas 

möjliggöra ca 60 nya hyreslägenheter. Det nya 

flerbostadshuset förväntas preliminärt stå klart 

2022.  

Resarö 

Projektet Storäng innehåller utbyggnad av vatten 

och avlopp i ett område med äldre småhus och 

fritidshusbebyggelse samt nybyggnad av 70 småhus 

som förväntas stå färdiga 2021-2022. Projektet av 

förväntas resultera i en viss fritidshusomvandling. 

Planen för Resarö mitt möjliggör för ungefär 60 nya 

bostäder i både småhus och flerbostadshus, och 

förväntas vara klar för antagande under 2018.  

Fritidshusomvandlingen förväntas vara betydligt 

lägre jämfört med tidigare eftersom en stor del av 

beståndet redan är omvandlat till 

permanentboende. Här rör det sig om ungefär 30 

bostäder. 
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BEFOLKNINGSPROGNOSER 
Kommunen beställer årligen en byggbaserad 

befolkningsprognos, vilket betyder att den del av 

prognosen som behandlar inflyttning är baserad på 

kommunens bostadsbyggnadsprognos. Den bygger 

också på historiska data och pekar ut trender för 

den demografiska sammansättningen i kommunen. 

Nästa befolkningsprognos levereras under mars 

2018, varför det följande stycket är baserat på förra 

årets prognos och därmed en äldre 

bostadsbyggnadsprognos. 

Regionala befolkningsframskrivningar 
Landstinget å andra sidan tar fram regionala 

befolkningsframskrivningar för länet, som sedan 

bryts ner på kommunal nivå och används för 

beräkningar av ett förväntat behov av nya bostäder, 

det demografiska bostadsbyggnadsbehovet. De 

används även för att studera var brister i 

kollektivtrafiksystemet kan uppstå.  I samband med 

arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen 

för Stockholm, RUFS 2050, har befolknings- och 

sysselsättningsframskrivningar tagits fram för 

länet.12 

                                                           

 

12 Stockholms läns landsting (2017) Framskrivningar av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige (Rapport 2017:2) 

Kommunens byggbaserade  

befolkningsprognos 
De kommande åren förväntas befolkningen i 

Vaxholm växa från 11 621 personer år 2016 till 

15 766 personer år 2030. Det motsvarar en 

befolkningsökning på ungefär 37 %.  

Inflyttning till nybyggda bostadsområden utgör en 

stor del av  den förväntade befolkningstillväxten. 

Framför allt sker tillväxten på Rindö, Resarö och 

Vaxön.  

De stora variationerna från år till år som kan ses i 

prognosen har att göra med förväntad befolknings-

ökning genom inflyttning till kommunen och i 

förlängningen prognosen för bostadsbyggande och 

fritidshusomvandling. 

Befolkningstillväxten förväntas till stor del utgöras 

av personer mellan 20 och 64 år. Gruppen barn och 

unga förväntas växa med en något lägre takt, och 

gruppen 65 år och äldre förväntas öka med 77 % 

fram till 2030.  

BEFOLKNINGSFRAMSKRIVNINGAR FÖR VAXHOLM (2017) 

 2015 2020 2030 2040 2050 

LÅG 11 400 12 400 14 000 14 700 15 400 

BAS 11 400 12 800 15 000 16 000 17 000 

HÖG 11 400 12 900 15 800 17 300 18 900 
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DEMOGRAFISKT BOSTADSBEHOV 

Baserat  på Framskrivningar av befolkning och 

sysselsättning i östra Mellansverige (Rapport 

2017:2) som tagits fram av Stockholms läns 

landsting har ett demografiskt bostadsbyggnads-

behov tagits fram för varje kommun i länet. Det 

bygger på tre olika scenarier: låg, bas och hög. För 

perioden 2018-2030 ligger det för Vaxholm mellan 

80 och 120 bostäder per år, för att sedan sjunka till 

mellan 50 och 70 bostäder per år.13 

BOSTADSBEHOVET FÖR 

SÄRSKILDA GRUPPER 

Bostadsförsörjning handlar i grunden om att 

anpassa beståndet till ändrade förutsättningar. 

Enligt Regeringens proposition 2012/13:178 En 

tydligare lag om kommunernas bostads-

försörjningsansvar avses med begreppet särskilda 

grupper ”de som av olika skäl har svårigheter att 

etablera sig på bostadsmarknaden”.14  

Det råder brist på bostäder och i synnerhet 

hyresrätter. Detta drabbar många av de som har 

svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, men  

                                                           

 

13 Stockholms läns landsting (2017)Utställningsförslag till RUFS 2050  
14 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar  
15 Socialstyrelsen (2011) Bostad i särskilt boende är den enskildes hem  
16 Länsstyrelsen Skåne (2016) Bostad åt alla – slutrapport från länsstyrelsernas uppdrag att stödja kommunerna i att underlätta inträdet på bostadsmarknaden (Rapport 

016:02) 

särskilt hemlösa, kvinnor med behov av skyddat 

boende och personer med låg betalningsförmåga.  

För att socialnämnden ska kunna fullfölja sitt 

ansvar gentemot socialtjänstens kända målgrupper 

krävs bostäder i olika upplåtelseformer och 

storlekar. Trygghet och stabilitet i boendet är en 

viktig förutsättning för att en person ska stärkas till 

att förändra sin situation, och tillgång till en egen 

bostad utgör en viktig del i rehabiliteringskedjan. I 

framtida planering av bostäder är det därför viktigt 

att det kan erbjudas ett varierat utbud av 

boendeformer i Vaxholm.  

Äldre och personer med 

funktionsnedsättning 
Problem med tillgänglighetsanpassning i 

anslutning till boendemiljön försvårar möjligheten 

att leva ett aktivt liv för både äldre och personer 

med funktionsnedsättning. 

I dagsläget är andelen äldre över 80 år i Vaxholm 

mindre  än i riket. De kommande 10 åren förväntas 

gruppen äldre över 65 år att öka, och då i synnerhet 

gruppen äldre över 80 år.  

Generellt sett är bostäder lämpliga för äldre 

eftersökta i Vaxholm, och det finns även ett behov 

av att bygga nya särskilda boenden.  

Kvarboendeprincipen är tillsammans med själv-

bestämmandeprincipen bärande princip inom 

svensk äldreomsorg.15 Den innebär att social-

nämnden ska verka för ”människors rätt att kunna 

bo kvar i sitt hem så länge den enskilde klarar det 

och vill”.  

Enligt länsstyrelserna bor många äldre i landet kvar 

i bostäder med dålig tillgänglighet och det saknas 

ofta andra boendealternativ för de som skulle 

behöva en bostad med högre tillgänglighet. Både i 

Vaxholm och i riket är de flesta äldre över 80 år 

kvinnor. I Sverige är det  kvinnor som i störst 

utsträckning får garantipension vilket tillsammans 

med regler för bostadsbidrag sätter stora 

begränsningar på de boendealternativ som i 

realiteten finns tillgängliga för många äldre.16  

En annan betydelsefull faktor för äldreomsorgen är 

tendensen att antalet kända demenssjuka 

fortsätter att öka. Dessa båda faktorer innebär ett 

ökat behov av äldreomsorg under perioden. En 

annan utmaning är att andelen äldre över 65 år i 

Vaxholms stad med äldreomsorg fortsätter att 

utvecklas i riktning mot läns- och rikssnitt. 

Efterfrågan på bostäder bland äldre 

Kommunen har under arbetet med underlaget haft 

ett samarbete med en lokal pensionärsförening 

som under våren 2017 har en enkät ute till sina 

medlemmar med frågor kring hur de bor idag och 

vill bo i framtiden.  Föreningens medlemmar är 55 

år eller äldre. Ungefär 200 personer svarade på 

enkäten. En stor del av de svarande bor i ägt boende 

eller bostadsrätt, och många av de svarande är 

nöjda med sitt nuvarande boende och vill gärna 
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kunna bo kvar. Många lyfter också fram vikten av 

närhet till service och kommunikationer om de ska 

överväga att flytta och är främst intresserade av 

hyresrätter eller någon form av organiserat 

boende. Det är viktigt att poängtera att de som har 

svarat på enkäten utgör en mycket liten andel av 

den totala åldersgruppen de representerar. 

Studenter och unga vuxna 
Gruppen unga vuxna (20-34 år) i Vaxholm är i 

betydligt större utsträckning än i övriga riket 

benägna att flytta från hemkommunen. Unga vuxna 

är också underrepresenterade i förhållande till den 

totala befolkningen. Detta skulle kunna vara en   

indikator på att unga vuxna har svårt att hitta en 

bostad i Vaxholm. 

Vaxholmarna är överlag välutbildade.17 Vaxön och 

Resarö har goda kommunikationer med buss till så 

väl Stockholms Universitet som Kungliga Tekniska 

högskolan. Studentbostäder i kollektivtrafiknära 

läge skulle kunna vara attraktiva.  

Nyanlända 
I och med den nya bosättningslagen från 2016 sätts 

andra krav på kommunernas mottagande av 

nyanlända. Det finns stora utmaningar att med kort 

varsel tillgänglighetsanpassa bostäder för 

nyanlända i befintligt bostadsbestånd.  

Under både 2016 och 2017 lyckades Vaxholm ta 

emot och ordna boende för de som anvisats enligt 

den nya lagen.  

Under 2016 anvisades 46 personer till Vaxholm. Alla 

som fått plats i Vaxholm valde däremot inte att ta 

                                                           

 

17 SCB (2015) Kommuner i siffror http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/  
18 Socialstyrelsen (2017) Antal hemlösa per kommun och län, http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet 

den. Totalt har kommunen tagit emot 15 hushåll, 

varav 7 familjer och 8 ensamhushåll.  

Under 2016 placerades de flesta nyanlända i 

bostäder som kommunen sedan tidigare ägde eller 

hyrde. Några placerades också i bostäder som 

tillskapades genom ombyggnad av kommunägda 

lokaler och i en paviljong med plats för 14 

ensamhushåll som uppfördes på Rindö. Kommunen 

hyr paviljongen som uppfördes med tillfälligt lov, 

och arrenderar marken som den är uppförd på, av 

det statliga fastighetsbolaget Vasallen.  

Under 2017 erbjöd kommunen boende för samtliga 

44 personer som kommunen fått anvisade av 

Migrationsverket och uppfyllde därmed kvoten för 

2017.   

10 boendeplatser möjliggjordes genom avtal med 

privatpersoner. Utöver det ordnade kommunen 

med boende för 14 personer i en ny paviljong med 

tillfälligt lov i centrala Vaxholm. Resterande platser 

skapades inom det befintliga fastighetsbeståndet 

med hjälp av flyttkedjor, som bland annat 

möjliggjordes av att nyanlända som kom under 2016 

har ordnat egna bostadskontrakt, både inom och 

utanför Vaxholm. 

Under 2017 gjordes en större informationsinsats i 

samarbete med grannkommunerna för att 

uppmuntra privatpersoner att hyra ut sin bostad till 

nyanlända via kommunen. Socialförvaltningen 

arbetar också med att ta fram individuella 

bostadsplaner för de nyanlända som är placerade i 

kommunen.  

Ambitionen för mottagande av nyanlända har varit 

bosättning ska ske i olika kommundelar men 

koncentrerat till de öar som har goda 

kommunikationer och service, det vill säga Vaxön, 

Resarö, Rindö och Kullön. 

Ensamkommande asylsökande barn 

och ungdomar 
Utöver mottagandet av nyanlända med uppehålls-

tillstånd tar kommunen emot ensamkommande 

barn utifrån prognoser som Migrationsverket gör. 

Under 2015 tog Vaxholms stad emot 46 barn som 

placerades i andra kommuner. De flesta är 

placerade utanför kommunen. Under 2016 tog 

kommunen inte emot några nya ensamkommande 

barn då behovet minskat för hela Sverige.  

Hemlösa 
Vid Socialstyrelsens senaste kartläggningstillfälle, 

vecka 14 år 2017, fanns 8 personer som befann sig 

i någon av hemlöshetssituationer som myndigheten 

kartlägger (se Definitioner). I huvudsak handlade 

det om personer som antingen befann sig i akut 

hemlöshet, samt institutionsvistelse eller stöd-

boende.18  

I nuläget har kommunen inget system med 

exempelvis försöks- eller träningslägenheter  som 

ger en mer direkt väg in på den ordinarie 

bostadsmarknaden.   
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VAXHOLMS MÅL FÖR 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 

Bostadsbyggnadstakten 
För att möta det förutsedda behovet av nya bostäder 

i regionen och säkerställa befolkningstillväxten  i 

kommunen ska det i genomsnitt färdigställas 100 

nya bostäder per år under perioden 2010-2030.  

För att underlätta utvecklingen av kommunens 

kärnverksamheter och tekniska försörjning ska en 

jämn bostadsbyggnadstakt eftersträvas fram till 

2030. 

Nya hyresrätter 
För att tillgodose ett mer varierat bostadsbestånd 

utifrån upplåtelseform ska minst 100 nya 

hyresrätter, som för närvarande planeras, 

färdigställas under 2018-2022.  

Bostäder som tillgodoser äldres behov 
En åldrande befolkning ställer krav på 

bostadsbeståndet. Det medför ett större behov av 

boenden med vård och omsorg, men också på att 

planera för friska äldre personer. Många av de äldre 

bostäderna i Vaxholm är dåligt anpassade efter de 

behov som kan uppkomma med åldern. 

Nyproducerade lägenheter uppfyller en högre 

standard vad gäller tillgänglighet vilket kan 

underlätta för många.  

Alla äldre har rätt till en trygg ålderdom. Våra äldre 

invånare ska kunna bo, leva och vid behov vårdas i 

Vaxholm. 

Därför ska kommunen verka för att fler bostäder 

som tillgodoser äldres behov byggs.  

Under genomförandetiden för riktlinjerna ska 

kommunen också påbörja planarbete som 

möjliggör för nya platser på särskilt boende.  

Tillgängliga och trygga boendemiljöer 

och offentliga platser 
För att fler invånare ska kunna leva ett aktivt liv i 

Vaxholm behövs gemensamma mötesplatser och 

boendemiljöer som är tillgängliga och trygga.  

Boendemiljöer och offentliga platser i Vaxholm ska 

vara tillgängliga för alla. Det offentliga rummet i 

staden ska vara tryggt och välkomnande.   

Den fysiska miljön ska planeras och anpassas för 

barn såväl som äldre och personer med 

funktionsvariation.  

MÅL 

7 Rindö hamn inom Oskar-Fredriksborg, Rindö 
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VAXHOLMS RIKTLINJER FÖR 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 
Kommunen eftersträvar med sitt arbete med 

bostadsförsörjningen en lokal bostadsmarknad 

med trygga och tillgängliga boendemiljöer.  

Riktlinjer för bostadsförsörjning pekar ut vilka 

verktyg kommunen ska använda sig av för att nå de 

uppsatta målen om bostadsförsörjning. 

Tillsammans med målen pekar riktlinjerna ut 

viktiga prioriteringar för det fortsatta arbetet.  

Kommunen använder sig av översikts- och 

detaljplanering, förhandlingar med privata aktörer, 

strategiska markköp, byggande i egen regi och  

utveckling av allmänna platser med kommunalt 

huvudmannaskap i arbetet med bostads-

försörjningen.  

Nya hyresrätter 
Kommunen ska verka för att fastighetsägare 

bygger nya hyresrätter i kommunen genom 

exempelvis avsiktsförklaringar. 

Bostäder som tillgodoser äldres behov 
Planer och stadsbyggnadsprojekt för att bygga nya 

särskilda boenden och andra boenden för äldre 

såsom s.k. trygghetsboende med möjlighet till 

gemenskap och aktivitet i kommunen ska 

prioriteras.  

Genom ett stort tillskott av nyproducerade bostäder 

får Vaxholm en större andel bostäder med hög 

tillgänglighet enligt modern standard.  

Tillgängliga och trygga boendemiljöer 

och offentliga platser 
Stadsbyggnads- och socialförvaltningarna ska 

samarbeta för att på bästa sätt skapa trygga och 

tillgängliga miljöer i befintliga och planerade 

bostadsområden.  

Trygghet ska behandlas i alla detaljplaner.  

Riktlinjerna nedan kommer från Lidingö stads 

riktlinjer för bostadsförsörjning från 2015: 

”I all fysisk planering ska staden beakta tillgäng-

lighet och användarbarhet för så många som 

möjligt.  

Staden ska kontinuerligt förbättra tillgängligheten 

på stadens mark och i anslutningen mellan 

kvartersmark och stadens mark.  

Vid nybyggnation av boendemiljöer på mark som 

staden äger ska tillgänglighetsperspektivet 

genomsyra planering av bostad och omgivande 

miljö. När staden inte äger marken ska staden 

verka för att tillgänglighetsperspektivet finns med i 

planeringen.”  

Unga 
Unga vuxnas ställning på marknaden behöver 

stärkas. 

Funktionshindrade 
Vuxna funktionshindrades behov på 

bostadsmarknaden behöver uppmärksammas. 

Kommunalt flerbostadshusbestånd 
Kommunen ska följa upp och vid behov komplettera 

den tillgänglighetsinventering som gjordes av det 

kommunala fastighetsbeståndet 2010 för 

kommunens flerbostadshus.  

Bostadsstrategi för nyanlända och 

ensamkommande barn 
Kommunen  

 Tillskapar boenden i möjligaste mån i 

befintliga, existerande fastigheter. 

 Bygger nya permanenta bostäder. 

 Samverkar med privata hyresvärdar och 

fastighetsägare. 

 Kompletterar med tillfälliga paviljonger i den 

mån antalet ovan inte räcker till. 

 Fördelar bostäderna över kommundelarna. 

 Placerar i möjligaste mån ensamkommande 

barn och unga i familjehem, stödboenden och 

gruppboenden i kommunen. 

Vaxholm ska även möta de ökade behoven inom 

skola och socialtjänst och en snabb etablering och 

integration prioriteras.

RIKTLINJER 
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KORT GENOMFÖRANDETID 
Varje mandatperiod ska riktlinjer för 

bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige.  

För att ge möjlighet att förankra bostadspolitiska 

mål under nästa mandatperiod i arbetet med 

bostadsförsörjning sätts en kortare genom-

förandetid om 3 år för mål och riktlinjer.  

UPPFÖLJNING 
För att säkerställa ett kontinuerligt arbete med 

bostadsförsörjningens mål och riktlinjer 

tillsammans med bostadsbyggande och läget på 

bostadsmarknaden ska detta följas upp i ett PM.    

 

Varje årsskifte genomförs redan idag ett antal 

analyser av bostadsbyggandet och bostads-

marknaden. I samband med att kommunens 

befolkningsprognos beställs tas en bostads-

byggnadsprognos fram för de kommande 20 åren. 

För att svara på bostadsmarknadsenkäten tas ett 

samlat grepp över förvaltningarna kring läget på 

bostadsmarknaden.  Detta kan med fördel samlas i 

ett bostads-PM tillsammans med information om 

bostadsbyggandet och planeringen under det 

gångna året och presenteras i samband med 

årsredovisningen.  

Bostads-PM tas fram av planenheten och 

presenteras för kommunstyrelsen, i samband med 

årsredovisningen 2019.  

UPPFÖLJNING 

Bostads-PM ska vara en uppföljning 

och sammanställning av: 

Årligt tillskott på bostäder för 2018 

och 2019 

Sammanställning av svar på 

bostadsmarknadsenkäten 

Bostadsbyggnadsprognos 20 år 

framåt 

Måluppfyllelse  

Aktuella insatser för att nå målen 

FOTOGRAFI? 8 Kungsgatan/Lägergatan, Vaxön 
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DEFINITIONER FRÅN SCB 

Hustyper  
Småhus  

Friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- 

och kedjehus (exklusive fritidshus).  

Flerbostadshus  

Bostadsbyggnader innehållande tre eller flera 

lägenheter inklusive loftgångshus.  

Övriga hus  

Byggnader som inte är avsedda för 

bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för 

verksamhet eller samhällsfunktion.  

Specialbostäder  

Bostäder för äldre eller funktionshindrade, 

studentbostäder och övriga specialbostäder. 

Allmännyttiga bostadsföretag  
Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser 

som i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar 

fastigheter med bostadslägenheter upplåtna med 

hyresrätt och som tidigare godkänts som 

allmännyttigt bostadsföretag.  

                                                           

 

19 SCB (2016) Statistikdatabasen: Antal fritidshus efter region och år, http://www.scb.se  

Specialbostäder 
Specialbostad för äldre eller 

funktionshindrade  

En bostad som är varaktigt förbehållen äldre 

personer eller personer med funktionshinder och 

där boendet alltid är förenat med service, stöd och 

personlig omvårdnad. Dessa bostäder eller rum är 

vanligtvis grupperade kring gemensamhets-

utrymmen såsom kök, matsal eller sällskapsrum. 

Som specialbostäder räknas t.ex. inte 

seniorbostäder eller så kallade 55+ boenden. 

Studentbostad  

En bostad som är varaktigt förbehållen studerande 

vid universitet eller högskola. Det kan vara ett 

studentrum i korridor eller liknande, eller en 

fullständigt utrustad bostad. Elevhem, internat och 

andra typer av specialbostäder för studerande vid 

gymnasiala utbildningar, folkhögskolor eller andra 

liknande utbildningar räknas inte som 

studentbostäder. 

Övrig specialbostad  

En annan specialbostad än för äldre eller 

funktionshindrade eller en studentbostad och som 

är varaktigt förbehållen vissa väl avgränsade 

grupper. En sådan bostad är avsedd för temporärt 

boende och hyrs ut med reducerat 

besittningsskydd. Exempel är samlade bestånd av 

utslussningsbostäder för personer som nyss 

frigivits från kriminalvårdsanstalt samt elevhem 

och internat som inte räknas in i gruppen 

studentbostäder. 

Upplåtelseformer 
Lägenheternas upplåtelseform utgår från 

ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar 

över lägenheterna. 

Hyresrätt 

Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs 

av andra ägare än fysiska personer, dödsbon eller 

bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus och övriga 

hus med hyresrätt avser lägenheter som inte är 

ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än 

bostadsrättsföreningar. 

Bostadsrätt 

Småhus, flerbostadshus och övriga hus med 

bostadsrätt avser lägenheter som ägs av 

bostadsrättsföreningar. 

Äganderätt 

Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs 

av fysiska personer eller dödsbon. Flerbostadshus 

och övriga hus med äganderätt avser 

ägarlägenheter.   

Fritidshus19 
Antal fritidshus är beräknade utifrån 

Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och tidpunkten 

avser den 1 januari respektive år. Fritidshus 

definieras som värderingsenheter/taxerings-

enheter som saknar folkbokförd befolkning och är 

taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120), 

Småhusenhet, helårsbostad (typkod 220), 

Småhusenhet, fritidsbostad (typkod 221) eller  

Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

(typkod 213).   

DEFINITIONER 
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Fr.o.m. 2015 har definitionen av fritidshus ändrats 

något till följd av Skatteverkets förändring av 

typkoderna. Fritidshus definieras nu som 

värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar 

folkbokförd befolkning och är taxerade som 

Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 

000 kr (typkod 113), Lantbruksenhet, bebyggd 

(typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), 

Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) 

eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

(typkod 213).  Bara fritidshus som ägs av fysiska 

personer (inklusive utländska personer utan 

svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. 

Seniorbostäder 
Det saknas en bestämd definition av 

seniorbostäder. Enligt SCBs definitioner räknas de 

flesta seniorbostäder som hyresbostäder, eller 

specialbostäder för äldre beroende på om boendet 

är förenat med omvårdnad, stöd och service eller 

ej.  

I många fall erbjuds seniorbostäder från 55 års 

ålder. Många seniorbostäder har också någon form 

av gemensamma utrymmen, så som samlings-

lokaler.  

DEFINITIONER FRÅN IVO 

Hem för vård eller boende, HVB20 
En verksamhet som bedriver behandling eller är 

inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. 

                                                           

 

20 Inspektionen för vård och omsorg (2016-11-16) Hem för vård eller boende (HVB), https://www.ivo.se/  
21 Inspektionen för vård och omsorg (2015-09-28) Särskilt boende för äldre, https://www.ivo.se/ 
22 Inspektionen för vård och omsorg (2015-09-28) Bostäder med särskild service, https://www.ivo.se/ 
23 Socialstyrelsen (2017) Dnr 416/2017 Hemlöshetssituationer, http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet  

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna 

eller familjer med någon form av behov inom 

socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis 

missbruks- eller beroendeproblematik. 

Målgruppen kan också vara ensamkommande barn 

som söker asyl eller som fått permanent 

uppehållstillstånd i Sverige.  

Särskilt boende för äldre21 
Med särskilt boende menas enligt socialtjänstlagen 

lägenheter för äldre människor som behöver 

särskilt stöd.  

De boende ska få ett individuellt anpassat stöd, 

service och omvårdnad, för att kunna leva så 

självständigt och värdigt som möjligt.  

Bostäder med särskild service22  
Erbjuds personer som på grund av fysiska, psykiska 

eller andra skäl behöver mer omfattande stöd än 

det som kan ges i ordinärt boende.  

I verksamheten erbjuds individuellt anpassat stöd, 

service och omvårdnad. Målet är att de enskilda ska 

kunna delta i samhällets gemenskap och leva som 

andra.  

HEMLÖSHETSSITUATIONER23 
Nedan redogörs för Socialstyrelsens definitioner av 

de fyra hemlöshetssituationer som myndigheten 

kartlägger.  

1. Akut hemlöshet  
Personer som är hänvisade till akutboende, 

härbärge, jourboende, skyddade boenden eller 

motsvarande. Personer som sover i offentliga 

lokaler, utomhus, trappuppgångar, tält eller 

motsvarande.  

2. Institutionsvistelse och stödboende  
En person är intagen/inskriven på antingen; 

kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-

institution eller stödboende inom 

socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska 

flytta inom tre månader efter mätveckan, men utan 

egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit 

räknas även de personer som skulle ha skrivits 

ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte 

har någon egen bostad ordnad.  

3. Långsiktiga boendelösningar  
En person bor i en av kommunen ordnad 

boendelösning som försökslägenhet, 

träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt 

kontrakt eller motsvarande på grund av att 

personen inte får tillgång till den ordinarie 

bostadsmarknaden. Det handlar om 

boendelösningar med någon form av hyresavtal där 

boendet är förenat med tillsyn, särskilda villkor 

eller regler.  

4. Eget ordnat kortsiktigt boende  
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos 

kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett 
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tillfälligt (kortare än tre månader efter mätveckan) 

inneboende- eller andrahandskontrakt hos 

privatperson. Den uppgiftslämnande verksamheten 

har haft kontakt med personen av detta skäl och 

känner till att denna hemlöshetssituation gäller 

under mätveckan.  

Följande grupper ingår inte i denna 

kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade 

utanför hemmet enligt SoL eller LVU2 

2. Personer som bor i bostad med särskild service 

enligt SoL eller LSS 

3. Utrikes födda personer som saknar 

uppehållstillstånd 

4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) 

som är placerade genom socialtjänsten 

5. Personer som kommit från övriga Europa och 

som vistas i kommunen, men saknar förankring 

där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare) 
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Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020 
(återremitterat av fullmäktige 2017-09-25 § 43)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vaxholms stad 2018-2020 antas.

Ärendebeskrivning
Ärendet avseende riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad återremitterades i KF 2017-09-25 § 
43 med motiveringen att bostadsförsörjningsprogrammet ska revideras på följande sätt:

 Ambitionsnivån för bostadsbyggande anpassas till vad infrastruktur och social service kan 
leverera

 Att användandet av ordet planlägga preciseras, både vad gäller hyresrätter och särskilt boende.
 Att konkretisera hur andelen hyresrätter i kommunen ska ökas och hur man ska gå till väga för 

att få till stånd hyresrätter till priser som stärker t.ex. ungas möjligheter att bosätta sig i 
kommunen.

Återremissen

Vad gäller ambitionsnivån för bostadsbyggande finns ett mål som lyder: ”För att underlätta utvecklingen 
av kommunens kärnverksamheter och tekniska försörjning ska en jämn bostadsbyggnadstakt 
eftersträvas fram till 2030.”

Med ordet planlägga avses att påbörja detaljplanearbete som syftar till att möjliggöra byggandet av 
exempelvis särskilt boende. 

Eftersom mandatperioden 2014-2018 närmar sig sitt slut har målsättningen för nya hyresrätter ändrats 
till: ”För att tillgodose ett mer varierat bostadsbestånd utifrån upplåtelseform ska minst 100 nya 
hyresrätter, som för närvarande planeras, färdigställas under 2018-2022.”

Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare

419



Tjänsteutlåtande
2017-10-30

Änr KS 2016/161.218
2 av 2

Övriga ändringar

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020 har sammanfogats med underlaget i 
Bilaga 1 för att öka läsbarheten och förståelsen för innehållet. 

Avsnittet Kommunala styrdokument har uppdaterats efter de politiska beslut om Mål och budget samt 
Riktlinjer för hållbart byggande som har fattats sedan återremissen. 

I avsnitten Nuläge och Prognoser har underlaget även uppdaterats med mer aktuell statistik och årets 
nya bostadsbyggnadsprognos, samt kompletterats med fler diagram och jämförelser mellan Vaxholm 
och kommunerna i Stockholm Nordost (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Österåker). Det har även 
gjorts en justering så att prognoser för bostadsbyggande och befolkning endast blickar mot år 2030 
eftersom underlagen för efterföljande år är väsentligt mer osäkra. 

Avsnittet Analys har döpts om till Bostadsbehov och uppdaterats med mer information om mottagandet 
av nyanlända, samt statistik över hemlöshet i kommunen. 

I avsnittet Riktlinjer har riktlinjen om det kommunala flerbostadshusbeståndet ändrats från ”Kommunen 
avser att göra en tillgänglighetsinventering av det kommunala flerbostadshusbeståndet.” till lydelsen 
”Kommunen ska följa upp och vid behov komplettera den tillgänglighetsinventering som gjordes av det 
kommunala fastighetsbeståndet 2010 för kommunens flerbostadshus.” 

Utöver detta har ett antal redaktionella ändringar gjorts. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2017-10-30
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2018-2020, 2018-03-07
Protokollsutdrag KF/2017-09-25 § 43
Protokollsutdrag KS/2017-09-14 § 88
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-09-01
Bilaga 1: Underlag till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-09-01
Samrådsredogörelse Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-06-28

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Matilda Karlström, Stadsbyggnadsförvaltningen
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 43 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017, Vaxholms stad

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras enligt regeln om minoritetsåterremiss.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms 
stad enligt beslut KS/2016-10-20 §103. 

Syftet är att ange kommunens mål och planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet för att bemöta de lokala utmaningarna för bostadsförsörjningen och skapa 
förutsättningar för att bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar och livssituationer tillgodoses.

Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört samråd för förslag till Mål och riktlinjer för 
bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020 enligt beslut KSPU/2017-04-19 §21.

Underlaget behandlar bostadsbeståndet, den demografiska utvecklingen, bostadsbehovet och 
bostadsmarknaden i Vaxholm. Här finns också en bostadsbyggnadsprognos och en sammanställning av 
relevanta nationella, regionala och kommunala mål, planer och program.

Förslaget innehåller målsättningar och riktlinjer för nya hyresrätter, ett genomsnittligt tillskott på nya 
bostäder per år, nya platser på särskilt boende och fler bostäder som tillgodoser äldres behov samt 
tillgängliga och trygga boendemiljöer och offentliga platser. Det innehåller också en bostadsstrategi för 
nyanlända och ensamkommande barn. 

Efter samrådet har förslaget bland annat kompletterats med förtydliganden av vilka verktyg som ska 
användas i kommunens arbete med bostadsförsörjningen, en målsättning om en jämn 
bostadsbyggnadstakt samt en riktlinje för tillgänglighetsinventering av det kommunala 
flerbostadshusbeståndet.

Förslaget innebär en tydligare inriktning för arbetet med bostadsförsörjning i kommunen och att 
stadsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen i större utsträckning ska samarbeta för att skapa 
trygga och tillgängliga boendemiljöer och offentliga platser.

Yrkanden
Lars Lindgren (M) och Karin Urbina Rutström (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag.

Ingemar Wemmenhög (WP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 
bostadsförsörjningsprogrammet ska revideras på följande sätt:

 Ambitionsnivån för bostadsbyggande anpassas till vad infrastruktur och social service kan 
leverera

 Att användandet av ordet planlägga preciseras, både vad gäller hyresrätter och särskilt boende.
 Att konkretisera hur andelen hyresrätter i kommunen ska ökas och hur man ska gå till väga för 

att få till stånd hyresrätter till priser som stärker t.ex. ungas möjligheter att bosätta sig i 
kommunen.

Sara Strandberg (V) yrkar bifall till återremiss enligt Ingemar Wemmenhögs (WP) yrkande.

Bengt Sandell (S) yrkar i första hand bifall till återremiss enligt Ingemar Wemmenhögs (WP) yrkande och 
i andra hand att i avsnittet Riktlinjer ersätts texten under rubriken Hyresrätter med ”Andelen hyresrätter 
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Kommunfullmäktige

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

i kommunen måste ökas. Därför skall kommunen vid planering av nya bostadsområden sträva efter att 
minst hälften av de nya bostäderna blir hyresrätter.”.

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger.

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om 
ärendet ska återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid 
dagens sammanträde. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunfullmäktige:

Ja röstar: den som vill att ärendet avgörs idag. 

Nej röstar: den som vill att ärendet återremitteras enligt Ingemar Wemmenhögs (WP) yrkande. 

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 18 ja-röster mot 11 nej-röster (2 frånvarande) 
återremitterar ärendet enligt regeln om minoritetsåterremiss (se bilaga 1 till protokollet).

Handlingar
Protokollsutdrag KS/2017-09-14 § 88

Tjänsteutlåtande, 2017-08-10

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-09-01

Bilaga 1: Underlag till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-09-01

Samrådsredogörelse Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-06-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Matilda Karlström, Stadsbyggnadsförvaltningen, Vaxholms stad

För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden, Vaxholms stad
Nämnden för teknik, fritid och kultur, Vaxholms stad
Barn- och utbildningsnämnden, Vaxholms stad
Socialnämnden, Vaxholms stad

Ajournering 20:35-20:45
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§ 88 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2017, Vaxholms stad

Kommunstyrelsens beslut
Samrådsredogörelse Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vaxholms stad 2017-2020 godkänns. 

Dokumentet för Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad revideras i enlighet med Anne-
Charlotte Erikssons (MP) yrkande.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vaxholms stad 2017-2020, inklusive bilaga, antas.

Ärendebeskrivning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms 
stad enligt beslut KS/2016-10-20 §103. 

Syftet är att ange kommunens mål och planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet för att bemöta de lokala utmaningarna för bostadsförsörjningen och skapa 
förutsättningar för att bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar och livssituationer tillgodoses.

Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört samråd för förslag till Mål och riktlinjer för 
bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020 enligt beslut KSPU/2017-04-19 §21.

Underlaget behandlar bostadsbeståndet, den demografiska utvecklingen, bostadsbehovet och 
bostadsmarknaden i Vaxholm. Här finns också en bostadsbyggnadsprognos och en sammanställning av 
relevanta nationella, regionala och kommunala mål, planer och program.

Förslaget innehåller målsättningar och riktlinjer för nya hyresrätter, ett genomsnittligt tillskott på nya 
bostäder per år, nya platser på särskilt boende och fler bostäder som tillgodoser äldres behov samt 
tillgängliga och trygga boendemiljöer och offentliga platser. Det innehåller också en bostadsstrategi för 
nyanlända och ensamkommande barn. 

Efter samrådet har förslaget bland annat kompletterats med förtydliganden av vilka verktyg som ska 
användas i kommunens arbete med bostadsförsörjningen, en målsättning om en jämn 
bostadsbyggnadstakt samt en riktlinje för tillgänglighetsinventering av det kommunala 
flerbostadshusbeståndet.

Förslaget innebär en tydligare inriktning för arbetet med bostadsförsörjning i kommunen och att 
stadsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen i större utsträckning ska samarbeta för att skapa 
trygga och tillgängliga boendemiljöer och offentliga platser.

Yrkanden
Bengt Sandell (S) yrkar att Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad antas med följande 
ändring; att i avsnittet Riktlinjer ersätts texten under rubriken Hyresrätter med ”Andelen hyresrätter i 
kommunen måste ökas. Därför skall kommunen vid planering av nya bostadsområden sträva efter att 
minst hälften av de nya bostäderna blir hyresrätter.” 

Anne-Charlotte Eriksson (MP) yrkar att Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad antas 
med följande ändring; ordet ”privata” stryks från texten under rubriken Hyresrätter på sidan 9. 
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Kommunstyrelsen
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Justerare

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till Anne-Charlotte 
Erikssons (MP) yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2017-08-10

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-09-01

Bilaga 1: Underlag till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-09-01

Samrådsredogörelse Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020, 2017-06-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Matilda Karlström, Stadsbyggnadsförvaltningen, Vaxholms stad

För kännedom: Stadsbyggnadsnämnden, Vaxholms stad
Nämnden för teknik, fritid och kultur, Vaxholms stad
Barn- och utbildningsnämnden, Vaxholms stad
Socialnämnden, Vaxholms stad
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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

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutar att Samrådsredogörelse Mål och riktlinjer för 
bostadsförsörjningen i Vaxholms stad 2017-2020 godkänns. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 
att anta Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vaxholms stad 2017-2020 inklusive bilaga.

 Sammanfattning
Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms 
stad enligt beslut KS/2016-10-20 §103. 

Syftet är att ange kommunens mål och planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet för att bemöta de lokala utmaningarna för bostadsförsörjningen och skapa 
förutsättningar för att bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar och livssituationer tillgodoses.

Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört samråd för förslag till Mål och riktlinjer för 
bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020 enligt beslut KSPU/2017-04-19 §21.

Underlaget behandlar bostadsbeståndet, den demografiska utvecklingen, bostadsbehovet och 
bostadsmarknaden i Vaxholm. Här finns också en bostadsbyggnadsprognos och en sammanställning av 
relevanta nationella, regionala och kommunala mål, planer och program.

Förslaget innehåller målsättningar och riktlinjer för nya hyresrätter, ett genomsnittligt tillskott på nya 
bostäder per år, nya platser på särskilt boende och fler bostäder som tillgodoser äldres behov samt 
tillgängliga och trygga boendemiljöer och offentliga platser. Det innehåller också en bostadsstrategi för 
nyanlända och ensamkommande barn. 

Efter samrådet har förslaget bland annat kompletterats med förtydliganden av vilka verktyg som ska 
användas i kommunens arbete med bostadsförsörjningen, en målsättning om en jämn 
bostadsbyggnadstakt samt en riktlinje för tillgänglighetsinventering av det kommunala 
flerbostadshusbeståndet.

 Stadsbyggnadsförvaltningen
Matilda Karlström
Översiktsplanerare
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Förslaget innebär en tydligare inriktning för arbetet med bostadsförsörjning i kommunen och att 
stadsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen i större utsträckning ska samarbeta för att skapa 
trygga och tillgängliga boendemiljöer och offentliga platser.

Bakgrund
Vaxholms stad har inte antagit riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lagen (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar under den föregående eller innevarande mandatperioden. 

Bostadsstrategin, KS §28 / 2011-03-16, togs fram som ramverk för framtagandet av nytt 
bostadsförsörjningsprogram för mandatperioden 2011-2014 och som utgångspunkt för att prioritera 
detaljplaneuppdrag. Arbetet med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram för förra 
mandatperioden påbörjades men färdigställdes aldrig.

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning för Vaxholms 
stad enligt beslut KS/2016-10-20 §103. 

Stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört samråd för förslag till Mål och riktlinjer för 
bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020 enligt beslut KSPU/2017-04-19 §21.

Ärendebeskrivning
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna anta riktlinjer 
för bostadsförsörjning varje mandatperiod. 2014 gjordes en ändring av lagen som medför krav på att 
kommunerna ska ta större hänsyn till regionala förutsättningar och grupper som är särskilt utsatta på 
bostadsmarknaden. 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska ange kommunens mål och planerade insatser för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna ska ta hänsyn till regionala och 
nationella planer och program, behandla den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, 
marknadsförutsättningar och bostadsbehovet för särskilda grupper. 

Kommunen ska samråda med berörda kommuner, och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för 
regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig.  

Riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige. Enligt Boverket ska 
riktlinjerna antas som ett eget dokument, och får alltså inte antas som en del av till exempel 
verksamhets- eller översiktsplanen. Riktlinjerna ska istället fungera vägledande i arbetet med bland 
annat kommunens översiktsplan.

Samråd

Samråd genomfördes under tiden den 26 april – 21 juni 2017 i enlighet med §1 lag (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 15 skrivelser med synpunkter på samrådsförslaget har 
inkommit. Yttrandena har sammanställts och besvarats i bifogad samrådsredogörelse. De justeringar 
som föreslås av underlaget i bilagan och förslag till mål och riktlinjer framgår av bedömningen. Utöver 
det har endast rättelser av sakfel samt redaktionella ändringar gjorts.
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Bostadsbeståndet

Vaxholm är en kommun med en stor villabebyggelse. Över hälften av bostäderna är småhus, det vill säga 
olika former av villor och radhus. Närmare hälften av bostäderna i Vaxholm upplåts genom äganderätt, 
medan resterande bostäder i första hand upplåts som bostadsrätter, och till en mindre del som 
hyresrätter. De flesta specialbostäder i kommunen är sådana som riktar sig till äldre, personer med 
funktionsnedsättning eller är någon form av utslussningsbostäder.

Tillskottet på bostäder 2010-2015

De flesta kommuner i länet anger att nybyggnation utgör det viktigaste tillskottet på bostäder, medan 
ombyggnationer och fritidshusomvandling har en väldigt liten betydelse. Fritidshusomvandlingen är 
betydligt viktigare i skärgårdskommuner som Vaxholm men är samtidigt svår att uppskatta. 

Bland de nybyggda bostäder som färdigställdes i Vaxholm åren 2010-2015 dominerar småhus och 
bostäder med 6 eller fler rum och kök. I Stockholms län har den dominerande upplåtelseformen å andra 
sidan varit bostadsrätter, med hälften av bostäderna på 2 eller 3 rum och kök. 

Bostadsbyggnadsprognos

Bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund för kommunens befolkningsprognos. Den del av 
befolkningsökningen i prognosen som bygger på inflyttning beräknas utifrån nybyggnation av bostäder.  

Över hela prognosperioden 2017-2035 förväntas en utbyggnadstakt på i genomsnitt 110 nya bostäder 
per år. En stor andel av bostäderna kommer att byggas före 2025. Enligt dagens 
bostadsbyggnadsprognos kommer tillskottet på bostäder i Vaxholm ligga på drygt 1500 bostäder fram 
till 2025 och ytterligare 500-600 bostäder fram till 2035. Ungefär 60 % av tillskottet förväntas utgöras av 
bostäder i flerbostadshus. Det största tillskottet på bostäder förväntas byggas på Resarö, Rindö och 
Vaxön de kommande tjugo åren.

Demografisk utveckling

Gruppen unga vuxna, 20-34 år, är i Vaxholm kraftigt underrepresenterad jämfört med riksgenomsnittet. 
Gruppen äldre över 80 är mindre än riksgenomsnittet. Istället utgörs befolkningen i Vaxholm i till stor 
del av barn mellan 5 och 18 år, personer i medelåldern mellan 40 och 55 och yngre pensionärer 65-74 
år. Sammantaget är detta något som bidrar till att medelåldern i Vaxholm är lägre än riksgenomsnittet.

Gruppen unga vuxna (20-34 år) i Vaxholm är i betydligt större utsträckning än i övriga riket benägna att 
flytta från hemkommunen. Barnfamiljer utgör en stor del av det positiva flyttningsnettot i Vaxholm, det 
vill säga att det är betydligt fler som flyttar hit än härifrån. Enligt statistik från de befolkningsprognoser 
som har beställts årligen sedan 2012 är allt fler av de som flyttar till Vaxholm mellan 50 och 70 år1. 

Befolkningsprognos

De kommande 20 åren förväntas befolkningen i Vaxholm växa mycket. Från 11 621 personer år 2016 till 
16 502 personer år 2036. Det motsvarar en befolkningsökning på 45 %. Inflyttning till nybyggda 
bostadsområden utgör en stor del av  den förväntade befolkningstillväxten. Framför allt sker tillväxten 

1 Statisticon (2012-2017) Befolkningsprognos för Vaxholms stad

427



Tjänsteutlåtande
2017-08-10

Änr KS 2016/161.218
4 av 6

på Rindö, Resarö och Vaxön.  Befolkningstillväxten förväntas till stor del utgöras av personer mellan 20 
och 64 år. Gruppen barn och unga förväntas växa i en relativt låg och jämn takt, om än högre under de 
första tio åren. Gruppen äldre över 65 år och i synnerhet äldre över 80 år förväntas bli större de 
kommande tio åren. Från 2019 och framåt förväntas gruppen äldre än 65 år öka i en högre takt än 
tidigare. 

Överensstämmelse med övriga styrdokument

Förslaget överensstämmer med mål som återfinns i översiktsplanen Vaxholm 2030 och Mål- och budget 
2017-2019.

Bedömning
Det råder brist på bostäder och i synnerhet hyresrätter. Detta drabbar många av de som har svårt att 
etablera sig på bostadsmarknaden. Gruppen äldre över 65 och i synnerhet äldre över 80 år förväntas bli 
större de kommande tio åren. 

Det är brist på så väl särskilda boendeplatser som olika former av bostäder som passar äldre. Unga 
vuxnas ställning på bostadsmarknaden skulle behöva förbättras. Etableringen av nyanlända är en 
fortsatt utmaning. Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020 pekar ut en 
inriktning för hur kommunen ska arbeta för att möta de här utmaningarna och lägger en grund för ett 
fortsatt arbete med bostadsförsörjningen i Vaxholms stad. 

Varje mandatperiod ska riktlinjer för bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige. För att ge 
möjlighet att förankra bostadspolitiska mål under nästa mandatperiod i arbetet med bostadsförsörjning 
bör förslaget ha en förkortad genomförandetid om 3 år.

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet, ska bland annat nedanstående delar 
behandlas och förtydligas i underlaget respektive mål och riktlinjer. I övrigt har det endast gjorts mindre 
justeringar sedan samrådshandlingen och de handlar i första hand om förtydliganden eller sakfel som 
funnits i handlingen. 

Ändringar i Underlaget

 Befolkningsframskrivningarna och det beräknade bostadsbyggnadsbehovet i 
utställningsförslaget till RUFS 2050 redogörs för och hänsyn tas till vad gäller regionala planer 
och program. 

 Osäkerhetsfaktorer i bostadsbyggnadsprognosen, och relationen mellan kommunens 
bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos förtydligas.

 Rättelser och förtydliganden kring bostäder som hyrs ut av kommunen till bland andra äldre och 
nyanlända under information om det nuvarande bostadsbeståndet i Vaxholm

 Rättelser och förtydliganden kring bostäder som hyrs ut av kommunen till bland andra äldre 
under information om det nuvarande bostadsbeståndet i Vaxholm, samt arbetet med 
bosättning för nyanlända

Ändringar i Mål och riktlinjer

 Ändringar i underlaget om regionala mål och kommunala styrdokument får även genomslag i 
dokumentet med mål och riktlinjer 
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 Beskrivningar av kommunala styrdokument utöver de kommunövergripande målen tas med 
även i mål och riktlinjer

 Det nuvarande arbetet med verktygen som står kommunen till buds, samt hur verktygen  
återspeglas i riktlinjerna förtydligas i Mål och riktlinjer med tillägget ”Kommunen använder sig 
av översikts- och detaljplanering, förhandlingar med privata aktörer, strategiska markköp, 
byggande i egen regi och  utveckling av allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap i 
arbetet med bostadsförsörjningen.” under avsnittet Riktlinjer.

 I inledningen om kommunens mål för bostadsförsörjningen läggs följande till: ”Kommunen 
eftersträvar med sitt arbete med bostadsförsörjningen en lokal bostadsmarknad med trygga och 
tillgängliga boendemiljöer.”

 Under Mål för bostadsbyggnadstakten tilläggs målet ”För att underlätta utvecklingen av 
kommunens kärnverksamheter och tekniska försörjning ska en jämn bostadsbyggnadstakt 
eftersträvas fram till 2030.”

 Under Funktionshindrade infogas riktlinjen ”Kommunen avser att göra en 
tillgänglighetsinventering av det kommunala flerbostadshusbeståndet.”

Förslaget tar hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program, och bygger på en 
analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, marknadsförutsättningar och 
bostadsbehovet för särskilda grupper. 

Förvaltningen bedömer att förslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning anger mål och 
planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet som bemöter de lokala 
utmaningarna för bostadsförsörjningen och skapar bättre förutsättningar för att bostadsbehovet för 
kommuninvånare i olika åldrar och livssituationer tillgodoses.

Måluppfyllelse
Förslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vaxholms stad 2017-2020 är i linje med 
visionen för Vaxholm genom att förslaget bidrar till att Vaxholm ska vara ett samhälle som präglas av 
trygghet, och att det ska finnas bättre valmöjligheter inom boende. 

Förslaget kommer bidra till att skapa trygga och tillgängliga boendemiljöer och offentliga platser 
förbättra utbudet av bostäder i Vaxholm och således bidra till en bättre livsmiljö. 

Förslaget kommer när det är antaget bidra till att uppfylla målet om funktionell kvalitet genom att 
kommunen följer kraven i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 

Förslagets konsekvenser
Förslaget innebär en tydligare inriktning för arbetet med bostadsförsörjning i kommunen och att 
stadsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen i större utsträckning samarbetar för att skapa trygga 
och tillgängliga boendemiljöer och offentliga platser. 

Uppföljning och utvärdering
Förslaget innehåller ett tillägg om uppföljning. För att säkerställa ett kontinuerligt arbete med 
bostadsförsörjningens mål och riktlinjer tillsammans med bostadsbyggande och läget på 
bostadsmarknaden ska detta följas upp i ett PM. Bostads-PM tas fram och av planenheten och 
presenteras för kommunstyrelsen, i samband med årsredovisningen för 2019.
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KOMMUNERNAS 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSANSVAR 
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna anta 

riktlinjer för bostadsförsörjning varje 

mandatperiod.  

2014 gjordes en ändring av lagen (2000:1383)  som 

medför krav på att kommunerna ska ta större 

hänsyn till regionala förutsättningar och grupper 

som är särskilt utsatta på bostadsmarknaden. 

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska 

ange kommunens mål och planerade insatser för 

bostadsbyggande och utveckling av 

bostadsbeståndet. Riktlinjerna ska ta hänsyn till 

regionala och nationella planer och program, och 

särskilt grundas på en analys av den demografiska 

utvecklingen, efterfrågan på bostäder, 

marknadsförutsättningar och bostadsbehovet för 

särskilda grupper.  

Planeringen för bostadsförsörjning ska enligt lagen 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 

goda bostäder och främja att ändamålsenliga 

åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 

genomförs. 

Riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning ska 

antas av kommunfullmäktige. Enligt Boverket ska 

riktlinjerna antas som ett eget dokument, och får 

alltså inte antas som en del av till exempel 

verksamhets- eller översiktsplanen. Riktlinjerna 

ska istället fungera vägledande i arbetet med bland 

annat kommunens översiktsplan. 

Syfte 
Vaxholm är en attraktiv skärgårdskommun. 

Historiskt sett har kommunen haft en hög 

befolkningstillväxt. Nu planerar vi för ett tillskott på 

1500 nya bostäder de kommande tio åren. 

En viktig utmaning för bostadsförsörjningen är att 

gruppen äldre över 65 och i synnerhet äldre över 80 

år förväntas bli större de kommande tio åren. Att 

förbättra unga vuxnas ställning på 

bostadsmarknaden och ordna boende för 

etablering av nyanlända är andra viktiga 

utmaningar både i nuläget och under de kommande 

åren. Antalet hyreslägenheter är förhållandevis 

litet i kommunen, och det är brist på så väl särskilda 

boenden som olika former av bostäder som passar 

äldre. 

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms 

stad syftar till att bemöta de här utmaningarna och 

skapa förutsättningar för att bostadsbehovet för 

kommuninvånare i olika åldrar och livssituationer 

tillgodoses. 

UNDERLAG OCH PROCESS 
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning och dess 

underlag har tagits fram på uppdrag av 

kommunstyrelsen enligt beslut KS/2016-10-20 § 

103. Underlaget är en bilaga som godkänts av 

kommunstyrelsens planeringsutskott. Mål och 

riktlinjer för bostadsförsörjning har antagits 

kommunfullmäktige.  

Underlaget behandlar bostadsbeståndet, den 

demografiska utvecklingen, bostadsbehovet och 

bostadsmarknaden i Vaxholm. Det innehåller också 

en bostadsbyggnadsprognos och en 

sammanställning av relevanta nationella, regionala 

och kommunala.  

 

 

Analysen av bostadsbehovet för särskilda grupper 

har tagits fram i samråd med socialförvaltningen, 

liksom i dialog med en lokal pensionärsförening. 

Bostadsbyggnadsprognosen bygger vid sidan av 

våra egna beräkningar på dialog med lokala 

mäklare och privata fastighetsägare. 

Länsstyrelsen i Stockholm, tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen i Stockholms läns 

landsting, Stockholm Nordost! samt 

grannkommunerna Norrtälje, Österåker, Täby, 

Danderyd, Vallentuna, Lidingö och Värmdö gavs 

tillfälle att yttra sig under samrådstiden. Dessutom 

informerades kommunala pensionärsrådet, 

kommunala funktionshindersrådet och  

pensionärsorganisationer. Samrådsförslaget har 

även visats på kommunens webb, tillgängligt för 

alla som ville ta del av det och eventuellt yttra sig.    

INLEDNING 
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NATIONELLA MÅL 
Nedan följer en sammanställning av nationella mål 

som är av vikt för bostadsförsörjningen.  

Mål för boende och byggande1 
Det övergripande målet är att ge alla människor i 

alla delar av landet en från social synpunkt god 

livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med 

naturresurser och energi främjas samt där 

bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 

underlättas. 

Regeringen har också en målsättning att det ska 

byggas minst 250 000 nya bostäder i landet fram till 

år 2020.  

Delmålet för bostadsmarknaden 

Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl 

fungerande bostadsmarknader där 

konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 

bostäder som svarar mot behoven. 

                                                           

 

1 Regeringskansliet (20 september 2016) Mål för boende och byggande 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/boende-och-byggande/mal-for-

boende-och-byggande/  
2 Regeringskansliet (25 september 2014) Mål för asyl 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration/asyl/mal-for-asyl/  

Delmålen för byggande 

 Långsiktigt hållbara byggnadsverk. 

 Effektiva regelverk och andra styrmedel som 

utifrån ett livscykelperspektiv verkar för 

effektiv resurs- och energianvändning samt 

god inomhusmiljö i byggande och förvaltning. 

 En väl fungerande konkurrens i bygg- och 

fastighetssektorn.  

Delmålen för samhällsplaneringen 

 En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för 

en hållbar utveckling av städer, tätorter och 

landsbygd. 

 Ett regelverk och andra styrmedel som på 

bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet 

samtidigt som rättssäkerhet och 

medborgerligt inflytande säkerställs. 

 Goda förutsättningar för byggande av 

bostäder och lokaler, etablering av företag 

och för annat samhällsbyggande samtidigt 

som en god livsmiljö tryggas. 

Mål för asyl och nyanländas etablering 
Mot bakgrund av att många nyanlända  kommer att 

etablera sig i landet de kommande åren är 

regeringens mål för asyl och nyanländas etablering 

av vikt för bostadsförsörjningen.  

Mål för asyl2 

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en 

fristad för dem som flyr undan förföljelse och 

3 Regeringskansliet (20 september 2016) Mål för nyanländas etablering  

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-

nyanlandas-etablering/  

förtryck. Denna politik har starkt stöd i Sveriges 

riksdag. 

Mål för nyanländas etablering3 

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 

och kulturell bakgrund. Nedan följer regeringens 

mål för nyanländas etablering. 

Ett hållbart mottagande i hela landet 

Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt ansvar 

för hela Sverige. Alla kommuner måste utifrån sina 

förutsättningar vara med och ta ansvar för 

mottagandet av nyanlända för att förbättra de 

nyanländas möjlighet till etablering på 

arbetsmarknaden och i samhällslivet. Ett jämnare 

mottagande är av betydelse också för att motverka 

social och etnisk boendesegregation. Ett bra 

mottagande i kommunerna är avgörande för 

nyanländas etablering. Det är i kommunerna som 

människor bor, lever och arbetar. De andra 

övergripande målen är:  

 Förenklad ersättning för mottagandet av 

ensamkommande barn. 

 Tidiga insatser under asyltiden. 

 Effektivare insatser under 

etableringsuppdraget 

 

NATIONELLA OCH 

REGIONALA MÅL 
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REGIONALA MÅL OCH SAMBAND 
Nedan följer en sammanställning av regionala mål 

och strategier som är av vikt för 

bostadsförsörjningen i Vaxholm.  

Regional utvecklingsplan för Stockholm 

RUFS 2010 

Den regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen, RUFS 2010, behandlar så väl 

fysisk planering som tillväxtfrågor. Den har en 

viktig funktion som uttryck för 

Stockholmsregionens samlade vilja när program 

och insatser ska initieras på nationell nivå och 

ligger till grund för strategisk planering i 

kommunerna. Planen pekar bland mycket annat ut 

strategier och åtaganden som rör 

bostadsbyggande. Ett antal åtaganden pekas ut 

gällande bostadsförsörjning ut strategin ”Öka 

uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, 

transporterna och bostadssektorn”. 

I RUFS 2010 pekas bostadsbyggnadsbehovet 2010-

2030 för regionen och kommunerna ut med hjälp av 

två tillväxtalternativ, ett högt och ett lågt. Enligt 

planen är det angeläget att kommunerna kan 

planera för ett bostadsbyggande som når upp till 

det högre tillväxtalternativet.  

Bostadsbeståndet i Vaxholm behöver enligt planen 

utökas med 50-100 nya bostäder per år under 

perioden.  

RUFS 2050 

Det pågående arbetet med en ny 

regionalutvecklingsplan, RUFS 2050, beräknas vara 

klart sommaren 2018. I utställningsförslaget till 

RUFS 2050 är det demografiska 

bostadsbyggnadsbehovet höjt till mellan 80 och 120 

bostäder per år för perioden 2018-2030.  

Stockholm Nordost! Vision 2040 
Nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, 

Vallentuna, Vaxholm och Österåker samarbetar 

kring en gemensam vision för tillväxt och utveckling 

i regionen, Vision 2040.  

Visionen fokuserar på att skapa förutsättningar för 

100 000 nya invånare och 50 000 nya arbetstillfällen 

i regionen. Utveckling av en regional stadskärna 

kring Täby centrum och Arninge, samt ett antal 

satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik är 

viktiga delar i visionen.  

Den pekar också ut strategier för utveckling av 

stadsstrukturen i kommunerna. En del av strategin 

för Vaxholms stadsstruktur bygger på att bostäder i 

första hand byggs i kollektivtrafiknära lägen med 

närhet till service. 

Stockholm Ost 
Tillsammans med Lidingö, Nacka och Värmdö 

kommun har Vaxholm inlett samarbetet Stockholm 

Ost. Kommunerna planerar tillsammans för 

120 000 nya invånare och 50 000 nya bostäder till år 

2050.  

Åtaganden för bostadsförsörjningen 

RUFS 2010 

Anpassa byggandet i alla kommuner till 

den långsiktiga efterfrågan. 

Bostäderna har hög kvalitet och är väl 

underhållna. 

Anpassa bostadsmarknadens 

funktionssätt för att nå hög kapacitet 

och kvalitet i byggprocessen. 
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KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 
Det finns en politisk vision för Vaxholms stad och tre 

kommungemensamma målområdena som är 

kvalitet, livsmiljö och ekonomi.  

Kvalitet 
Vaxholms stads invånare avgör vad som är god 

kvalitet. De kommunala verksamheterna betjänar 

stadens invånare, företagare samt staten. 

Målområdet delas upp i funktionell, upplevd 

respektive ändamålsenlig kvalitet.  

Målet om funktionell kvalitet handlar om att 

verksamheterna ska visa på goda resultat och god 

måluppfyllelse i enlighet med nationella 

styrdokument. Invånare och företagare ska känna 

sig trygga med att alla ärenden hanteras på ett 

likvärdigt sätt utgående från lagar, föreskrifter och 

förordningar. Att varje mandatperiod anta och följa 

upp mål och riktlinjer för bostadsförsörjning   är 

exempel på att uppfylla målen om funktionell 

kvalitet.  

Den upplevda kvaliteten utgår från invånarnas 

upplevelse av den kommunala servicens kvalitet  

med fokus tillgänglighet, bemötande och valfrihet.   

Ändamålsenlig kvalitet fokuserar på effektivitet 

inom den kommunala verksamheten. En liten 

kommun som Vaxholm ska tillhandahålla samma 

tjänsteutbud och service, inom förskola, skola, 

omsorg och infrastruktur, som en större kommun. 

Samverkan, både med andra kommuner men också 

internt, är centrala i arbetet för att nå en 

framgångsrik och effektiv organisation som ger 

mervärde och kvalitet till våra invånare och 

företagare. Mätning och uppföljning av sådan 

verksamhet är central för säkerställande av god 

kvalitet. 

Livsmiljö 
Det kommungemensamma målet för livsmiljö 

delas upp i social och ekologisk hållbarhet. Det 

innebär bland annat att hänsyn ska tas till 

naturresursuttaget i ekosystemen och att arbete 

sker utifrån det svenska miljömålssystemet, men 

även att alla invånare ska uppleva en hög grad av 

trygghet och en god hälsa. 

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 

2015-2017 om att ta fram en policy för ”egna oc0h 

hårdare krav på energisnåla, klimatsmarta 

byggmaterial och tekniker vid upphandling av 

byggnation av fastigheter för kommunala behov och 

ändamål”. En sådan policy håller på och tas fram 

som Riktlinjer för hållbart byggande.  

I mål och riktlinjer för bostadsförsörjning 

behandlas i första hand de bostadspolitiska 

målsättningarna inom social hållbarhet. 

Ekonomi 
Den kommunala servicen ska tillhandahållas på ett 

kostnadseffektivt sätt. Intäkts- och 

kostnadsnivåerna ska vara relaterade till 

ambitionsnivån och ska kunna relateras till externt 

jämförbara verksamheter. Finanser i balans är en 

viktig förutsättning för god service till invånarna och 

utveckling av verksamheterna. 

Bostadsbyggandet är viktigt för att säkra den 

befolkningstillväxt som ska vara underlag för ökade 

skatteintäkter. 

KOMMUNÖVERGRIPANDE PLANER 

OCH RIKTLINJER 

Översiktsplan – Vaxholm 2030 
Översiktsplanen Vaxholm 2030 antogs 2013 och 

pekade då ut en ny inriktning med ett högre 

bostadsbyggande än tidigare. Den har som 

målsättning att tillskottet på bostäder ska ligga på 

det högre tillväxtalternativet som anges i RUFS 

2010.  

Översiktsplanen anger att bostadsbyggandet i 

Vaxholm ska bidra till en ökad täthet, 

KOMMUNALA 

STYRDOKUMENT 

Vision: Vaxholms stad ska vara en 

attraktiv plats att leva och bo på 

Vaxholms stad ska vara en kulturell 

skärgårdsstad som med småskalighet 

och effektiv kommunal service ska 

erbjuda invånare och näringsidkare en 

attraktiv och stimulerande livs- och 

arbetsmiljö med närhet till skärgård, 

natur och storstad. Vaxholms stad ska 

vara ett samhälle som präglas av 

trygghet, delaktighet, gemenskap och 

ansvar. Vaxholms stad ska utvecklas 

tillsammans med medborgarna. 

Valmöjligheter ska finnas, framför allt 

inom skola, omsorg och boende. 

436



7 

variationsrikedom i bebyggelsen, god tillgänglighet 

med kollektivtrafik samt attraktiva och varierande 

stads- och boendemiljöer.  

I översiktsplanen anges även att en ökning av 

befolkningsantalet ger en förbättrad möjlighet till 

kostnadseffektivitet under förutsättning att 

befolkningstillväxten sker i en jämn takt. 

Riktlinjer för hållbart byggande 
Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 

2015-2017 om att ta fram en policy för ”egna och 

hårdare krav på energisnåla, klimatsmarta 

byggmaterial och tekniker vid upphandling av 

byggnation av fastigheter för kommunala behov och 

ändamål”. En sådan policy håller på och tas fram 

som Riktlinjer för hållbart byggande och har 

godkänts hösten 2017.  

VA-plan 
 En långsiktig planering av allmänt vatten och 

avlopp (VA) är viktig för planeringen av nya 

bostäder. Frågor om vatten och avlopp är också 

starkt kopplade till fritidshusomvandlingen i 

kommunen. 

 Vaxholms stad har tillsammans med VA-

huvudmannen och miljö- och hälsoskyddskontoret 

utrett vad som är den ekonomiskt, tekniskt och 

miljömässigt bästa turordningen för utbyggnaden 

av allmänt VA i Vaxholm. I VA-plan för Vaxholms 

stad från 2014 anges en turordning för utbyggnad av 

allmänt vatten och avlopp.  En reviderad tidplan för 

utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp 

håller på att tas fram i samarbete med 

Roslagsvatten.  

437



8 

 

VAXHOLMS MÅL FÖR 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 

Mål för bostadsbyggnadstakten 
För att möta det förutsedda behovet av nya bostäder 

i regionen och säkerställa befolkningstillväxten  i 

kommunen ska det i genomsnitt färdigställas 100 

nya bostäder per år under perioden 2010-2030. 

För att underlätta utvecklingen av kommunens 

kärnverksamheter och tekniska försörjning ska en 

jämn bostadsbyggnadstakt eftersträvas fram till 

2030. 

Planlägga för 100 nya hyresrätter 
För att tillgodose ett mer varierat bostadsbestånd 

utifrån upplåtelseform ska kommunen planlägga 

för 100 nya hyresrätter under mandatperioden 

2014-2018.   

Fler bostäder som tillgodoser äldres 

behov 
En åldrande befolkning ställer krav på 

bostadsbeståndet. Det medför ett större behov av 

boenden med vård och omsorg, men också på att 

planera för friska äldre personer. Många av de äldre 

bostäderna i Vaxholm är dåligt anpassade efter de 

behov som kan uppkomma med åldern. 

Nyproducerade lägenheter uppfyller en högre 

standard vad gäller tillgänglighet vilket kan 

underlätta för många.  

Alla äldre har rätt till en trygg ålderdom. Våra äldre 

invånare ska kunna bo, leva och vid behov vårdas i 

Vaxholm. 

Därför ska kommunen verka för att fler bostäder 

som tillgodoser äldres behov byggs.  

Under genomförandetiden för riktlinjerna ska 

kommunen också planlägga för nya platser på 

särskilt boende.  

Tillgängliga och trygga boendemiljöer 

och offentliga platser 
För att fler invånare ska kunna leva ett aktivt liv i 

Vaxholm behövs gemensamma mötesplatser och 

boendemiljöer som är tillgängliga och trygga.  

Boendemiljöer och offentliga platser i Vaxholm ska 

vara tillgängliga för alla. Det offentliga rummet i 

staden ska vara tryggt och välkomnande.   

Den fysiska miljön ska planeras och anpassas för 

barn såväl som äldre och personer med 

funktionsvariation.  

 

  

MÅL 
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VAXHOLMS RIKTLINJER FÖR 

BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 
Kommunen eftersträvar med sitt arbete med 

bostadsförsörjningen en lokal bostadsmarknad 

med trygga och tillgängliga boendemiljöer.  

Riktlinjer för bostadsförsörjning pekar ut vilka 

verktyg kommunen ska använda sig av för att nå de 

uppsatta målen om bostadsförsörjning. 

Tillsammans med målen pekar riktlinjerna ut 

viktiga prioriteringar för det fortsatta arbetet.  

Kommunen använder sig av översikts- och 

detaljplanering, förhandlingar med privata aktörer, 

strategiska markköp, byggande i egen regi och  

utveckling av allmänna platser med kommunalt 

huvudmannaskap i arbetet med 

bostadsförsörjningen.  

Hyresrätter 
Verka för att fastighetsägare bygger nya hyresrätter 

i kommunen genom exempelvis 

avsiktsförklaringar. 

Fler bostäder som tillgodoser äldres 

behov 
Planer och stadsbyggnadsprojekt för att bygga nya 

särskilda boenden och andra boenden för äldre 

såsom s.k. trygghetsboende med möjlighet till 

gemenskap och aktivitet i kommunen ska 

prioriteras.  

Genom ett stort tillskott av nyproducerade bostäder 

får Vaxholm en större andel bostäder med hög 

tillgänglighet enligt modern standard.  

Tillgängliga och trygga boendemiljöer 

och offentliga platser 
Stadsbyggnads- och socialförvaltningarna ska 

samarbeta för att på bästa sätt skapa trygga och 

tillgängliga miljöer i befintliga och planerade 

bostadsområden.  

Trygghet ska behandlas i alla detaljplaner.  

Riktlinjerna nedan kommer från Lidingö stads 

riktlinjer för bostadsförsörjning från 2015: 

”I all fysisk planering ska staden beakta 

tillgänglighet och användarbarhet för så många 

som möjligt.  

Staden ska kontinuerligt förbättra tillgängligheten 

på stadens mark och i anslutningen mellan 

kvartersmark och stadens mark.  

Vid nybyggnation av boendemiljöer på mark som 

staden äger ska tillgänglighetsperspektivet 

genomsyra planering av bostad och omgivande 

miljö. När staden inte äger marken ska staden 

verka för att tillgänglighetsperspektivet finns med i 

planeringen.”  

Bostadsstrategi för nyanlända och 

ensamkommande barn 
Kommunen  

 Tillskapar boenden i möjligaste mån i 

befintliga, existerande fastigheter. 

 Bygger nya permanenta bostäder. 

 Samverkar med privata hyresvärdar och 

fastighetsägare. 

 Kompletterar med tillfälliga paviljonger i den 

mån att antalet ovan inte räcker till. 

 Fördelar bostäderna över kommundelarna. 

 Placerar i möjligaste mån ensamkommande 

barn och unga i familjehem, stödboenden och 

gruppboenden i kommunen. 

 

Vaxholm ska även möta de ökade behoven inom 

skola och socialtjänst och en snabb etablering 

och integration prioriteras. 

Unga 
Unga vuxnas ställning på marknaden behöver 

stärkas. 

Funktionshindrade 
Vuxna funktionshindrades behov på 

bostadsmarknaden behöver uppmärksammas. 

Kommunalt flerbostadshusbestånd 
Kommunen avser att göra en 

tillgänglighetsinventering av det kommunala 

flerbostadshusbeståndet. 

  

RIKTLINJER 
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KORT GENOMFÖRANDETID 
Varje mandatperiod ska riktlinjer för 

bostadsförsörjning antas av kommunfullmäktige.  

För att ge möjlighet att förankra bostadspolitiska 

mål under nästa mandatperiod i arbetet med 

bostadsförsörjning sätts en kortare 

genomförandetid om 3 år för mål och riktlinjer.  

UPPFÖLJNING 
För att säkerställa ett kontinuerligt arbete med 

bostadsförsörjningens mål och riktlinjer 

tillsammans med bostadsbyggande och läget på 

bostadsmarknaden ska detta följas upp i ett PM.     

Varje årsskifte genomförs redan idag ett antal 

analyser av bostadsbyggandet och bostads-

marknaden. I samband med att kommunens 

befolkningsprognos beställs tas en bostads-

byggnadsprognos fram för de kommande 20 åren. 

För att svara på bostadsmarknadsenkäten tas ett 

samlat grepp över förvaltningarna kring läget på 

bostadsmarknaden.  Detta kan med fördel samlas i 

ett bostads-PM tillsammans med information om 

bostadsbyggandet och planeringen under det 

gångna året och presenteras i samband med 

årsredovisningen.  

Bostads-PM tas fram av planenheten och 

presenteras för kommunstyrelsen, i samband med 

årsredovisningen 2019. 

  

UPPFÖLJNING 

Bostads-PM ska vara en uppföljning och 

sammanställning av: 

Årligt tillskott på bostäder för 2018 och 

2019 

Sammanställning av svar på 

bostadsmarknadsenkäten 

Bostadsbyggnadsprognos 20 år framåt 

Måluppfyllelse  

Aktuella insatser för att nå målen 
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DEFINITIONER FRÅN SCB 

Hustyper  
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus 

samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).  

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader 

innehållande tre eller flera lägenheter inklusive 

loftgångshus.  

Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för 

bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för 

verksamhet eller samhällsfunktion.  

Specialbostäder avser bostäder för 

äldre/funktionshindrade, studentbostäder och 

övriga specialbostäder. 

Ägarkategorier  
Allmännyttiga bostadsföretag avser aktiebolag, 

ekonomiska föreningar eller stiftelser som i sin 

verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter 

med bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt 

och som tidigare godkänts som allmännyttigt 

bostadsföretag.  

Fysiska personer inkluderar dödsbon.  

Svenska Aktiebolag är exklusive allmännyttiga 

bostadsföretag som drivs som aktiebolag. 

                                                           

 

4 SCB (2016) Statistikdatabasen: Antal fritidshus efter region och år  

Specialbostäder 
En specialbostad för äldre eller funktionshindrade 

är en bostad som är varaktigt förbehållen äldre 

personer eller personer med funktionshinder och 

där boendet alltid är förenat med service, stöd och 

personlig omvårdnad. Dessa bostäder eller rum är 

vanligtvis grupperade kring 

gemensamhetsutrymmen såsom kök, matsal eller 

sällskapsrum. Som specialbostäder räknas t.ex. 

inte seniorbostäder eller så kallade 55+ boenden. 

En studentbostad är en bostad som är varaktigt 

förbehållen studerande vid universitet eller 

högskola. Det kan vara ett studentrum i korridor 

eller liknande, eller en fullständigt utrustad bostad. 

Elevhem, internat och andra typer av 

specialbostäder för studerande vid gymnasiala 

utbildningar, folkhögskolor eller andra liknande 

utbildningar räknas inte som studentbostäder. 

En övrig specialbostad är en annan specialbostad 

än för äldre eller funktionshindrade eller en 

studentbostad och som är varaktigt förbehållen 

vissa väl avgränsade grupper. En sådan bostad är 

avsedd för temporärt boende och hyrs ut med 

reducerat besittningsskydd. Exempel är samlade 

bestånd av utslussningsbostäder för personer som 

nyss frigivits från kriminalvårdsanstalt samt 

elevhem och internat som inte räknas in i gruppen 

studentbostäder. 

Upplåtelseformer 
Lägenheternas upplåtelseform utgår från 

ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar 

över lägenheterna. 

Hyresrätt. Småhus med hyresrätt avser lägenheter 

som ägs av andra ägare än fysiska personer, 

dödsbon eller bostadsrättsföreningar. 

Flerbostadshus och övriga hus med hyresrätt avser 

lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs 

av andra ägare än bostadsrättsföreningar. 

Bostadsrätt. Småhus, flerbostadshus och övriga 

hus med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av 

bostadsrättsföreningar. 

Äganderätt. Småhus med äganderätt avser 

lägenheter som ägs av fysiska personer eller 

dödsbon. Flerbostadshus och övriga hus med 

äganderätt avser ägarlägenheter.  Fritidshus4 

Antal fritidshus är beräknade utifrån 

Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och tidpunkten 

avser den 1 januari respektive år. Fritidshus 

definieras som värderingsenheter/taxerings-

enheter som saknar folkbokförd befolkning och är 

taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120), 

Småhusenhet, helårsbostad (typkod 220), 

Småhusenhet, fritidsbostad (typkod 221) eller  

Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

(typkod 213).   

 

 

 

 

 

 

DEFINITIONER 
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Fr.o.m. 2015 har definitionen av fritidshus ändrats 

något till följd av Skatteverkets förändring av 

typkoderna. Fritidshus definieras nu som 

värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar 

folkbokförd befolkning och är taxerade som 

Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 

000 kr (typkod 113), Lantbruksenhet, bebyggd 

(typkod 120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), 

Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) 

eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

(typkod 213).  Bara fritidshus som ägs av fysiska 

personer (inklusive utländska personer utan 

svenskt personnummer) eller dödsbon ingår. 

Seniorbostäder 
Det saknas en bestämd definition av 

seniorbostäder. Enligt SCBs definitioner räknas de 

flesta seniorbostäder som hyresbostäder, eller 

specialbostäder för äldre beroende på om boendet 

är förenat med omvårdnad, stöd och service eller ej.  

I många fall erbjuds seniorbostäder från 55 års 

ålder. Många seniorbostäder har också någon form 

av gemensamma utrymmen, så som 

samlingslokaler.  

DEFINITIONER FRÅN 

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH 

OMSORG 
Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet 

som bedriver behandling eller är inriktad på 

omvårdnad, stöd eller fostran. 

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna 

eller familjer med någon form av behov inom 

socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis 

missbruks- eller beroendeproblematik. 

Målgruppen kan också vara ensamkommande barn 

som söker asyl eller som fått permanent 

uppehållstillstånd i Sverige.  

Särskilt boende för äldre. Med särskilt boende 

menas enligt socialtjänstlagen lägenheter för 

personer över 65 år.  

De boende ska få ett individuellt anpassat stöd, 

service och omvårdnad, för att kunna leva så 

självständigt och värdigt som möjligt.  

Bostäder med särskild service erbjuds personer 

som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 

behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i 

ordinärt boende.  

I verksamheten erbjuds individuellt anpassat stöd, 

service och omvårdnad. Målet är att de enskilda ska 

kunna delta i samhällets gemenskap och leva som 

andra.  
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Post: 185 83 Vaxholm 

Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 

Fax: 08-541 331 74 

E-post: kansliet@vaxholm.se 

Webb: www.vaxholm.se 

 

SAMMANFATTNING  
Vaxholm är en attraktiv skärgårdskommun. Historiskt sett har kommunen haft en hög befolkningstillväxt. Nu planerar vi för ett tillskott på 1500 nya bostäder de kommande tio 

åren. En viktig utmaning för bostadsförsörjningen är att gruppen äldre över 65 och i synnerhet äldre över 80 år förväntas bli större de kommande tio åren. Att förbättra unga 

vuxnas ställning på bostadsmarknaden och ordna boende för etablering av nyanlända är andra viktiga utmaningar både i nuläget och under de kommande åren. Antalet 

hyreslägenheter är förhållandevis litet i kommunen, och det är brist på så väl särskilda boenden som olika former av bostäder som passar äldre. 

Underlaget är en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, marknadsförutsättningar och bostadsbehovet för särskilda grupper i Vaxholm. Mål och 

riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad anger kommunens mål och planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Dokumentet syftar 

till att bemöta ovanstående utmaningar och skapa förutsättningar för att bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar och livssituationer tillgodoses. 
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INLEDNING 
Bostadsbristen i landet är politiskt en viktig fråga på 

både nationell och regional nivå. Enligt 

Länsstyrelsen uppskattar alla kommuner i 

Stockholms län att de har ett underskott på 

bostäder som bedöms kvarstå åtminstone de 

kommande fem åren1.  

Regeringen tillsatte under 2016 ett stort antal 

utredningar kring bostadsmarknaden och 

kommunernas planering för bostäder. Några av 

utredningarna gäller kommunala angelägenheter 

så som regler kring översikts- och detaljplanering, 

tillfälliga bygglov, liksom möjligheten att reglera 

upplåtelseformer i detaljplan. Andra rör frågor som 

hyresmarknaden eller finansieringsförutsättningar 

för bostadsbyggande.  

Riktlinjer för bostadsförsörjning är något 

kommunerna har skyldighet att ta fram varje 

mandatperiod. Sedan en lagändring 2014 ställs 

högre krav på innehållet och underlaget till 

kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning.  

En Bostadsstrategi för Vaxholm har antagits av 

kommunstyrelsen 2011, men Vaxholms stad har 

inte antagit riktlinjer för bostadsförsörjning enligt 

lagen (2000:1383) om kommunernas 

                                                           

 

1 Länsstyrelsen i Stockholm (2016) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i 

Stockholms län 2016 (Rapport 2016:18) 

bostadsförsörjningsansvar under den föregående 

mandatperioden. Bostadsstrategin togs fram som 

ramverk för framtagandet av ett nytt 

bostadsförsörjningsprogram för mandatperioden 

2011-2014 och som utgångspunkt för att prioritera 

detaljplaneuppdrag. Arbetet med att ta fram ett nytt 

bostadsförsörjningsprogram för förra 

mandatperioden påbörjades men färdigställdes 

aldrig.   

Syfte 
Det här underlaget ligger till grund för kommunens 

riktlinjer för bostadsförsörjning och behandla den 

demografiska utvecklingen, efterfrågan på 

bostäder, marknadsförutsättningar och 

bostadsbehovet för särskilda grupper i Vaxholm.  

Process 
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning och dess 

underlag har tagits fram på uppdrag av 

kommunstyrelsen enligt beslut KS/2016-10-20 § 

103. Underlaget är en bilaga som godkänts av 

kommunstyrelsens planeringsutskott. Mål och 

riktlinjer för bostadsförsörjning har antagits 

kommunfullmäktige.  

Underlaget behandlar bostadsbeståndet, den 

demografiska utvecklingen, bostadsbehovet och 

bostadsmarknaden i Vaxholm. Det innehåller också 

en bostadsbyggnadsprognos och en 

sammanställning av relevanta nationella, regionala 

och kommunala mål. 

Analysen av bostadsbehovet för särskilda grupper 

har tagits fram i samråd med socialförvaltningen, 

liksom i dialog med en lokal pensionärsförening. 

Bostadsbyggnadsprognosen bygger delvis på dialog 

med exploatörer i pågående stadsbyggnadsprojekt. 
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KOMMUNENS ANSVAR OCH 

VERKTYG  

Lagstiftning 
Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar (BFL) ska kommunerna 

anta riktlinjer för bostadsförsörjning varje 

mandatperiod.  

2014 gjordes en ändring av BFL som medför krav på 

att kommunerna ska ta större hänsyn till regionala 

förutsättningar och grupper som är särskilt utsatta 

på bostadsmarknaden. Kommunens riktlinjer för 

bostadsförsörjning ska ange kommunens mål och 

planerade insatser för bostadsbyggande och 

utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna ska ta 

hänsyn till regionala och nationella planer och 

program, och särskilt grundas på en analys av den 

demografiska utvecklingen, efterfrågan på 

bostäder, marknadsförutsättningar och 

bostadsbehovet för särskilda grupper.  

Planeringen för bostadsförsörjning ska enligt BFL 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i 

goda bostäder och främja att ändamålsenliga 

åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och 

genomförs. 

Riktlinjerna för kommunens bostadsförsörjning ska 

antas av kommunfullmäktige. Enligt Boverket ska 

riktlinjerna antas som ett eget dokument, och får 

alltså inte antas som en del av till exempel 

verksamhets- eller översiktsplanen. Riktlinjerna 

ska istället fungera vägledande i arbetet med bland 

annat kommunens översiktsplan. 

Kommunen har även ett utvidgat ansvar att 

tillgodose behovet av bostäder för vissa grupper. 

Detta gäller  bland andra ensamkommande 

asylsökande barn, äldre och personer med 

funktionsnedsättning. Detta regleras i annan 

lagstiftning.  

PBL, Plan- och bygglag (2010:900) 

Socialtjänstlag (2001:453) 

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade 

Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag 

Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala 

markanvisningar 

Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 

invandrare för bosättning 

Tillgängliga verktyg 
Det finns ett antal olika verktyg som kommunerna 

kan använda för att tillgodose behovet av bostäder. 

Nedan listas några av dessa:  

Allmännyttiga bostadsföretag 

Kommunala bostadsförmedlingar 

Kommunala hyresgarantier 

Kommunal översikts- och detaljplanering 

Kommunalt markinnehav i kombination med en 

aktiv markpolitik 

Marköverlåtelse- och exploateringsavtal  

Riktlinjer för huvudmannaskap 

Planberedskap 

Med planberedskap menas generellt sett bostäder, 

men även sådant som förskolor och äldreboenden, 

som finns detaljplanelagda på obebyggd mark. Ofta 

handlar det om att strategiskt planlägga kommunal 

mark för framtida behov. Det kan även handla om 

att utreda lämpliga platser för nya bostäder inom 

ramen för en fördjupat översiktsplan.  
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NATIONELLA MÅL 
Nedan följer en sammanställning av nationella mål 

som är av vikt för bostadsförsörjningen.  

Mål för boende och byggande2 
Det övergripande målet är att ge alla människor i 

alla delar av landet en från social synpunkt god 

livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med 

naturresurser och energi främjas samt där 

bostadsbyggande och ekonomisk utveckling 

underlättas. 

Regeringen har också en målsättning att det ska 

byggas minst 250 000 nya bostäder i landet fram till 

år 2020.  

Delmålet för bostadsmarknaden 

Delmålet för bostadspolitiken är långsiktigt väl 

fungerande bostadsmarknader där 

konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av 

bostäder som svarar mot behoven. 

Delmålen för byggande 
● Långsiktigt hållbara byggnadsverk. 

                                                           

 

2 Regeringskansliet (20 september 2016) Mål för boende och byggande 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/boende-och-byggande/mal-for-

boende-och-byggande/  
3 Regeringskansliet (25 september 2014) Mål för asyl 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/migration/asyl/mal-for-asyl/  

● Effektiva regelverk och andra styrmedel som 

utifrån ett livscykelperspektiv verkar för 

effektiv resurs- och energianvändning samt 

god inomhusmiljö i byggande och förvaltning. 

● En väl fungerande konkurrens i bygg- och 

fastighetssektorn.  

Delmålen för samhällsplaneringen 
● En tydlig roll för fysisk planering i arbetet för 

en hållbar utveckling av städer, tätorter och 

landsbygd. 

● Ett regelverk och andra styrmedel som på 

bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet 

samtidigt som rättssäkerhet och 

medborgerligt inflytande säkerställs. 

● Goda förutsättningar för byggande av 

bostäder och lokaler, etablering av företag 

och för annat samhällsbyggande samtidigt 

som en god livsmiljö tryggas. 

Mål för asyl och nyanländas etablering 
Mot bakgrund av att många nyanlända  kommer att 

etablera sig i landet de kommande åren är 

regeringens mål för asyl och nyanländas etablering 

av vikt för bostadsförsörjningen.  

Mål för asyl3 

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en 

fristad för dem som flyr undan förföljelse och 

förtryck. Denna politik har starkt stöd i Sveriges 

riksdag. 

 
4 Regeringskansliet (20 september 2016) Mål för nyanländas etablering  

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/mal-for-

nyanlandas-etablering/  

Mål för nyanländas etablering4 

Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk 

och kulturell bakgrund. Nedan följer regeringens 

mål för nyanländas etablering. 

Ett hållbart mottagande i hela landet 

Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt ansvar 

för hela Sverige. Alla kommuner måste utifrån sina 

förutsättningar vara med och ta ansvar för 

mottagandet av nyanlända för att förbättra de 

nyanländas möjlighet till etablering på 

arbetsmarknaden och i samhällslivet. Ett jämnare 

mottagande är av betydelse också för att motverka 

social och etnisk boendesegregation. Ett bra  

mottagande i kommunerna är avgörande för 

nyanländas etablering. Det är i kommunerna som 

människor bor, lever och arbetar. 

De andra övergripande målen är:  

● Förenklad ersättning för mottagandet av 

ensamkommande barn. 

● Tidiga insatser under asyltiden. 

● Effektivare insatser under 

etableringsuppdraget. 
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REGIONALA MÅL OCH SAMBAND 
Nedan följer en sammanställning av regionala mål 

och strategier som är av vikt för 

bostadsförsörjningen i Vaxholm.  

Regional utvecklingsplan för Stockholm 

RUFS 2010 

Den regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen, RUFS 2010, behandlar så väl 

fysisk planering som tillväxtfrågor. Den har en 

viktig funktion som uttryck för 

Stockholmsregionens samlade vilja när program 

och insatser ska initieras på nationell nivå och 

ligger till grund för strategisk planering i 

kommunerna. Planen pekar bland mycket annat ut 

strategier och åtaganden som rör 

bostadsbyggande. Ett antal åtaganden pekas ut 

gällande bostadsförsörjning i strategin ”Öka 

uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, 

transporterna och bostadssektorn”. 

I RUFS 2010 pekas bostadsbyggnadsbehovet 2010-

2030 för regionen och kommunerna ut med hjälp av 

två tillväxtalternativ, ett högt och ett lågt. Enligt 

planen är det angeläget att kommunerna kan 

planera för ett bostadsbyggande som når upp till 

det högre tillväxtalternativet. Bostadsbeståndet i 

Vaxholm behöver enligt planen utökas med 50-100 

nya bostäder per år under perioden.  

RUFS 2050 

Det pågående arbetet med en ny regionalutvecklingsplan, 

RUFS 2050, beräknas vara klart sommaren 2018. I 

utställningsförslaget till RUFS 2050 är det demografiska 

bostadsbyggnadsbehovet för Vaxholm höjt till mellan 80 

och 120 bostäder per år för perioden 2018-2030.  

Stockholm Nordost! Vision 2040 
Nordostkommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, 

Vallentuna, Vaxholm och Österåker samarbetar 

kring en gemensam vision för tillväxt och utveckling 

i regionen, Vision 2040.  

Visionen fokuserar på att skapa förutsättningar för 

100 000 nya invånare och 50 000 nya arbetstillfällen 

i regionen. Utveckling av en regional stadskärna 

kring Täby centrum och Arninge, samt ett antal 

satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik är 

viktiga delar i visionen.  

Den pekar också ut strategier för utveckling av 

stadsstrukturen i kommunerna. En del av strategin 

för Vaxholms stadsstruktur bygger på att bostäder i 

första hand byggs i kollektivtrafiknära lägen med 

närhet till service. 

Stockholm Ost 
Tillsammans med Lidingö, Nacka och Värmdö 

kommun har Vaxholm inlett samarbetet Stockholm 

Ost. Kommunerna planerar tillsammans för 

120 000 nya invånare och 50 000 nya bostäder till år 

2050. 

Åtaganden för bostadsförsörjningen 

RUFS 2010 

Anpassa byggandet i alla kommuner till 

den långsiktiga efterfrågan. 

Bostäderna har hög kvalitet och är väl 

underhållna. 

Anpassa bostadsmarknadens 

funktionssätt för att nå hög kapacitet 

och kvalitet i byggprocessen. 
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EN ATTRAKTIV 

SKÄRGÅRDSKOMMUN 
Vaxholm är en attraktiv skärgårdskommun. 

Historiskt sett har kommunen haft en hög 

befolkningstillväxt. Nu planerar vi för ett tillskott på 

1500  nya bostäder de kommande tio åren. Nedan 

beskrivs de kommunövergripande målen och några 

planer och program av vikt för 

bostadsförsörjningen.  

Kvalitet, livsmiljö och ekonomi 
Vaxholms stads tre övergripande mål är kvalitet, 

livsmiljö och ekonomi.  

Kvalitet 

Vaxholms stads invånare avgör vad som är god 

kvalitet. De kommunala verksamheterna betjänar 

stadens invånare, företagare samt staten. 

Målområdet delas upp i funktionell, upplevd 

respektive ändamålsenlig kvalitet.  

Målet om funktionell kvalitet handlar om att 

verksamheterna ska visa på goda resultat och god 

måluppfyllelse i enlighet med nationella 

styrdokument. Invånare och företagare ska känna 

sig trygga med att alla ärenden hanteras på ett 

likvärdigt sätt utgående från lagar, föreskrifter och 

förordningar. Att varje mandatperiod anta och följa 

upp mål och riktlinjer för bostadsförsörjning   är 

exempel på att uppfylla målen om funktionell 

kvalitet.  

Den upplevda kvaliteten utgår från invånarnas 

upplevelse av den kommunala servicens kvalitet  

med fokus tillgänglighet, bemötande och valfrihet.   

Ändamålsenlig kvalitet fokuserar på effektivitet 

inom den kommunala verksamheten. En liten 

kommun som Vaxholm ska tillhandahålla samma 

tjänsteutbud och service, inom förskola, skola, 

omsorg och infrastruktur, som en större kommun. 

Samverkan, både med andra kommuner men också 

internt, är centrala i arbetet för att nå en 

framgångsrik och effektiv organisation som ger 

mervärde och kvalitet till våra invånare och 

företagare. Mätning och uppföljning av sådan 

verksamhet är central för säkerställande av god 

kvalitet. 

Livsmiljö 

Det kommungemensamma målet för livsmiljö 

delas upp i social och ekologisk hållbarhet. Det 

innebär bland annat att hänsyn ska tas till 

naturresursuttaget i ekosystemen och arbete sker 

utifrån det svenska miljömålssystemet, men även 

att alla invånare ska uppleva en hög grad av 

trygghet och en god hälsa. 

Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 

2015-2017 om att ta fram en policy för ”egna och 

hårdare krav på energisnåla, klimatsmarta 

byggmaterial och tekniker vid upphandling av 

byggnation av fastigheter för kommunala behov och 

ändamål”. En sådan policy har tagits fram som 

Riktlinjer för hållbart byggande. 

I mål och riktlinjer för bostadsförsörjning 

behandlas i första hand de bostadspolitiska 

målsättningarna inom social hållbarhet. 

Ekonomi 

Den kommunala servicen ska tillhandahållas på ett 

kostnadseffektivt sätt. Intäkts- och 

kostnadsnivåerna ska vara relaterade till 

ambitionsnivån och ska kunna relateras till externt 

jämförbara verksamheter. Finanser i balans är en 

viktig förutsättning för god service till invånarna och 

utveckling av verksamheterna. 

Bostadsbyggandet är viktigt för att säkra den 

befolkningstillväxt som ska vara underlag för ökade 

skatteintäkter.  

  

NULÄGE 

Vision: Vaxholms stad ska vara en 

attraktiv plats att leva och bo på 

Vaxholms stad ska vara en kulturell 

skärgårdsstad som med småskalighet 

och effektiv kommunal service ska 

erbjuda invånare och näringsidkare en 

attraktiv och stimulerande livs- och 

arbetsmiljö med närhet till skärgård, 

natur och storstad. Vaxholms stad ska 

vara ett samhälle som präglas av 

trygghet, delaktighet, gemenskap och 

ansvar. Vaxholms stad ska utvecklas 

tillsammans med medborgarna. 

Valmöjligheter ska finnas, framför allt 

inom skola, omsorg och boende. 
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Översiktsplan – Vaxholm 2030 
Översiktsplanen Vaxholm 2030 antogs 2013 och 

pekade då ut en ny inriktning med ett högre 

bostadsbyggande än tidigare. Den har som 

målsättning att tillskottet på bostäder ska ligga på 

det högre tillväxtalternativet som anges i RUFS 

2010.  

Översiktsplanen anger att bostadsbyggandet i 

Vaxholm ska bidra till en ökad täthet, 

variationsrikedom i bebyggelsen, god tillgänglighet 

med kollektivtrafik samt attraktiva och varierande 

stads- och boendemiljöer.  

I översiktsplanen anges även att en ökning av 

befolkningsantalet ger en förbättrad möjlighet till 

kostnadseffektivitet under förutsättning att 

befolkningstillväxten sker i en jämn takt. 

Riktlinjer för hållbart byggande 
Kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 

2015-2017 om att ta fram en policy för ”egna och 

hårdare krav på energisnåla, klimatsmarta 

byggmaterial och tekniker vid upphandling av 

byggnation av fastigheter för kommunala behov och 

ändamål”. En sådan policy har tagits fram som 

Riktlinjer för hållbart byggande som har godkänts 

hösten 2017.  

VA-plan 
En långsiktig planering av allmänt vatten och avlopp 

(VA) är viktig för planeringen av nya bostäder. 

Frågor om vatten och avlopp är också starkt 

kopplade till fritidshusomvandlingen i kommunen. 

Vaxholms stad har tillsammans med VA-

huvudmannen och miljö- och hälsoskyddskontoret 

utrett vad som är den ekonomiskt, tekniskt och 

miljömässigt bästa turordningen för utbyggnaden 

av allmänt VA i Vaxholm. I VA-Plan för Vaxholms 

stad från 2014 anges en turordning för utbyggnad av 

allmänt vatten och avlopp som syns i figuren nedan.  

 

  

 Befintligt.  

1 Ska inrymmas i verksamhetsområdet enligt antagen eller pågående detaljplan 

2 Hög prioritet 

3 Medelhög prioritet 

4 Låg prioritet. 

5 Övriga. Lägsta prioritet eller inte alls inom planens tidshorisont. 
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BOSTADSBESTÅNDET 
Statistiken i det här avsnittet gäller 

bostadsbeståndet i slutet av 2015 om inget annat 

sägs.  

Vaxholm är en kommun med en stor 

villabebyggelse. Över hälften av bostäderna är 

småhus, det vill säga olika former av småhus som 

villor och radhus.  

2015 fanns det 4653 bostäder i Vaxholm5. I 

bostadsbeståndet räknas inte fritidshus in, men de 

är viktiga att beakta.6 Det fanns 1738 fritidshus i 

kommunen under 2015.  

Närmare hälften av bostäderna i Vaxholm upplåts 

genom äganderätt. Av resterande bostäder upplåts 

cirka 2/3 som bostadsrätter och cirka 1/3 som 

hyresrätter.  

I länet och riket i stort har närmare hälften av 

bostäderna byggts mellan 1951 och 1981. 

Miljonprogrammet och rekordåren har haft en stor 

påverkan på bostadsbeståndet. Miljonprogrammet 

syns även i Vaxholm där en stor andel av bostäderna 

i flerbostadshus byggts mellan 1961 och 1970. 

Perioden mellan 1991 och 2010 har generellt sett i 

både länet och riket varit en period med lågt 

bostadsbyggande. På den här punkten är Vaxholm 

annorlunda. Många av bostäderna, i synnerhet en 

stor andel av småhusen i Vaxholm är byggda efter 

1991. Många av bostäderna är också byggda före 

1930. 

                                                           

 

5SCB (2016) Statistikdatabasen: Boende, byggande och bebyggelse  6 Länsstyrelsen (2016) Läget i länet  (Rapport 2016:18) 

Småhus 
Andelen småhus i Vaxholm är att betrakta som 

förhållandevis hög jämfört med Stockholms län5.   

Många av småhusen har tidigare använts som 

fritidshus, eller har byggts på tomter där det 

tidigare stått ett. En liten andel av småhusen i 

Vaxholm är bostadsrätter. Ofta rör det sig då om 

olika typer av radhus. De flesta småhus i Vaxholm 

är 111 kvadratmeter eller större.  

Flerbostadshus 
Lägenheterna i Vaxholm är ofta stora. Det finns fyra 

gånger så många lägenheter som är större än 100 

kvadratmeter än det finns lägenheter som är 

mindre än 31 kvadratmeter. En fjärdedel av alla 

lägenheter i flerbostadshus är mellan 51 och 60 

kvadratmeter stora.   

Det fanns 1268 bostadsrättslägenheter och inga 

ägarlägenheter i Vaxholm 2015. Sedan i år, 2017, 

finns det numera ett litet antal ägarlägenheter på 

Rindö.* 

Andelen hyresrätter har sjunkit i de flesta 

kommuner de senaste åren då många har 

ombildats till bostadsrätter, så även i Vaxholm. Det 

allmännyttiga bostadsbolaget Vaxholmsbostäder 

såldes 1999. De senaste åren har det i första hand 

753; 16%

1549; 

33%

2351; 

51%

Upplåtelseformer

Vaxholms stad 2015

hyresrätter bostadsrätter äganderätter

373 657 ; 

36%

404 959 ; 

40%

243 265 ; 

24%

53 ; 0 

Stockholms län 2015
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byggts småhus och bostadsrätter. Hyresbeståndet i 

kommunen utgjorde cirka hälften så många som de 

lägenheter som uppläts med bostadsrätt år 2015.  

De flesta hyreslägenheter ägs av privata 

hyresvärdar. Den största privata hyresvärden är 

Akelius, som äger en stor andel av den tidigare 

allmännyttan som inte har omvandlats till 

bostadsrätter7. 

Specialbostäder 
De flesta specialbostäder i kommunen är sådana 

som riktar sig till äldre, personer med 

funktionsnedsättning eller är någon form av 

utslussningsbostäder. Enligt SCBs statistik ska det 

finnas ett mycket litet antal studentbostäder i 

Vaxholm, dessa har kommunen ingen närmare 

kännedom om.  

Bostäder som ägs och hyrs ut av kommunen 

Vaxholms stad saknar idag ett allmännyttigt 

bostadsbolag. Det allmännyttiga bostadsbolaget 

Vaxholmsbostäder såldes 1999. Samtidigt äger och 

förvaltar kommunen tre fastigheter med 

hyreslägenheter i kommunen.  Genom Vaxholm 

Smeden 3 AB äger kommunen en fastighet med 32 

lägenheter. Majoriteten av dessa lägenheter hyrs ut 

genom socialförvaltningen som specialbostäder 

med reducerat besittningsskydd, ofta som en slags 

utslussningsbostäder. 11 av lägenheterna hyrs ut 

via socialförvaltningen som LSS-bostäder där 

verksamheten drivs på entreprenad.  

                                                           

 

7 Tekis-FB (2017) Tekis-FIR 

I två andra fastigheter har kommunen också 56 

seniorlägenheter som förmedlas genom en egen 

seniorbostadskö. Sammanlagt rör det sig om 82 

hyreslägenheter som alla ligger på Vaxön. 

Seniorlägenheterna förmedlas genom en egen 

seniorbostadskö. Personer över 65 år kan ställa sig 

i kön tillsammans med sin partner.  

Särskilt boende för äldre 
Det finns 3 särskilda boenden i Vaxholm som alla 

ägs och förvaltas av kommunen, men drivs på 

entreprenad och ligger inom samma kvarter på 

Vaxön. Boendena har alla heldygnsomsorg. Två av 

boendena är helt eller delvis demensboenden. 

Sammanlagt finns det 89 boendeplatser på särskilt 

boende med heldygnsomsorg i Vaxholm.  
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TILLSKOTTET AV BOSTÄDER 2010-

2015 
Tillskottet av bostäder består av tre delar; nybyggda 

bostäder, fritidshus som ombildats till 

permanentbostäder och ombyggnationer, det vill 

säga lokaler och vindar som blivit bostäder.  

I de flesta kommuner i länet anges att nybyggnation 

utgör det viktigaste tillskottet på bostäder, medan 

ombyggnationer och fritidshusomvandling har en 

väldigt liten betydelse. Fritidshusomvandlingen är 

betydligt viktigare i skärgårdskommuner som 

Vaxholm men är samtidigt svår att uppskatta.  

Enligt länsstyrelsens rapport Läget i länet ligger 

Vaxholms stad strax över länssnittet när det kommer 

till genomsnittligt tillskott i antal bostäder per år och 

1000 invånare under perioden 2010-2015. Snittet för 

Vaxholm har legat på 6 nya bostäder per år och 1000 

invånare8.  

Det genomsnittliga tillskottet under perioden 2010-

2015 har uppskattats till 65 bostäder per år9, vilket 

ligger inom ramen för bostadsbyggnadsbehovet som 

anges i RUFS 2010.  

Nybyggnation 
Mellan 2010 och 2015 har 157 nya bostäder 

färdigställts i Vaxholm.  

Bland de nybyggda bostäder som färdigställdes i 

Vaxholm åren 2010-2015 dominerar småhus och 

bostäder med 6 eller fler rum och kök. I Stockholms 

                                                           

 

8 Länsstyrelsen i Stockholm (2016) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i Stockholms 

län 2016 (Rapport 2016:18) 

län har den dominerande upplåtelseformen å andra 

sidan varit bostadsrätter, med hälften av bostäderna 

på 2 eller 3 rum och kök.  

Fritidshusomvandling 
Fritidshusomvandlingens betydelse för tillskottet av 

bostäder är generellt sett svårt att bedöma. Det 

skapar en del problem i kommuner med stora 

fritidshusområden där allt fler bosätter sig 

permanent, eller som deltidsboende.  

2015 ändrades Skatteverkets taxeringskoder av 

bland annat fritidhusfastigheter vilket gör att SCBs 

statistik över fritidshusbeståndet tappar kontinuitet 

(se Definitioner för mer information). Skatteverkets  

definitioner av fritidshus tar ingen större hänsyn till 

vilken typ av bebyggelse det rör sig om, det vill säga 

om huset är anpassat för permanentboende eller 

uppfört efter de regler som gäller för fritidshus. I en 

kommun som Vaxholm där nybyggnation av 

fritidshus sker parallellt med fritidshusomvandling 

blir statistiken än mer svårtolkad. 

Bedömningar av hur många bostäder som 

tillkommer genom fritidshusomvandling görs på 

olika sätt med varierande detaljeringsgrad vilket gör 

det svårt att jämföra mellan kommunerna. 

Exempelvis Vaxholm har bedömt en relativt hög 

fritidshusomvandling de senaste åren.  

Tillgängligheten är ofta dålig i fritidshus som tagits i 

bruk som permanentboende och många av dem är 

svåra att tillgänglighetsanpassa.  

9 Länsstyrelsen i Stockholm (2016) Läget i Länet: Bostadsmarknaden i Stockholms 

län 2016 (Rapport 2016:18)  

Fritidshusomvandlingen ställer högre krav på bra 

vatten och avlopp. Kommunens VA-plan är ett viktigt 

dokument för att bedöma bostadstillskott på öar som 

saknar allmänt vatten och avlopp.  

Prognoserna för framtida fritidshusomvandling är 

sammankopplade med planerad utbyggnad av vatten 

och avlopp på till exempel Skarpö och Rindö.  
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DEMOGRAFISK UTVECKLING 
I Vaxholm har befolkningstillväxten procentuellt sett 

varit hög de senaste decennierna, länge var Vaxholm 

en av Sveriges snabbast växande kommuner. Mellan 

1990 och 2012 växte befolkningen med ca 60 % vilket 

motsvarar en genomsnittlig tillväxt på 200 nya 

invånare per år. 

De senaste åren har tillväxttakten varit något lägre, 

men förväntas ta fart igen 2018 och vara fortsatt hög 

fram till 2025.  

Befolkningsstatistik 
På flera punkter när det gäller 

befolkningssammansättningen skiljer sig Vaxholm 

från länet i stort och riksgenomsnittet. Ett 

genomgående tema är att det finns relativt många 

barnfamiljer i kommunen.  

I Stockholms län och i riket finns det generellt sett 

ett stort antal en- och tvåpersonershushåll. Strax 

under 40 % av alla hushåll utgörs av ensamhushåll. 

Det här mönstret är inte lika tydligt i Vaxholm. Här är 

ensamhushållen inte lika många och hushållen med 

fyra personer något fler. Strax under 60 % av 

hushållen består av en eller två personer, och nästan 

40 % av dem består av tre till fem personer.  

I Vaxholm har den genomsnittliga hushållstorleken 

generellt sett varit större än i länet och riket de 

senaste åren10.   

 

                                                           

 

10 SCB (2017) Statistikdatabasen: Befolkningsstatistik   

 

Gruppen unga vuxna, 20-34 år, är i Vaxholm kraftigt 

underrepresenterad jämfört med riksgenomsnittet. 

Gruppen äldre över 80 är också mindre än 

riksgenomsnittet. Istället utgörs befolkningen i 

Vaxholm i till stor del av barn mellan 5 och 18 år, 

personer i medelåldern mellan 40 och 55 och yngre 

pensionärer 65-74 år.  

Sammantaget är detta något som drar ner 

medelåldern jämfört med riksgenomsnittet. 

Bland unga vuxna, mellan 20 och 30 år, bor det  fler 

män än kvinnor i Vaxholm. I gruppen äldre över 75 är 

det istället fler kvinnor än män.   
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Flyttningsmönster 
I storstadsregionerna bygger befolkningsökningen 

till stor del på ett högt inflyttningsnetto från utlandet 

och ett högt födelsenetto. Inflyttning från övriga 

Sverige är där av mindre betydelse för 

befolkningsökningen. Även på den här punkten är 

Vaxholm annorlunda.  

Invandringen till kommunen har varit relativt jämn de 

senaste åren och bidragit till ett positivt 

flyttningsnetto. De flesta som flyttade till Vaxholm de 

senaste två åren flyttade hit från andra kommuner i 

Stockholms län. Många av de som har flyttat från 

Vaxholm har flyttat till kommuner utanför 

Stockholms län. 

Sannolikheten att en person i en viss ålder under ett 

år flyttar från kommunen kallas för flyttbenägenhet. 

Flyttbenägenheten hos Vaxholmarna är generellt 

sett något högre än den i riket för alla över 15 år11.   

Unga vuxna har generellt sett en hög 

flyttbenägenhet.  Många flyttar för att få närhet till 

studier eller jobb, men också till den första egna 

bostaden. I Vaxholm är flyttbenägenheten hos 20- till 

34-åringar betydligt högre än i riket vilket även 

återspeglas i befolkningsstatistiken3.  

Barnfamiljer utgör en stor del av det positiva 

flyttningsnettot i Vaxholm, det vill säga att det är 

betydligt fler som flyttar hit än härifrån. Enligt 

statistik från de befolkningsprognoser som har 

beställts årligen sedan 2012 är allt fler av de som 

flyttar till Vaxholm mellan 50 och 70 år12.  

                                                           

 

11 Statisticon (2017) Befolkningsprognos 2017-2036 Vaxholms stad 

 

  

12 Statisticon (2012-2017) Befolkningsprognos för Vaxholms stad 
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BOSTADSBYGGNADSPROGNOS  
Bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund för 

kommunens befolkningsprognos, i synnerhet 

prognosen för inflyttning till kommunen.  

Bostadsbyggnadsprognosen bygger på 

översiktsplanen Vaxholm 2030, Exploaterings-

programmet för Vaxholm och till viss del VA-planen 

för Vaxholm och en uppskattning av när planerade 

bostadsbyggnadsprojekt kan vara färdigställda. För  

projekt som förväntas stå färdiga de närmaste åren 

varierar säkerheten i prognosen mellan större 

projekt där detaljplanen vunnit laga kraft och 

kommunen har haft kontakt med exploatören om 

tidplanen, respektive projekt där detaljplanen ännu 

inte är antagen. På längre sikt bygger prognosen till 

en större del på bostadsbyggnadsprojekt som pekats 

ut i exploateringsprogrammet som det i dagsläget 

inte finns något planuppdrag för, liksom förväntad 

fritidshusomvandling till följd av utbyggnad av 

kommunalt vatten och avlopp. 

Bostadsbyggnadsplanerna efter 2030 är särskilt 

osäkra. 

Det är svårt att på förhand veta vilka 

upplåtelseformer som ska byggas i ett nytt område 

om kommunen inte bygger själv. De flesta lägenheter 

i flerbostadshus byggs som bostadsrätter idag.   

Under prognosperioden 2017-2035 förväntas en 

utbyggnadstakt på i genomsnitt 110 nya bostäder per 

år. En stor andel av bostäderna kommer däremot att 

byggas före 2025. Enligt dagens 

bostadsbyggnadsprognos kommer tillskottet på 

bostäder i Vaxholm ligga på drygt 1500 bostäder fram 

till 2025, och ytterligare ca 300 bostäder fram till 

2030. Därefter är planerna mer osäkra men pekar på 

ett tillskott på ytterligare 500-600 bostäder fram till 

2035. 

Generellt förväntas utbyggnaden av 

småhusbeståndet ske i en mer jämn takt över tid 

under prognosperioden, medan utbyggnadstakten 

förväntas vara särskilt hög mellan 2019 och 2025. 

Ungefär 60 % av tillskottet förväntas utgöras av 

bostäder i flerbostadshus. 

Huvuddelen av bostäderna förväntas tillkomma i det 

som RUFS 2050 kallar prioriterade bebyggelselägen. 

En stor del, ungefär 40 %, tillkommer däremot i 

kollektivtrafiknära men i så kallade sekundära 

bebyggelselägen på exempelvis Rindö och norra 

Resarö under perioden fram till 2030. 

Bostadsbyggnad på de olika öarna 
Det största tillskottet på bostäder förväntas byggas 

på Resarö, Rindö och Vaxön de kommande tjugo 

åren. Nedan redogörs för några av de större 

planerade bostadsbyggnadsprojekten på öarna.  

Rindö 

Rindö hamn är ett omfattande stadsbyggnadsprojekt 

i tre etapper på det före detta regementsområdet på 

östra Rindö. Tidigare kasernbyggnader med 

kulturhistoriskt värde omvandlas till bostäder och 

lokaler, och kompletteras med nya bostäder och en 

ny skola. De första kasernbyggnaderna är redan 

inflyttade, och mellan 2017 och 2020 förväntas 375 

nya bostäder färdigställas. Det rör sig om 37 

bostäder i småhus och 273 bostäder i flerbostadshus, 

varav minst 50 ska vara hyresrätter.  

I översiktsplanen pekas Rindö smedja ut som ett 

utredningsområde för bostäder. Ett planprogram för 

området är under framtagande och programsamråd 

hölls under 2015. Ungefär 200 bostäder till största 

delen i småhusbebyggelse har pekats ut för området. 

De skulle eventuellt kunna byggas mellan 2025 och 

2027.  

Resarö 

Projektet Storäng planerar för utbyggnad för vatten 

och avlopp i ett område med äldre småhus och 

fritidshusbebyggelse samt nybyggnad av 70 småhus i 

ett nytt område som förväntas stå färdiga 2021-2022. 

Utbyggnaden av vatten och avlopp förväntas 

resultera i en viss fritidshusomvandling.  

I den fördjupade översiktsplanen för Resarö pekas 

södra Resarö ut som ett utredningsområde för 

 2017-2035 

 Flerbostadshus Småhus 

Resarö 105 401 

Rindö, Skarpö 681 371 

Vaxön östra 507 0 

Vaxön västra 320 36 

Bogesund inkl. 

Karlsudd 

0 0 

Kullö 0 0 

Övriga öar 0 117 

Totalt 1613 925 

PROGNOSER 
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bostäder. Ungefär 200 bostäder till största delen i 

småhusbebyggelse har bedömts kunna byggas i 

området mellan 2028 och 2035. Det här bedöms som 

mycket osäkert. Det pågår ingen utredning i 

dagsläget. 

Vaxön 

Två av de största bostadsbyggnadsprojekten på 

Vaxön ligger på nordöstra Vaxön. I området 

Skutvikshagen förväntas 101 bostadsrättslägenheter 

i flerbostadshus vara inflyttningsklara under 2017.  

På Norrberget  planeras för ungefär 300 nya 

bostäder i flerbostadshus och till mindre del småhus. 

Bostäderna förväntas vara färdigställda mellan 2022 

och 2025.  

Hyresrätter 
Under perioden 2018-2022 förväntas ett tillskott på 

130-135 hyresrätter genom nybyggnation i Rindö 

hamn och på västra Vaxön.  

50 hyresrätter i Rindö hamn, detaljplanelagt, 

förväntas vara påbörjade 2019 och färdiga för 

inflyttning hösten 2020. 

Kommunen detaljplanelägger för att kunna bygga 

20-25 hyresrätter i egen regi på del av Vaxön 1:26 på 

västra Vaxön. Det kommer att röra sig om små 

lägenheter. Detaljplanen gick ut på samråd under 

hösten 2016 och bostäderna förväntas stå klara 2019. 

I februari 2017 gavs positivt planbesked för ett nytt 

flerbostadshus inom kvarteret Kulan som också 

ligger på västra Vaxön. Projektet förväntas 

möjliggöra ca 60 nya hyreslägenheter. Det nya 

flerbostadshuset förväntas preliminärt stå klart 

2022.  

Särskilda boenden för äldre 
Det finns behov av nya boendeplatser på särskilt 

boende för äldre i kommunen. Just nu pågår 

utredningsarbete för olika lokaliseringar vid Engarns 

byväg på Resarö, Johannesbergsparken och i 

Petersberg på Vaxön. De ska resultera i 1-2 nya 

särskilda boenden. Detaljplanearbete förväntas 

kunna påbörjas under 2017.   
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BEFOLKNINGSPROGNOSER 
Kommunen beställer årligen en byggbaserad 

befolkningsprognos, vilket betyder att den del av 

prognosen som behandlar inflyttning är baserad på 

kommunens bostadsbyggnadsprognos. Den bygger 

också på historiska data och pekar ut trender för den 

demografiska sammansättningen i kommunen. 

Landstinget å andra sidan tar fram regionala 

befolkningsframskrivningar för länet, som sedan 

bryts ner på kommunal nivå och används för 

beräkningar av ett förväntat behov av nya bostäder, 

det demografiska bostadsbyggnadsbehov.  

Regionala befolkningsframskrivningar 
I samband med arbetet med den nya regionala 

utvecklingsplanen för Stockholm, RUFS 2050, har 

befolknings- och sysselsättningsframskrivningar 

tagits fram för länet. Framskrivningarna används 

bland annat för att beräkna det demografiska 

bostadsbehovet i länet, liksom var ny bebyggelse 

bör lokaliseras och för att studera var brister i 

kollektivtrafiksystemet kan uppstå.13 

                                                           

 

13 Stockholms läns landsting (2017) Framskrivningar av befolkning och 

sysselsättning i östra Mellansverige (Rapport 2017:2) 

Kommunens byggbaserade 

befolkningsprognos 
De kommande 20 åren förväntas befolkningen i 

Vaxholm växa. Från 11 621 personer år 2016 till 

16 502 personer år 2036. Det motsvarar en 

befolkningsökning på 45 % på 20 år.  

En stor del av den befolkningstillväxten förväntas ske 

de första tio åren, till 2026 förväntas befolkningen ha 

vuxit med drygt 30 %, eller i genomsnitt 3 % per år. 

De nästkommande tio åren ligger den genomsnittliga 

befolkningsökningen på knappt 1% per år.   

Inflyttning till nybyggda bostadsområden utgör en 

stor del av  den förväntade befolkningstillväxten. 

Framför allt sker tillväxten på Rindö, Resarö och 

Vaxön.  Befolkningstillväxten förväntas till stor del 

utgöras av personer mellan 20 och 64 år. Gruppen 

barn och unga förväntas växa i en relativt låg och 

jämn takt, om än högre under de första tio åren.  

Befolkningsprognosen visar en ökning av antalet 

äldre. Från 2019 och framåt förväntas gruppen äldre 

än 65 år öka i en högre takt än tidigare. 

Befolkningsframskrivningar för Vaxholm (2017) 

 2015 2020 2030 2040 2050 

Låg 11 400 12 400 14 000 14 700 15 400 

Bas 11 400 12 800 15 000 16 000 17 000 

Hög 11 400 12 900 15 800 17 300 18 900 
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BOSTADSBEHOVET FÖR SÄRSKILDA 

GRUPPER 

Med särskilda grupper avses enligt Regeringens 

proposition 2012/13:178 En tydligare lag om 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar de som av 

olika skäl har svårigheter att etablera sig på 

bostadsmarknaden”14.  

Bostadsförsörjning handlar i grunden om att anpassa 

beståndet till ändrade förutsättningar. 

Det råder brist på bostäder och i synnerhet 

hyresrätter. Detta drabbar många av de som har 

svårt att etablera sig på bostadsmarknaden, men  

särskilt hemlösa, kvinnor med behov av skyddat 

boende och personer med låg betalningsförmåga.  

För att socialnämnden ska kunna fullfölja sitt ansvar 

gentemot socialtjänstens kända målgrupper krävs 

bostäder i olika upplåtelseformer och storlekar. 

Trygghet och stabilitet i boendet är en viktig 

förutsättning för att en person ska stärkas till att 

förändra sin situation, och tillgång till en egen bostad 

utgör en viktig del i rehabiliteringskedjan. I framtida 

planering av bostäder är det därför viktigt att det kan 

                                                           

 

14 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar  
15 Socialstyrelsen (2011) Bostad i särskilt boende är den enskildes hem  

erbjudas ett varierat utbud av boendeformer i 

Vaxholm.  

Äldre och personer med 

funktionsnedsättning 
Problem med tillgänglighetsanpassning i anslutning 

boendemiljön försvårar möjligheten att leva ett aktivt 

liv för både äldre och personer med 

funktionsnedsättning. 

I dagsläget är andelen äldre över 80 år i Vaxholm 

mindre  än i riket. De kommande 10 åren kommer 

gruppen äldre över 65 år att öka, och då i synnerhet 

gruppen äldre över 80 år.  

Generellt sett är bostäder lämpliga för äldre 

eftersökta i Vaxholm, och det finns även ett behov av 

att bygga nya särskilda boenden.  

Kvarboendeprincipen är tillsammans med 

självbestämmandeprincipen bärande princip inom 

svensk äldreomsorg15. Den innebär att 

socialnämnden ska verka för ”människors rätt att 

kunna bo kvar i sitt hem så länge den enskilde klarar 

det och vill”.  

Enligt länsstyrelserna bor många äldre i landet kvar 

i bostäder med dålig tillgänglighet och det saknas 

ofta andra boendealternativ för de som skulle behöva 

en bostad med högre tillgänglighet. Både i Vaxholm 

och i riket är de flesta äldre över 80 år kvinnor. I 

Sverige är det  kvinnor som i störst utsträckning får 

16 Länsstyrelsen Skåne (2016) Bostad åt alla – slutrapport från länsstyrelsernas 

uppdrag att stödja kommunerna i att underlätta inträdet på bostadsmarknaden 

(Rapport 2016:02) 

garantipension vilket tillsammans med regler för 

bostadsbidrag sätter stora begränsningar på de 

boendealternativ som i realiteten finns tillgängliga 

för många äldre16.  

Socialförvaltningen bedömer att det finns ett behov 

av bostäder som erbjuder ett mellanting mellan att 

bo i seniorlägenhet eller bo kvar hemma med 

hemtjänst och att få plats på särskilt boende med 

heldygnsomsorg.  

En annan betydelsefull faktor för äldreomsorgen är 

tendensen att antalet kända demenssjuka fortsätter 

att öka. Dessa båda faktorer innebär ett ökat behov 

av äldreomsorg under perioden. En annan utmaning 

är att andelen äldre över 65 år i Vaxholms stad med 

äldreomsorg fortsätter att utvecklas i riktning mot 

läns- och rikssnitt. 

Efterfrågan på bostäder bland äldre 

Kommunen har under arbetet med underlaget haft 

ett samarbete med en lokal pensionärsförening som 

under våren 2017 har haft en enkät ute till sina 

medlemmar med frågor kring hur de bor idag och vill 

bo i framtiden.  Föreningens medlemmar är 55 år 

eller äldre.  

Föreningen har inte sammanställt svaren i en 

rapport ännu, men har lyft fram att många av de 

svarande är nöjda med sitt nuvarande boende och 

gärna vill kunna bo kvar. Många av de svarande lyfter 

också fram vikten av närhet till service och 

kommunikationer om de ska överväga att flytta och 
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är främst intresserade av hyresrätter. Det är viktigt 

att poängtera att de som har svarat på enkäten utgör 

en mycket liten andel av den totala åldersgruppen de 

representerar. 

Studenter och unga vuxna 
Gruppen unga vuxna (20-34 år) i Vaxholm är i 

betydligt större utsträckning än i övriga riket 

benägna att flytta från hemkommunen. Unga vuxna 

är också underrepresenterade i förhållande till den 

totala befolkningen. Detta skulle kunna vara en   

indikator på att unga vuxna har svårt att hitta en 

bostad i Vaxholm. 

Vaxholmarna är överlag välutbildade17. Vaxön och 

Resarö har goda kommunikationer med buss till så 

väl Stockholms Universitet som Kungliga Tekniska 

högskolan. Studentbostäder i kollektivtrafiknära läge 

skulle kunna vara attraktiva.  

Nyanlända 
I och med den nya bosättningslagen från 2016 sätts 

andra krav på kommunernas mottagande av 

nyanlända. Under 2016 lyckades Vaxholm ta emot 

och ordna boende enligt den nya lagen.  

Kommunen förberedde boende för samtliga 46 

personer som kommunen fick anvisade av staten och 

uppfyllde därmed kvoten för 2016. Alla som fått plats 

i Vaxholm valde däremot inte att ta den. Totalt har 

kommunen tagit emot 15 hushåll, 7 familjer och 8 

ensamhushåll.  

                                                           

 

17 SCB (2015) Kommuner i siffror http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-

statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/  

Generella prognoser från Migrationsverket för 

kommande år pekar på att vi befinner oss i en kulmen 

och att allt färre nyanlända kommer att anvisas de 

kommande åren. Prognoserna pekar samtidigt på att 

ensamhushållen är i tydlig majoritet vilket utgör en 

utmaning då det råder brist på små lägenheter i 

kommunen.  

Det finns också stora utmaningar att med kort varsel 

tillgänglighetsanpassa bostäder för nyanlända i 

befintligt bostadsbestånd.  

Under 2016 placerades de flesta nyanlända i 

bostäder som kommunen sedan tidigare ägde eller 

hyrde. Några placerades också i bostäder som 

tillskapades genom ombyggnad av kommunägda 

lokaler och i en paviljong med plats för 14 

ensamhushåll som uppfördes på Rindö. Kommunen 

hyr paviljongen som uppfördes med tillfälligt lov, och 

arrenderar marken som den är uppförd på, av det 

statliga fastighetsbolaget Vasallen.  

Ett samarbete med andra kommuner i 

nordostregionen har påbörjats för att samordna 

bostäder som kommunerna avser hyra av 

privatpersoner för vidareuthyrning till nyanlända. 

Samarbetet är finansierat av Länsstyrelsen  med 

utvecklingsmedel för att skapa beredskap, 

mottagningskapacitet och utveckla samverkan (§37-

medel). Socialförvaltningen arbetar också med att ta 

fram individuella bostadsplaner för de nyanlända 

som är placerade i kommunen.  

Ambitionen för mottagande av nyanlända är att 

bosättning ska ske i olika kommundelar men 

koncentrerat till de öar som har goda 

kommunikationer och service, det vill säga Vaxön, 

Resarö, Rindö och Kullön. 

Ensamkommande asylsökande barn 

och ungdomar 
Utöver mottagandet av nyanlända med 

uppehållstillstånd tar kommunen emot 

ensamkommande barn utifrån prognoser som 

Migrationsverket gör. Under 2015 tog Vaxholms stad 

emot 46 barn som placerades i andra kommuner. De 

flesta är placerade utanför kommunen. Ett  10-tal 

barn är placerade i Vaxholm. 2017 beräknas 

kommunen ta emot cirka 10 barn. 

Hemlösa 
Personer som befinner sig i hemlöshet kan genom 

socialförvaltningen hyra en lägenhet i andra hand 

med begränsat besittningsskydd. I nuläget har 

kommunen inget system med exempelvis försöks- 

eller träningslägenheter  som ger en mer direkt väg 

in på den      ordinarie bostadsmarknaden. 

464

http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/
http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/


 

23 

 

 

DEFINITIONER FRÅN SCB 

Hustyper  
Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus 

samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).  

Flerbostadshus avser bostadsbyggnader 

innehållande tre eller flera lägenheter inklusive 

loftgångshus.  

Övriga hus avser byggnader som inte är avsedda för 

bostadsändamål, t.ex. byggnader avsedda för 

verksamhet eller samhällsfunktion.  

Specialbostäder avser bostäder för 

äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga 

specialbostäder 

Ägarkategorier  
Allmännyttiga bostadsföretag avser aktiebolag, 

ekonomiska föreningar eller stiftelser som i sin 

verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter med 

bostadslägenheter upplåtna med hyresrätt och som 

tidigare godkänts som allmännyttigt bostadsföretag.  

Fysiska personer inkluderar dödsbon.  

Svenska Aktiebolag är exklusive allmännyttiga 

bostadsföretag som drivs som aktiebolag.’ 

                                                           

 

18 SCB (2016) Statistikdatabasen: Antal fritidshus efter region och år  

Specialbostäder 
En specialbostad för äldre eller funktionshindrade är 

en bostad som är varaktigt förbehållen äldre 

personer eller personer med funktionshinder och 

där boendet alltid är förenat med service, stöd och 

personlig omvårdnad. Dessa bostäder eller rum är 

vanligtvis grupperade kring 

gemensamhetsutrymmen såsom kök, matsal eller 

sällskapsrum. Som specialbostäder räknas t.ex. inte 

seniorbostäder eller så kallade 55+ boenden. 

En studentbostad är en bostad som är varaktigt 

förbehållen studerande vid universitet eller 

högskola. Det kan vara ett studentrum i korridor eller 

liknande, eller en fullständigt utrustad bostad. 

Elevhem, internat och andra typer av specialbostäder 

för studerande vid gymnasiala utbildningar, 

folkhögskolor eller andra liknande utbildningar 

räknas inte som studentbostäder. 

En övrig specialbostad är en annan specialbostad än 

för äldre eller funktionshindrade eller en 

studentbostad och som är varaktigt förbehållen vissa 

väl avgränsade grupper. En sådan bostad är avsedd 

för temporärt boende och hyrs ut med reducerat 

besittningsskydd. Exempel är samlade bestånd av 

utslussningsbostäder för personer som nyss frigivits 

från kriminalvårdsanstalt samt elevhem och internat 

som inte räknas in i gruppen studentbostäder. 

Upplåtelseformer 
Lägenheternas upplåtelseform utgår från 

ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar 

över lägenheterna. 

Hyresrätt. Småhus med hyresrätt avser lägenheter 

som ägs av andra ägare än fysiska personer, dödsbon 

eller bostadsrättsföreningar. Flerbostadshus och 

övriga hus med hyresrätt avser lägenheter som inte 

är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än 

bostadsrättsföreningar. 

Bostadsrätt. Småhus, flerbostadshus och övriga hus 

med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av 

bostadsrättsföreningar. 

Äganderätt. Småhus med äganderätt avser 

lägenheter som ägs av fysiska personer eller 

dödsbon. Flerbostadshus och övriga hus med 

äganderätt avser ägarlägenheter. 

Fritidshus18 
Antal fritidshus är beräknade utifrån 

Fastighetstaxeringsregistret (FTR) och tidpunkten 

avser den 1 januari respektive år. Fritidshus 

definieras som värderingsenheter/taxerings-

enheter som saknar folkbokförd befolkning och är 

taxerade som Småhus på lantbruk (typkod 120), 

Småhusenhet, helårsbostad (typkod 220), 

Småhusenhet, fritidsbostad (typkod 221) eller 

Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

(typkod 213).   

DEFINITIONER 
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Fr.o.m. 2015 har definitionen av fritidshus ändrats 

något till följd av Skatteverkets förändring av 

typkoderna. Fritidshus definieras nu som 

värderingsenheter/taxeringsenheter som saknar 

folkbokförd befolkning och är taxerade som 

Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50 

000 kr (typkod 113), Lantbruksenhet, bebyggd (typkod 

120), Småhusenhet, bebyggd (typkod 220), 

Småhusenhet, småhus på ofri grund (typkod 225) 

eller Småhusenhet, byggnadsvärde under 50 000 kr 

(typkod 213).  Bara fritidshus som ägs av fysiska 

personer (inklusive utländska personer utan svenskt 

personnummer) eller dödsbon ingår. 

Seniorbostäder 
Det saknas en bestämd definition av seniorbostäder. 

Enligt SCBs definitioner räknas de flesta 

seniorbostäder som hyresbostäder, eller 

specialbostäder för äldre beroende på om boendet är 

förenat med omvårdnad, stöd och service eller ej.  

I många fall erbjuds seniorbostäder från 55 år ålder. 

Många seniorbostäder har också någon form av 

gemensamma utrymmen, så som samlingslokaler. 

DEFINITIONER FRÅN 

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH 

OMSORG (IVO) 19 
Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet 

som bedriver behandling eller är inriktad på 

omvårdnad, stöd eller fostran. 

                                                           

 

19 Inspektionen för vård och omsorg (2017) SoL-tillstånd 

http://www.ivo.se/tillstand-och-register/sol-tillstand/  

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller 

familjer med någon form av behov inom 

socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis 

missbruks- eller beroendeproblematik. 

Målgruppen kan också vara ensamkommande barn 

som söker asyl eller som fått permanent 

uppehållstillstånd i Sverige. Här hittar du mer 

information om ensamkommande barn  

Särskilt boende för äldre. Med särskilt boende 

menas enligt socialtjänstlagen lägenheter för 

personer över 65 år.  

De boende ska få ett individuellt anpassat stöd, 

service och omvårdnad, för att kunna leva så 

självständigt och värdigt som möjligt. 

Bostäder med särskild service erbjuds personer som 

på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl 

behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i 

ordinärt boende.  

I verksamheten erbjuds individuellt anpassat stöd, 

service och omvårdnad. Målet är att de enskilda ska 

kunna delta i samhället gemenskap och leva som 

andra. 
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Samrådsförslag till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i 
Vaxholms stad 2017-2020

Vaxholms stad, Stockholms län
Samrådsredogörelse

Kommunstyrelsen beslöt den 20 oktober 2016 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta 
förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning. Inför samrådet har förslag till riktlinjer utarbetats. 

I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 19 april 2017 §21 har samråd hållits om 
förslag till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020. 

2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som 
är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Lag (2013:866).

Kommunen ska enligt lagen samråda med berörda kommuner, och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar 
för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. 

Samrådet har ägt rum under tiden den 26 april – 21 juni 2017. Samrådet har genomförts i enlighet med 
§1 lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Samrådshandlingar har sänts till 
remissinstanser enligt sändlista. Handlingarna har under samrådstiden även visats på under Bygga, bo 
och miljö på Vaxholms stads hemsida, www.vaxholm.se, för att ge allmänheten möjlighet att lämna 
skriftliga synpunkter på förslaget.

Samrådsförslag till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020 kallas nedan för  
samrådsförslaget, Underlag till Mål och riktlinjer… kallas för underlaget, och med kommunen menas 
Vaxholms stad. Kursiv text i sammandragen av inkomna synpunkter är citat från yttrandena. 

Inkomna samrådsyttranden finns samlade i akten, vilken går att ta del av på 
stadsbyggnadsförvaltningen. 

Inkomna yttranden
Remissinstanser Anmärkning

1. Länsstyrelsen i Stockholms län Erinran

2. Stockholm Nordost! Ingen erinran

3. Norrtälje kommun Erinran

4. Landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting Erinran

5. Tekniska enheten, Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad Erinran
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Föreningar, fastighetsägare, boende och övriga

Namn Fastighet/Adress Anmärkning

6. SPF Seniorerna i Vaxholm Erinran

7. Boende A Trädgårdsgatan 16 Erinran

8. Boende B Norrbergsgatan 5 Erinran

9. Fastighetsägare A Yxan 12, Yxan 17, 
Sågen 2-10

Ingen erinran

10. Boende D Rådhusgatan 14 Erinran

11. Föreningen Bo i Gemenskap Erinran

12. Liberalerna i Vaxholm Erinran

13. Boende E Rindöby Erinran

14. Boende F Fredriksbergsvägen 11 Erinran

15. Vänsterpartiet i Vaxholm Erinran

Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattning av och kommentarer till inkomna 
synpunkter
Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i 
kursiv stil. Kontorets svar markeras med indragen vänstermarginal. 

Sammandrag inkomna synpunkter
Synpunkter på förhållningssätt till nationella och regionala mål

Länsstyrelsen har inga synpunkter på hur kommunen förhåller sig till nationella och regionala mål. 

De nya befolknings- och sysselsättningsframskrivningarna, beräkningar av demografiskt bostadsbehov 
för Stockholms län och bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet för länets kommuner som har tagits 
fram i arbetet med RUFS 2050, bör enligt landstinget användas som underlag till kommunens riktlinjer 
för bostadsförsörjning. Landstinget noterar att kommunens prognosticerade befolkningsökning är högre 
än den av landstinget beräknade befolkningsökningen, men att målen bostadsbyggandet samtidigt ligger 
i linje med både RUFS 2010 och arbetet med RUFS 2050. Landstinget är positivt till den höga ambitionen 
om befolkningsutvecklingen, under förutsättning att huvuddelen av de nya bostäderna tillkommer i 
prioriterade utvecklingslägen samt i kollektivtrafiknära lägen. 

Vänsterpartiet i Vaxholm undrar med avseende på det förväntade bostadstillskottet de kommande 10 
åren vad det finns för anledning att gå över det maxtillskott på bostäder som anges i RUFS?

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer:

Befolkningsframskrivningarna och det beräknade bostadsbyggnadsbehovet i 
utställningsförslaget till RUFS 2050 kommer att tas med i underlaget och tas hänsyn till 
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vad gäller regionala planer och program. Huvuddelen av bostäderna förväntas tillkomma i 
det som RUFS 2050 kallar prioriterade bebyggelselägen. En stor del, ungefär 40 %, 
tillkommer däremot i kollektivtrafiknära men så kallade sekundära bebyggelselägen på 
exempelvis Rindö och norra Resarö. 

Bostadsbyggnadsprognosen bygger på översiktsplanen Vaxholm 2030, 
Exploateringsprogrammet för Vaxholm och till viss del VA-planen för Vaxholm och en 
uppskattning av när planerade bostadsbyggnadsprojekt kan vara färdigställda. För  
projekt som förväntas stå färdiga de närmaste åren varierar säkerheten i prognosen 
mellan större projekt där detaljplanen vunnit laga kraft och kommunen har haft kontakt 
med exploatören om tidplanen, respektive projekt där detaljplanen ännu inte är antagen. 
På längre sikt bygger prognosen till en större del på bostadsbyggnadsprojekt som pekats 
ut i exploateringsprogrammet som det i dagsläget inte finns något planuppdrag för, 
liksom förväntad fritidshusomvandling till följd av utbyggnad av kommunalt vatten och 
avlopp. Prognosen ska inte tolkas som en riktlinje för bostadsbyggandet i Vaxholm.

Målen för bostadsbyggande kommer att ligga i linje med såväl RUFS 2010 som 
utställningsförslaget till RUFS 2050. 

Synpunkter på underlaget samt förhållningssätt till kommunala mål och styrdokument

Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens redovisning av kommunala mål, eller kommunens 
beskrivning av bostadsbeståndet och den demografiska utvecklingen. Landstinget uppmuntrar 
inkluderingen av VA-planen i underlaget och ser positivt på arbetet med Riktlinjer för hållbart byggande 
samt samarbetet mellan stadsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen för att skapa trygga och 
tillgängliga miljöer. Landstinget skriver också att en samhällsplanering som ger ett brett utbud av 
bostäder med koppling till service, kollektivtrafik, rekreationsområden och mötesplatser ligger väl i linje 
med de övergripande målen i RUFS2010 och samrådsförslaget för RUFS2050 och uppmuntras därmed.

Norrtälje kommun skriver att det behöver tydliggöras för läsaren att befolkningsprognosen bygger på de 
bostadsbyggnadsplaner som kommunen har i dagsläget, och prognosen ger uppfattningen att 
kommunen mer eller mindre saknar bostadsbyggnadsplaner från och med slutet av 2020-talet. 

Tekniska enheten i Vaxholms stad har inkommit med synpunkter på innehållet i underlaget men inte 
själva samrådsförslaget. Yttrandet innehåller rättelser och förtydliganden kring bostäder som hyrs ut av 
kommunen till bland andra äldre och nyanlända på sida 12 och 21 i underlaget.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer

Relationen mellan bostadsbyggnads- och befolkningsprognosen kommer att tydliggöras i 
underlaget. Underlaget kommer också att uppdateras med de rättelser som Tekniska 
enheten har inkommit med. 

Synpunkter på visionen för Vaxholm

Boende F anser att visionen för Vaxholm behöver omsättas i handling och skriver att den för närvarande 
framstår som en parodi. Medborgarinflytandet är mycket litet i kommunen. Kulturen eftersatt. Inga av 
kommunens senaste och aktuella byggprojekt präglas av småskalighet.

Boende A har inkommit med en egen vision för Vaxholms utveckling:

- Behålla och förstärka skärgårdsstaden som en stad på öar. 
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- Vaxön ska vidareutveckla sin stadskaraktär. 
- En lugn jämn tillväxt i princip inom nuvarande bebyggda områden. 
- Skapa underlag för fortsatt utveckling av både kommersiell och kommunal service. 
- Hitta en radikal lösning på kommunikationen med öarna och minska genomfartstrafiken, ställ krav 

på staten. 
- Var välkomnande för företagande som bidrar till att människor kan både bo och arbeta, och slå 

vakt om de verksamhetsområden som finns t.ex Rindö Smedja och Blynäs. 
- Bra om vi på sikt kan öka kommunikationen på vattnet. Var lite avvaktande till resecentrum i 

Arninge och klargör konsekvenserna. 
- Bygg säkra cykel- och gångvägar bl.a mot Bogesund. 
- Fortsätt satsa på en bra skola, idrott, friluftsliv och äldrestöd. Försiktighet med att locka fler 

turister, dom kommer nog ändå.
- Låt föreslagen bebyggelse av Norrberget knyta ihop bebyggelsen på norrsidan av Vaxön, men i en 

etappvis utbyggnad. 
- Ta upp tidigare tradition med mer blandade upplåtelseformer i nyproduktion. t.ex 1/3 

hyresbostäder, 1/3 bostadsrätter och 1/3 egnahem. Vi ska ta vårt ansvar för 
befolkningsutvecklingen i Stockholmsområdet, men inte ligga i framkanten, begränsa till 
genomsnittet ca 2% tillväxt. 

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar
Samrådsförslaget tar fasta på vissa relevanta delar av visionen för Vaxholm, som att 
Vaxholm ska vara en attraktiv plats att bo och leva på, ett samhälle som präglas av 
trygghet och att det ska finnas valmöjligheter inom bland annat boende. 

Vad gäller visionen som Boende A har inkommit med noterar förvaltningen förslagen, 
men kommer endast att kommentera de förslag som är kopplade till 
bostadsförsörjningen. Vad gäller bostadsbyggnadstakten, se Synpunkter på 
bostadsbyggnadstakten med hänsyn till trafiksituationen och teknisk försörjning, och vad 
gäller upplåtelseformer i det nybyggda beståndet, Se synpunkter på hanteringen av 
upplåtelseformer i mål och riktlinjer. 

Generella synpunkter på mål och riktlinjer 

Länsstyrelsen skriver om Vaxholms stads arbete med bostadsförsörjningen att kommunens riktlinjer 
överlag är bra, men eftersom kommunen saknar ett eget allmännyttigt bostadsbolag så bör arbetet med 
särskilda grupper förtydligas. Kommunens mål om att nå målet om 100 nya bostäder per år beskrivs bra, 
samt att det är positivt att riktlinjerna arbetas fram förvaltningsövergripande och att Länsstyrelsen varit 
involverade i inledningsskedet. 

Landstinget är positiv till ambitionen i målen och riktlinjerna för bostadsförsörjning, samt att utblicken är 
mot 2030 trots att riktlinjerna sträcker sig till 2020. Det ser också positivt på arbetet med Riktlinjer för 
hållbart byggande samt samarbetet mellan stadsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen för att 
skapa trygga och tillgängliga miljöer.

Länsstyrelsen framför också synpunkten kommunen nämner allmänt vilka verktyg som står till buds, 
men detta följs sedan inte upp i avsnittet Vaxholms riktlinjer för bostadsförsörjningen (sid 8 i 
huvuddokumentet).

Vänsterpartiet skriver att de är positiva till att samrådsförslaget identifierar ett behov av hyresrätter 
samt att äldre och flyktingar lyfts fram som viktiga grupper. Vi ser att utsatta grupper till viss del 
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identifieras i samrådsförslaget, men att målen inte i tillräckligt stor utsträckning tillgodoser utsatta 
gruppers bostadsbehov. Vi saknar preciserade mål som anger hur många bostäder för t ex nyanlända, 
ungdomar eller äldre som ska byggas fram till ett visst datum samt hur stor andel av nybyggnationen 
som ska ske med vilken upplåtelseform. Utan dessa konkreta mål kan man inte mäta vilken 
måluppfyllelse som uppnåtts i själva bostadsförsörjningen. Planerna för den riskerar istället att bli själva 
målet.

Norrtälje kommun ser positivt på en genomförandeinriktad plan men framför också att det vore 
intressant med ett strategiskt resonemang om vad kommunen vill med sitt bostadsbestånd på lång sikt 
och belyser att det finns en risk att mer långsiktiga frågor som berör bostadsmarknaden förblir 
obehandlade om varje plan endast fokuserar på den aktuella mandatperioden.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar

För att på sikt kunna möta bostadsbyggnadsbehovet för särskilda grupper behövs mer 
tillgängliga boendemiljöer, fler moderna tillgänglighetsanpassade bostäder och ett 
tillskott på hyresrätter. Förtydliganden av kommunens arbete med särskilda grupper 
återfinns nedan.  

Det nuvarande arbetet med verktygen som står kommunen till buds, samt hur verktygen  
återspeglas i riktlinjerna kommer att förtydligas i Mål och riktlinjer. 

Kommunen eftersträvar med sitt arbete med bostadsförsörjningen en lokal 
bostadsmarknad med trygga och tillgängliga boendemiljöer. 

Synpunkter på bostadsbyggnadstakten med hänsyn till trafiksituationen och teknisk 
försörjning 

Det har kommit in flera synpunkter på den planerade bostadsbyggnadstakten de kommande tio åren 
och den förväntade befolkningsökningen fram till 2030,  Boende A, Boende F och Vänsterpartiet i 
Vaxholm anser samtliga att bostadsbyggnadstakten bör sänkas med hänsyn till utvecklingen av 
kommunens kärnverksamheter, samt trafiksituationen och övrig teknisk försörjning. Boende A och 
Vänsterpartiet efterlyser konsekvensbeskrivningar av bostadsbyggnadstakten för teknisk försörjning, 
trafik, utbildning och social omsorg. 

Boende A anser att kommunen ska verka för en lugn och jämn tillväxt främst inom redan bebyggda 
områden, samt att bostadsbyggandet i kommunen bör anpassas för att möjliggöra en befolkningstillväxt 
på 2 % per år för att ligga mer i linje med den takt som Storstockholm växer med. Detta borde enligt 
Boende A motsvara ca 220 personer per år och 70-75 nya bostäder per år de närmaste åren. 

Boende F anser att planerna på att bygga 1 500 nya bostäder under de kommande tio åren är galet för 
många! Staden är redan hårdexploaterad och behöver få andrum för att lösa en rad akuta problem som 
trafik, vatten och avlopp, förskolor, äldreboende med mera. Boende F anser också att de planer som nu 
gjorts bör revideras med tanke på det folkliga motstånd mot ytterligare exploateringar som visat sig inte 
minst i samband med folkinitiativet för att bevara Norrberget och den kommande folkomröstningen den 
10 september.

Vad finns för anledning att gå utanför de maxtillskott på bostäder som RUFS kräver? Vi är en kommun 
som ligger på öar förutom Bogesund som är naturreservat. Vi har en väg, 274, som är otroligt sårbar 
eftersom den är smal och tvåfilig med räcken nära vägbanorna, som gör det omöjligt att ta sig förbi om 
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det händer något. Redan nu klagar folk på att det är mycket svårt att komma ut på väg 274 när det har 
kommit en färja. Bussarna till och från Stockholm går redan nu oftare än var 5:e minut i rusningstrafik.

1500 nya bostäder på 10 år betyder stora infrastrukturella insatser:

- Avloppssystemen är gamla och behöver läggas om och förhandlingarna om dragningen till 
Käppala är inte klar.

- Värmeverket på Kullö kommer inte att klara fler anslutningar. Det eldas redan med olja vid 
minusgrader och vi ska minska, inte öka oljeberoendet.

- Eon behöver förstärka sin kapacitet kanske med mer än den 70 kV-kabel som nu planeras.
- Parkeringssituationen i Vaxholm är ansträngd

150 nya bostäder om året betyder många nya barnfamiljer och en hel del äldre. Barnen ska gå i förskolor 
och skolor och de äldre behöver olika typer av äldreboende. De som redan bor här kommer inte heller att 
sluta att behöva vård, skola och omsorg.

Vänsterpartiet föreslår följande ändring: Anpassa ambitionsnivån för bostadsbyggandet till vad teknisk 
och social service kan leverera. Förbättra redovisningen av konsekvenser för kommunalekonomi och 
infrastruktur på längre sikt. Vaxholm ska fortsätta vara en under hela året levande och lagom växande 
stad.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar

Bostadsbyggnadsprognosen ska inte tolkas som en riktlinje för bostadsbyggandet i 
Vaxholm, se Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar om Synpunkter på förhållningssätt 
till nationella och regionala mål.

Målet om ett tillskott på i genomsnitt 100 bostäder/år under perioden 2010-2030 
kvarstår. Mellan 2010 och 2015 var tillskottet lägre; i genomsnitt 65 bostäder/år. För att 
nå målet behövs ett tillskott om i genomsnitt ca 110 bostäder per år fram till 2030. 

Det är viktigt att utvecklingen av de tekniska försörjningssystemen och kommunens 
kärnverksamhet kan hålla jämna steg med bostadsbyggnadstakten. Ett mål om att 
kommunen ska sträva efter en jämn bostadsbyggnadstakt fram till 2030 kommer att 
läggas till Mål och riktlinjer. 

Synpunkter på bostadsbyggandet och trafiksituationen på Rindö

Boende A anser att särskilt byggandet på Rindö bör begränsas till dess att trafiksituationen blivit bättre 
och genomfartstrafik inte i lika hög grad belastar stadskärnan på Vaxön och Kullön och Resarö, samt 
efterlyser en mycket tuffare hållning mot såväl Trafikverket, Länsstyrelsen  som det statligt ägda Vasallen. 

Även Boende E har synpunkter särskilt på exploateringen på Rindö, och anser att de fastlagda planerna 
om 525 nya lägenheter på östra Rindö är ohållbar till dess att trafiksituationen har förbättrats på Rindö 
och kring Vaxholms kajer. Yttrandet innehåller även en uppmaning till ett utökat samarbete med Värmdö 
kommun kring transporter mellan Rindö och Värmdö, samt att kommunen bör verka för dygnet-runt-
trafik över Oxdjupet och kollektivtrafik från Stenslätten in mot Stockholm.  Boende E anser också  att den 
huvudsakliga grunden för befolkningsökning på Rindö i framtiden bör bygga på fritidshusomvandling och 
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.
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Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer

Kommunen kan inte styra över kollektivtrafiken, då det är landstinget som ansvarar för 
det. Förvaltningen för däremot kontinuerlig dialog med bland annat landstinget om 
behovet av kollektivtrafik så väl via buss som båt, och driver frågan aktivt, bland annat 
genom kontinuerliga samverkansmöten med Trafikverket och Trafikförvaltningen och 
genom att medverka i regionplanarbetet och svara på remisser. 

Kommunen driver bland annat vissa trafik- och infrastrukturfrågor genom medverkan i 
Stockholm nordost och ingår även i ett nystartat samarbete med bland annat Värmdö 
kommun inom ramen för Stockholm Ost.

Synpunkter på hanteringen av upplåtelseformer i mål och riktlinjer

Liberalerna i Vaxholm, Boende A, och Vänsterpartiet i Vaxholm efterfrågar målsättningar för 
upplåtelseformer bland nybyggda bostäder i kommunen. Liberalerna och Boende A vill se lika delar 
hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i det nybyggda bostadsbeståndet och Liberalerna föreslår 
följande tillägg till målet ”Bygg i genomsnitt 100 nya bostäder per år”: Kommunens målsättning för 
nyproduktionens skall vara 1/3 hyresrätter, 1/3 bostadsrätter och 1/3 radhus/fristående småhus med 
äganderätt.

Vänsterpartiet skriver att satsningarna på hyresrätter är för små och saknar långsiktighet, och att målet 
för byggande av hyresrätter känns oerhört bristfälligt med tanke på den långa kön till kommunens 56 
seniorbostäder och svårigheterna med att uppfylla kraven på flyktingmottagande. De föreslår följande 
förändringar i samrådsförslaget: 

 Specificera att 60 - 70 % av de bostäder som byggs ska vara hyresrätter.
 Ange strategier för hur kommunen ska undvika att nybyggda hyresrätter omvandlas till 

bostadsrätter, t ex genom att upplåta mark med tomträtt.
 Identifiera vilka tillvägagångssätt som ska användas för att få tillstånd hyresrätter med hyror 

som målgruppen unga, äldre och nyanlända har råd att bo i, t ex genom att sälja kommunal 
mark till ett lägre pris eller bygga i egen regi.

 Tillåt att gäststugor om upp till 50 m2
  får inredas med ordentliga kök så de kan hyras ut.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Det är inte aktuellt med riktlinjer för exploatering och markanvisning. För att kunna 
anpassa sig mer efter förutsättningarna i varje enskilt projekt kommer kommunen istället 
att arbeta med förhandlingar och avtal med byggherrar. För närvarande pågår ett arbete 
för att bygga ett 20-tal hyresrätter i egen regi. 

Det finns redan en möjlighet att uppföra en mindre komplementbostadshus 
(Attefallsåtgärd) på småhustomter i vissa delar av kommunen. En del detaljplaner hindrar 
däremot detta med hänvisning till kulturmiljön.  

Bostadsbehovet för särskilda grupper

Bostadsbehovet för studenter, ungdomar och unga vuxna
Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens beskrivning av studenters bostadsbehov. Norrtälje 
kommun påpekar att det saknas skrivningar rörande studentbostäder i samrådsförslaget trots att det i 
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underlaget nämns att Vaxholm skulle kunna vara en lämplig plats för studentbostäder, och föreslår att 
utreda möjligheterna för byggnation av studentbostäder som en möjlig riktlinje.

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur kommunen arbetar för att underlätta inträdet på 
bostadsmarknaden för ungdomar och unga vuxna, och får medhåll från Norrtälje kommun och 
Vänsterpartiet i Vaxholm. Landstinget är positivt till inkluderingen av unga vuxna och deras behov och 
rättighet till en god bostad. Vänsterpartiet anser att det är oroande att unga vuxna är den grupp som i 
allra högsta grad flyttar från kommunen eftersom en befolkningspyramid i balans behövs för att skapa 
ett levande samhälle. Vänsterpartiet föreslår vidare att det ska utarbetas konkreta åtgärder för att 
möjliggöra för unga att kunna bo kvar i kommunen.

Bostadsbehovet för äldre
Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens insatser för att säkerställa att det finns tillgängliga 
bostäder för äldre. SPF Seniorerna vill understryka vikten av att det planeras för bostäder som är 
anpassade till äldre och anser att hänsyn till detta har tagits på en övergripande nivå i förslaget. 
Landstinget är positivt till inkluderingen av äldre och deras behov och rättighet till en god bostad. 

Föreningen Bo i Gemenskap Vaxholm, Liberalerna i Vaxholm och Vänsterpartiet i Vaxholm för fram 
behovet av att det byggs fler bostäder för äldre som har utrymmen för social gemenskap och är 
anpassade för funktionsnedsättningar och olika behov av omsorg. Båda parterna framför också att detta 
är särskilt viktigt med hänsyn till den förväntade ökningen av andelen äldre i befolkningen de 
kommande tio åren, samt att kön till de kommunala seniorbostäderna är lång. Vänsterpartiet anser att 
tillkommande bostäder för äldre helst ska vara hyresboende, samt att det inte ska bero på pengar om 
man kan bo i kollektivhus eller trygghetsboende. Liberalerna i Vaxholm vill utöka målformuleringen om 
fler bostäder som tillgodoser äldres behov genom att lägga till samt för s.k. trygghetsboenden med 
möjlighet till gemenskap och aktivitet till sista meningen. Bo i Gemenskap anser att riktlinjen 
”Kommunen skall utöver byggandet av särskilt boende, initiera byggande av de bostäder som behövs för 
äldre. Fokus ska vara boendeformer som ger möjlighet till gemenskap, socialt innehåll och trygghet. 
Detta kan vara s.k. trygghetsboende eller kollektivboende.” ska läggas till under ”Fler bostäder som 
tillgodoser äldres behov” i samrådsförslaget.

Bostadsbehovet för nyanlända
Norrtälje kommun skriver att strategin för nyanlända och ensamkommande barn är föredömlig då den 
innehåller tydliga ställningstaganden, prioriteringar och åtgärder. Landstinget är positivt till 
inkluderingen av nyanlända och deras behov och rättighet till en god bostad. 

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av det långsiktiga bostadsbehovet för hela gruppen nyanlända. 
Kommunen beskriver svårigheten för unga vuxna att hitta en bostad i Vaxholm, vilket torde påverka 
möjligheten för anvisade ensamhushåll samt placerade ensamkommande barn att i förlängningen bo 
kvar i kommunen. Vaxholm har hittills haft ett relativt lågt mottagande av nyanlända som självbosätter 
sig i kommunen, men ett ökat antal anvisade nyanlända kan leda till att fler nyanlända framöver 
självbosätter sig hos släkt och bekanta. Kommunen hänvisar till Migrationsverkets prognoser som pekar 
på en successiv minskning i mottagandet på anvisning under kommande år. Länsstyrelsen vill dock 
uppmärksamma kommunen på att regeringens uppdrag till Migrationsverket gällande länstal för 2018 
anger att kommunernas övriga mottagande av nyanlända och ensamkommande barn ska ges ett större 
genomslag vid fördelningen jämfört med tidigare år. Detta kan inverka på Vaxholms förväntade 
mottagande under 2018.
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Bostadsbehovet för hemlösa
Landstinget saknar beskrivningar av andra särskilt utsatta grupper så som hemlösa och personer utsatta 
för våld i nära relation och efterfrågar en tydligare beskrivning av kommunens planerade insatser för att 
säkerställa goda bostäder till dessa grupper. Även Norrtälje kommun saknar riktlinjer för hemlösa, och 
efterlyser generella skrivningar om sociala kontrakt annat än för gruppen nyanlända.

Länsstyrelsen saknar en strategi för de hushåll som hyr lägenhet med begränsat besittningsskydd genom 
socialförvaltningen ska komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. De skriver: Kommunen äger en 
fastighet med hyreslägenheter som hyrs ut genom socialförvaltningen med begränsat besittningsskydd. 
Enligt Hyresnämnden kan en bostad genom socialförvaltningen hyras ut som längst i fyra år. Med 
anledning av detta saknar Länsstyrelsen en strategi för hur hushållen ska komma in på den ordinarie 
bostadsmarknaden när de fyra åren passerat. Tanken med en försöks- eller träningslägenhet är att 
hyresgästen, om boendet fungerar, ska få ta över kontraktet efter en tid, oftast två år. I kommunen 
fungerar inte den vägen in på bostadsmarknaden för de hushåll som bor i en andrahandslägenhet med 
kommunen som värd.

Bostadsbehovet för personer med funktionsnedsättning
Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur kommunen arbetar för att säkerställa att det finns bostäder 
för personer med funktionsnedsättning, och får medhåll från Norrtälje kommun som anser att riktlinjerna 
behöver konkretiseras med samma detaljeringsgrad som strategin för nyanlända och ensamkommande 
barn. Landstinget är positivt till inkluderingen av personer med funktionsvariationer och deras behov och 
rättighet till en god bostad.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar

För att på sikt kunna möta bostadsbyggnadsbehovet för särskilda grupper behövs mer 
tillgängliga boendemiljöer, fler moderna tillgänglighetsanpassade bostäder och ett 
tillskott på lägenheter. 

Kommunen arbetar aktivt med att förhandla och avtala med privata byggherrar, 
däribland optionsavtal för markköp för att säkerställa att det byggs hyresrätter. För 
Kommunen arbetar också med projekt för att bygga hyresrätter i egen regi, och därmed 
öka det egna beståndet. 

Det planeras för ett tillskott på små hyresrätter inom flera projekt i kommunen. Flera av 
dem är dessutom i goda kollektivtrafiklägen vilket skulle kunna öppna upp möjligheter för 
studenter. Kommunens möjligheter att underlätta för ungdomar, unga vuxna nyanlända 
och hemlösas inträde på den ordinarie bostadsmarknaden i Vaxholm kommer att stärkas 
genom att det kommunala och det privata innehavet av hyreslägenheter växer. Ett större 
kommunalt innehav av hyreslägenheter behövs för att lösningar som exempelvis 
träningslägenheter ska kunna utforskas. 

Det är inte aktuellt att införa riktlinjer för nybyggnation av kategoriboenden utöver 
särskilda boenden. För att tillgodose äldres behov fokuserar istället kommunen på 
åtgärder som ökar äldres valmöjligheter generellt, med fler moderna 
tillgänglighetsanpassade bostäder och trygga och tillgängliga boendemiljöer. 

För att bättre kunna säkerställa att det finns bostäder för personer med 
funktionsnedsättning avser kommunen att göra en tillgänglighetsinventering till det 
kommunala flerbostadshusbeståndet. 
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Genomförande och uppföljning av mål och riktlinjer 

Länsstyrelsen saknar en beskrivning för hur kommunen avser att följa upp riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen, och skriver att den årliga Bostadsmarknadsenkäten är ett bra sätt att följa upp 
dem på. 

SPF Seniorerna i Vaxholm vill särskilt trycka på behovet av kontinuerlig uppföljning av måluppfyllelsen 
och uppskattar en lägesrapportering t.ex. i KPR (Kommunala pensionärsrådet). Vänsterpartiet i Vaxholm 
är kritiska till formuleringen ”Att varje mandatperiod anta och följa upp mål och riktlinjer för 
bostadsförsörjning är exempel på att uppfylla målen om funktionell kvalitet.” i samrådsförslaget och 
skriver att målet inte kan vara själva utvärderingen. De anser att mål behöver sättas för antal bostäder 
av olika slag som ska byggas till ett visst år, och sedan följa upp detta. 

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer:

Målet ”Att varje mandatperiod anta och följa upp mål och riktlinjer för bostadsförsörjning 
är exempel på att uppfylla målen om funktionell kvalitet” var ett av de initiala målen för 
arbetet med att ta fram mål och riktlinjer och ska inte tolkas som ett mål för 
bostadsförsörjningen i sig. Däremot kommer en skrivelse om uppföljning av mål och 
riktlinjer läggas till dokumentet. 

Ett uppföljnings-PM kommer att tas fram i samband med årsbokslutet 2019 och 
presenteras för kommunstyrelsen.

Hållbart byggande och ekologisk hållbarhet

Boende F skriver ekologisk hållbarhet nämns på flera ställen och anser att beslutet att riva 
Norrbergsskolan och bygga flerbostadshus innebär en miljöpåverkan som kommer ta ett bortåt ett 
halvsekel att komma ikapp och är inte förenligt med mål om ekologisk hållbarhet.

Vänsterpartiet anser att det behövs ytterligare fokus på hållbart byggande. De kritiserar också att den 
policy som KF beslutade att ta fram för ”egna och hårdare krav på energisnåla, klimatsmarta 
byggmaterial och tekniker vid upphandling av byggnation av fastigheter för kommunala behov och 
ändamål.” i Mål och budget 2015-2017 fortfarande håller på att tas fram.

Förvaltningens kommentarer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning behandlar inte ekologisk hållbarhet, istället 
behandlas frågan inom Riktlinjer för hållbart byggande som ska behandlas politiskt under 
hösten 2017.

Samrådets genomförande

Boende B och boende D yrkar på att samrådstiden förlängs till mitten på september, över 
sommarsemestrarna. Detta på grund av att det inte går att hitta någon information om samrådet under 
Nyheter på Vaxholms hemsida och samrådet informerades om i tidningen Viktigt i Vaxholm endast fem 
dagar innan samrådets slut.  Boende D är utöver detta kritisk till att medborgarna inte givits någon 
chans att höra förvaltningen och politikerna presentera samrådsförslaget eller fått någon möjlighet att 
diskutera frågorna med kommunens ledning. 

Även Boende F anser att samrådet inte har kunnat genomföras som avsett och att samrådstiden bör 
förlängas till den sista augusti, på grund av att kommunikationen kring samrådet inte har varit tillräcklig 
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gentemot medborgarna då nyheten endast publicerats under Bygga, bo och miljö och inte som en nyhet 
på första sidan, och informationen i Viktigt i Vaxholm nådde medborgarna fem dagar innan samrådets 
slut. Boende F anser vidare att informationen om hur synpunkter ska lämnas in har varit bristfällig, samt 
att civilsamhället borde bjudas in till dialog och debatt och medborgarinflytande vara en del av processen 
i framtagandet av underlaget till samrådsförslaget.

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer:

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna samråda med 
berörda kommuner, och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt tillväxtarbete i 
länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Några ytterligare krav på samråd 
eller granskning ställs inte. Det saknas också krav likt de som finns i plan- och bygglagen 
om hur samrådet ska utlysas. 

Det saknades vid samrådets början riktlinjer för hur den här typen av ärenden ska 
kommuniceras. Av yttrandena framgår att nyheterna under fliken Bygga, bo och miljö kan 
vara svåra att hitta. Förvaltningen tar med sig synpunkterna och kommer verka för att 
framtida ärenden av liknande karaktär ska kommuniceras på ett tydligare sätt.

De parter som kommunen enligt lagen ska samråda med har givits tillfälle att yttra sig. 
Samrådstiden kommer därför inte att förlängas. 

Övriga synpunkter

Stockholm Nordost! inga andra synpunkter än att det ser mycket bra ut.  

Fastighetsägare A har under en period fört dialog med Vaxholms stad kring utveckling av fastigheterna 
Yxan 12, Yxan 17 samt Sågen 2-10 i Blynäsviken. Förslag som visar hur dagens användning för industri 
kan utvecklas till framtida bostäder har presenterats för politiker och tjänstemän. Fastighetsägaren 
framför att förslaget till bebyggelseutveckling med bostäder i Blynäsviken stämmer väl överens med de 
intentioner som presenteras i Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017-2020 och 
skulle bidra till att uppnå målet om att bygga 100 nya bostäder per år fram till 2030.  Yttrandet 
innehåller inga synpunkter på samrådsförslaget eller dess underlag. 

Stadsbyggnadsförvaltningens kommentar: 

Stadsbyggnadsförvaltningen Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 
syftar inte till att bedöma lämpligheten i specifika bostadsprojekt. Dessa avvägningar görs 
i översiktsplanen, program för Vaxön som är under framtagande samt framtida 
utredningar och detaljplaneprojekt. 
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1. Länsstyrelsen i Stockholms län: Skrivelsen i sin helhet
Vaxholms stads arbete med bostadsförsörjningen

Kommunens riktlinjer är överlag bra, men eftersom kommunen saknar ett eget allmännyttigt 
bostadsbolag så bör arbetet med särskilda grupper förtydligas. Kommunens mål om att nå målet om 
100 nya bostäder per år beskrivs bra. Det är positivt att riktlinjerna arbetats fram 
förvaltningsövergripande och att Länsstyrelsen varit involverade i inledningsskedet.

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun anta riktlinjer 
för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och 
bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje 
mandatperiod. Länsstyrelsens roll enligt lagen är att lämna råd, information och underlag till 
kommunerna inför planeringen av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska också ges tillfälle att yttra sig 
över kommunernas planering för bostadsförsörjningen. Därutöver ska Länsstyrelsen uppmärksamma 
kommunerna på behov av samordning mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning samt se till att 
sådan samordning kommer till stånd.

Länsstyrelsens synpunkter

Länsstyrelsen granskar kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen utifrån hur de förhåller sig till 
nationella och regionala mål, kommunala mål, kommunens verktyg för att nå uppsatta mål, särskilda 
grupper samt hur riktlinjerna är tänkta att följas upp. Länsstyrelsen tittar också på om riktlinjerna 
grundas på en analys av den demografiska utvecklingen och bostadsbeståndet.

Nationella och regionala mål

Länsstyrelsen har inga synpunkter på hur kommunen förhåller sig till nationella och regionala mål.

Kommunala mål

Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens redovisning av kommunala mål.

Kommunens verktyg för att nå uppsatta mål (verktyg)

Kommunen nämner allmänt vilka verktyg som står till buds, men detta följs sedan inte upp i avsnittet 
Vaxholms riktlinjer för bostadsförsörjningen (sid 8 i huvuddokumentet).

Analys av bostadsbeståndet och den demografiska utvecklingen

Länsstyrelsen har inga synpunkter på beskrivningen av bostadsbeståndet och den demografiska 
utvecklingen.

Särskilda grupper

 Ungdomar och unga vuxna

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur kommunen arbetar för att underlätta inträdet på 
bostadsmarknaden för ungdomar och unga vuxna.
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 Studenter

Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens beskrivning av studenters bostadsbehov.

 Äldre

Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens insatser för att säkerställa att det finns tillgängliga 
bostäder för äldre.

 Personer med funktionsnedsättning

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av hur kommunen arbetar för att säkerställa att det finns bostäder 
för personer med funktionsnedsättning.

 Nyanlända

Länsstyrelsen saknar en beskrivning av det långsiktiga bostadsbehovet för hela gruppen nyanlända. 
Kommunen beskriver svårigheten för unga vuxna att hitta en bostad i Vaxholm, vilket torde påverka 
möjligheten för anvisade ensamhushåll samt placerade ensamkommande barn att i förlängningen bo 
kvar i kommunen. Vaxholm har hittills haft ett relativt lågt mottagande av nyanlända som självbosätter 
sig i kommunen, men ett ökat antal anvisade nyanlända kan leda till att fler nyanlända framöver 
självbosätter sig hos släkt och bekanta. Kommunen hänvisar till Migrationsverkets prognoser som pekar 
på en successiv minskning i mottagandet på anvisning under kommande år. Länsstyrelsen vill dock 
uppmärksamma kommunen på att regeringens uppdrag till Migrationsverket gällande länstal för 2018 
anger att kommunernas övriga mottagande av nyanlända och ensamkommande barn ska ges ett större 
genomslag vid fördelningen jämfört med tidigare år. Detta kan inverka på Vaxholms förväntade 
mottagande under 2018.

 Hemlösa

Kommunen äger en fastighet med hyreslägenheter som hyrs ut genom socialförvaltningen med 
begränsat besittningsskydd. Enligt Hyresnämnden kan en bostad genom socialförvaltningen hyras ut 
som längst i fyra år. Med anledning av detta saknar Länsstyrelsen en strategi för hur hushållen ska 
komma in på den ordinarie bostadsmarknaden när de fyra åren passerat. Tanken med en försöks- eller 
träningslägenhet är att hyresgästen, om boendet fungerar, ska få ta över kontraktet efter en tid, oftast 
två år. I kommunen fungerar inte den vägen in på bostadsmarknaden för de hushåll som bor i en 
andrahandslägenhet med kommunen som värd.

Uppföljning

Länsstyrelsen saknar en beskrivning för hur kommunen avser att följa upp riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen. Ett bra sätt att följa upp riktlinjerna är genom den årliga 
Bostadsmarknadsenkäten.
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Stadsbyggnadsförvaltningens sammanfattande bedömning
Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vaxholms stad 2017-2020 ska ange grunden för kommunens 
arbete med att skapa förutsättningar för att bostadsbehovet för kommuninvånare i olika åldrar och 
livssituationer tillgodoses. Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet, ska bland 
annat nedanstående delar behandlas och förtydligas i underlaget respektive mål och riktlinjer. I övrigt 
har det endast gjorts mindre justeringar sedan samrådshandlingen och de handlar i första hand om 
förtydliganden eller sakfel som funnits i handlingen.

Förvaltningen bedömer att förslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning anger mål och 
planerade insatser för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet som bemöter de lokala 
utmaningarna för bostadsförsörjningen och skapar bättre förutsättningar för att bostadsbehovet för 
kommuninvånare i olika åldrar och livssituationer tillgodoses.

Ändringar i Underlaget

 Befolkningsframskrivningarna och det beräknade bostadsbyggnadsbehovet i 
utställningsförslaget till RUFS 2050 kommer att redogöras för och tas hänsyn till vad gäller 
regionala planer och program. 

 Osäkerhetsfaktorer i bostadsbyggnadsprognosen, och relationen mellan kommunens 
bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos förtydligas

 Rättelser och förtydliganden kring bostäder som hyrs ut av kommunen till bland andra äldre 
under information om det nuvarande bostadsbeståndet i Vaxholm, samt arbetet med 
bosättning för nyanlända

Ändringar i Mål och riktlinjer

 Ändringar i underlaget om regionala mål och kommunala styrdokument får även genomslaget i 
dokumentet med mål och riktlinjer 

 Redogörelsen för kommunövergripande planer och riktlinjer återges även i mål och riktlinjer 
(inte bara i underlaget)

 Beskrivningar av kommunala styrdokument utöver de kommunövergripande målen tas med 
även i mål och riktlinjer

 Det nuvarande arbetet med verktygen som står kommunen till buds, samt hur verktygen  
återspeglas i riktlinjerna förtydligas i Mål och riktlinjer med tillägget ” Kommunen använder sig 
av översikts- och detaljplanering, förhandlingar med privata aktörer, strategiska markköp, 
byggande i egen regi och  utveckling av allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap i 
arbetet med bostadsförsörjningen.” under avsnittet Riktlinjer.

 I inledningen om kommunens mål för bostadsförsörjningen läggs följande till: ”Kommunen 
eftersträvar med sitt arbete med bostadsförsörjningen en lokal bostadsmarknad med trygga och 
tillgängliga boendemiljöer.”

 Under Mål för bostadsbyggnadstakten tilläggs målet ”För att underlätta utvecklingen av 
kommunens kärnverksamheter och tekniska försörjning ska en jämn bostadsbyggnadstakt 
eftersträvas fram till 2030.”

 Under Funktionshindrade infogas riktlinjen ”Kommunen avser att göra en 
tillgänglighetsinventering avseende av det kommunala flerbostadshusbeståndet.”

Stadsbyggnadsförvaltningen, den 21 augusti 2017
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Matilda Karlström

Översiktsplanerare
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§ 23 Medgivande av ändring av detaljplan 401 för Storäng östra, 
fastigheterna Överby 2:20-24 m.fl.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Ändringar av detaljplanen 401 för Storäng östra medges i enlighet med kommunens yttrande,
2017-12-13 till Mark- och miljödomstolen, i det fall domstolen skulle finna att antagandebeslutet av 
detaljplanen inte kan fastställas.

Ärendebeskrivning
Förslaget till detaljplan för Storäng östra  antogs av kommunfullmäktige 2017-06-19 § 7. Detaljplanen 
överklagades därefter till mark- och miljödomstolen av fastighetsägarna till fastigheterna Överby 2:20, 
2:31 samt gemensamt av fastighetsägarna till Överby 2:21 och 2:86

Föreläggande från mark- och miljödomstolen inkom till kommunen 2017-10-16 om yttrande över 
inkomna handlingar till domstolen, aktbilagorna 1-6, 15-18. Aktbilagorna omfattade de inkomna 
yttrandena (överklagandena) över detaljplanen 401 för Storäng östra. 

Beslut om yttrande enligt föreläggandet togs på delegation av kommunstyrelsens ordförande 
2017-12-13 (§2017/25-KS del). 

I kommunens yttrande, 2017-12-13, till Mark- och miljödomstolen anförs att Vaxholms stad bestrider 
samtliga yttranden. I första hand anser således staden att domstolen ska avslå samtliga yttranden och 
fastställa antagandebeslutet. 

I andra hand – om domstolen skulle finna att detaljplanen ska upphävas- medger staden dels att 
samtliga planbestämmelser där det föreskrivs att befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga ordning 
och som inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses vara planenliga strykes, dels att 
bestämmelsen om markens höjd inom korsmarkerad och prickmarkerad mark i anslutning till 
strandlinjen strykes. 

Nytt föreläggande från Mark- och miljödomstolen inkom den 16 februari 2018 angående detaljplanen 
401 för Storäng östra. Kommunen förelades att komplettera sitt yttrande med en ny plankarta där de 
angivna ändringarna införts samt att inge protokoll, fullmakt, stadgar, delegationsordning eller annan 
handling som utvisar behörighet att medge de aktuella ändringarna.

De ändringar av detaljplanen som medges i kommunens yttrande i andra hand är om domstolen skulle 
finna att detaljplanen ska upphävas. Dessa ändringar innebär att samtliga planbestämmelser där det 
föreskrivs att befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga ordning och som inte överensstämmer med 
planbestämmelserna ska anses vara planenliga strykes, dels att bestämmelsen om markens höjd inom 
korsmarkerad och prickmarkerad mark i anslutning till strandlinjen strykes. Det gäller planbestämmelser 
som anges på plankartan på fyra ställen. Plankarta har tagits fram som visar dessa ändringar som 
framgår av kommunens yttrande till Mark- och miljödomstolen. Ändringarna redovisas på 
antagandehandlingen för detaljplanen för Storäng östra, Dp 401. 

Inventering har utförts för den befintliga bebyggelsen inom planområdet för Storäng östra. 
Inventeringen av  befintliga bostadshus och komplementbyggnader visar att bygglov lämnats för 
samtliga huvudbyggnader på fastigheterna inom planområdet utom för fyra fastigheter, där 
huvudbyggnaderna uppförts före år 1935. De tidigaste byggloven som lämnats inom Storängområdet 
finns från januari 1938. Av plankartan med underliggande grundkarta kan utläsas vilka byggnader som 
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finns inom planområdet. Inom planområdet finns 37 fastigheter med befintlig bostadsbebyggelse. 
Huvudbyggnader och komplementbyggnader framgår av detaljplanens grundkarta som upprättats 
2017-02-23. Därutöver framgår även bryggor och befintliga byggnader på bryggor.

Enligt 4 kap 32 stycket PBL (2010:900) ska den avsedda regleringen av bebyggelse, byggnadsverk och 
miljön i övrigt tydligt framgå av planen. Kommunen anser att de planbestämmelser som anges som 
otydliga uppfyller tydlighetskriteriet i PBL (2010:900) mot bakgrund av utförd inventering och lämnade 
bygglov för byggnader på fastigheterna inom planområdet. För det fall Mark- och miljödomstolen skulle 
finna att viss otydlighet föreligger i fråga om planbestämmelserna, så kan otydligheten elimineras 
genom de strykningar som staden medger i sitt yttrande, 2017-12-13, till Mark- och miljödomstolen.

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU/2018-03-07 § 7
Tjänsteutlåtande, 2018-02-21
Plankarta för Storäng östra, Dp 401 med medgivna ändringar
Yttrande mot bakgrund av Mark- och miljödomstolens föreläggande, 2017-12-13

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Paula Sund, sbf

För kännedom: Susanne Edén, sbf 
Kristina Henschen, sbf
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§ 7 Medgivande av ändring av detaljplan 401 för Storäng östra, 
fastigheterna Överby 2:20-24 m.fl.

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Ändringar av detaljplanen 401 för Storäng östra medges i enlighet med kommunens yttrande,
2017-12-13 till Mark- och miljödomstolen, i det fall domstolen skulle finna att antagandebeslutet av 
detaljplanen inte kan fastställas.

Ärendebeskrivning
Förslaget till detaljplan för Storäng östra  antogs av kommunfullmäktige 2017-06-19 § 7. Detaljplanen 
överklagades därefter till mark- och miljödomstolen av fastighetsägarna till fastigheterna Överby 2:20, 
2:31 samt gemensamt av fastighetsägarna till Överby 2:21 och 2:86

Föreläggande från mark- och miljödomstolen inkom till kommunen 2017-10-16 om yttrande över 
inkomna handlingar till domstolen, aktbilagorna 1-6, 15-18. Aktbilagorna omfattade de inkomna 
yttrandena (överklagandena) över detaljplanen 401 för Storäng östra. 

Beslut om yttrande enligt föreläggandet togs på delegation av kommunstyrelsens ordförande 
2017-12-13 (§2017/25-KS del). 

I kommunens yttrande, 2017-12-13, till Mark- och miljödomstolen anförs att Vaxholms stad bestrider 
samtliga yttranden. I första hand anser således staden att domstolen ska avslå samtliga yttranden och 
fastställa antagandebeslutet. 

I andra hand – om domstolen skulle finna att detaljplanen ska upphävas- medger staden dels att 
samtliga planbestämmelser där det föreskrivs att befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga ordning 
och som inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses vara planenliga strykes, dels att 
bestämmelsen om markens höjd inom korsmarkerad och prickmarkerad mark i anslutning till 
strandlinjen strykes. 

Nytt föreläggande från Mark- och miljödomstolen inkom den 16 februari 2018 angående detaljplanen 
401 för Storäng östra. Kommunen förelades att komplettera sitt yttrande med en ny plankarta där de 
angivna ändringarna införts samt att inge protokoll, fullmakt, stadgar, delegationsordning eller annan 
handling som utvisar behörighet att medge de aktuella ändringarna.

De ändringar av detaljplanen som medges i kommunens yttrande i andra hand är om domstolen skulle 
finna att detaljplanen ska upphävas. Dessa ändringar innebär att samtliga planbestämmelser där det 
föreskrivs att befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga ordning och som inte överensstämmer med 
planbestämmelserna ska anses vara planenliga strykes, dels att bestämmelsen om markens höjd inom 
korsmarkerad och prickmarkerad mark i anslutning till strandlinjen strykes. Det gäller planbestämmelser 
som anges på plankartan på fyra ställen. Plankarta har tagits fram som visar dessa ändringar som 
framgår av kommunens yttrande till Mark- och miljödomstolen. Ändringarna redovisas på 
antagandehandlingen för detaljplanen för Storäng östra, Dp 401. 

Inventering har utförts för den befintliga bebyggelsen inom planområdet för Storäng östra. 
Inventeringen av  befintliga bostadshus och komplementbyggnader visar att bygglov lämnats för 
samtliga huvudbyggnader på fastigheterna inom planområdet utom för fyra fastigheter, där 
huvudbyggnaderna uppförts före år 1935. De tidigaste byggloven som lämnats inom Storängområdet 
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finns från januari 1938. Av plankartan med underliggande grundkarta kan utläsas vilka byggnader som 
finns inom planområdet. Inom planområdet finns 37 fastigheter med befintlig bostadsbebyggelse. 
Huvudbyggnader och komplementbyggnader framgår av detaljplanens grundkarta som upprättats 
2017-02-23. Därutöver framgår även bryggor och befintliga byggnader på bryggor.

Enligt 4 kap 32 stycket PBL (2010:900) ska den avsedda regleringen av bebyggelse, byggnadsverk och 
miljön i övrigt tydligt framgå av planen. Kommunen anser att de planbestämmelser som anges som 
otydliga uppfyller tydlighetskriteriet i PBL (2010:900) mot bakgrund av utförd inventering och lämnade 
bygglov för byggnader på fastigheterna inom planområdet. För det fall Mark- och miljödomstolen skulle 
finna att viss otydlighet föreligger i fråga om planbestämmelserna, så kan otydligheten elimineras 
genom de strykningar som staden medger i sitt yttrande, 2017-12-13, till Mark- och miljödomstolen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-02-21
Plankarta för Storäng östra, Dp 401 med medgivna ändringar
Yttrande mot bakgrund av Mark- och miljödomstolens föreläggande, 2017-12-13

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Paula Sund, sbf

För kännedom: Susanne Edén, sbf 
Kristina Henschen, sbf

485



Tjänsteutlåtande
2018-02-21

Änr KS 2012/10023.214
1 av 6

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

Medgivande av ändring av detaljplan 401 för Storäng östra, 
fastigheterna Överby 2:20-24 m fl

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att 
besluta medge ändringar av detaljplanen 401 för Storäng östra i enlighet med kommunens yttrande, 
2017-12-13, till Mark- och miljödomstolen i det fall domstolen skulle finna att antagandebeslutet av 
detaljplanen inte kan fastställas.  

Sammanfattning
Förslaget till detaljplan för Storäng östra  antogs av kommunfullmäktige 2017-06-19 § 29. Detaljplanen 
överklagades därefter till mark- och miljödomstolen av fastighetsägarna till fastigheterna Överby 2:20, 
2:31 samt gemensamt av fastighetsägarna till Överby 2:21 och 2:86

Föreläggande från mark- och miljödomstolen inkom till kommunen 2017-10-16 om yttrande över 
inkomna handlingar till domstolen, aktbilagorna 1-6, 15-18. Aktbilagorna omfattade de inkomna 
yttrandena (överklagandena) över detaljplanen 401 för Storäng östra. 

Beslut om yttrande enligt föreläggandet togs på delegation av kommunstyrelsens ordförande 2017-12-
13 (§2017/25-KS del). 

I kommunens yttrande, 2017-12-13, till Mark- och miljödomstolen anförs att Vaxholms stad bestrider 
samtliga yttranden. I första hand anser således staden att domstolen ska avslå samtliga yttranden och 
fastställa antagandebeslutet. 

I andra hand – om domstolen skulle finna att detaljplanen ska upphävas- medger staden dels att 
samtliga planbestämmelser där det föreskrivs att befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga ordning 
och som inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses vara planenliga strykes, dels att 
bestämmelsen om markens höjd inom korsmarkerad och prickmarkerad mark i anslutning till 
strandlinjen strykes. 

Nytt föreläggande från Mark- och miljödomstolen inkom den 16 februari 2018 angående detaljplanen 
401 för Storäng östra. Kommunen förelades att komplettera sitt yttrande med en ny plankarta där de 

Stadsbyggnadsförvaltningen
Paula Sund
Planarkitekt
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angivna ändringarna införts samt att inge protokoll, fullmakt, stadgar, delegationsordning eller annan 
handling som utvisar behörighet att medge de aktuella ändringarna.

De ändringar av detaljplanen som medges i kommunens yttrande i andra hand är om domstolen skulle 
finna att detaljplanen ska upphävas. Dessa ändringar innebär att samtliga planbestämmelser där det 
föreskrivs att befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga ordning och som inte överensstämmer med 
planbestämmelserna ska anses vara planenliga strykes, dels att bestämmelsen om markens höjd inom 
korsmarkerad och prickmarkerad mark i anslutning till strandlinjen strykes. Det gäller planbestämmelser 
som anges på plankartan på fyra ställen. Plankarta har tagits fram som visar dessa ändringar som 
framgår av kommunens yttrande till Mark- och miljödomstolen. Ändringarna redovisas på 
antagandehandlingen för detaljplanen för Storäng östra, Dp 401. 

Inventering har utförts för den befintliga bebyggelsen inom planområdet för Storäng östra. 
Inventeringen av  befintliga bostadshus och komplementbyggnader visar att bygglov lämnats för 
samtliga huvudbyggnader på fastigheterna inom planområdet utom för fyra fastigheter, där 
huvudbyggnaderna uppförts före år 1935. De tidigaste byggloven som lämnats inom Storängområdet 
finns från januari 1938. Av plankartan med underliggande grundkarta kan utläsas vilka byggnader som 
finns inom planområdet. Inom planområdet finns 37 fastigheter med befintlig bostadsbebyggelse. 
Huvudbyggnader och komplementbyggnader framgår av detaljplanens grundkarta som upprättats 2017-
02-23. Därutöver framgår även bryggor och befintliga byggnader på bryggor.

Enligt 4 kap 32 stycket PBL (2010:900) ska den avsedda regleringen av bebyggelse, byggnadsverk och 
miljön i övrigt tydligt framgå av planen. Kommunen anser att de planbestämmelser som anges som 
otydliga uppfyller tydlighetskriteriet i PBL (2010:900) mot bakgrund av utförd inventering och lämnade 
bygglov för byggnader på fastigheterna inom planområdet. För det fall Mark- och miljödomstolen skulle 
finna att viss otydlighet föreligger i fråga om planbestämmelserna, så kan otydligheten elimineras 
genom de strykningar som staden medger i sitt yttrande, 2017-12-13, till Mark- och miljödomstolen.

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslöt den 6 december 2012 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att påbörja 
planarbetet för Storäng, Dp 401.  

Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit ute på samråd våren 2013. 

Ett förslag till detaljplan behandlades i kommunstyrelsens planeringsutskott 2014-03-05. Förslaget 
återremitterades för att göra vissa justeringar. Kommunstyrelsens planeringsutskott beslutade 2015-01-
14 att genomföra samråd för planförslaget. Samråd hölls 8 februari - 20 mars 2015. Inkomna synpunkter 
och förslag till ändringar har sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter samrådet har förslaget till 
detaljplan för Storäng delats upp i två detaljplaner med avseende på huvudmannaskap: Detaljplan för 
Storäng östra (Dp 401) och detaljplan för Storäng västra (Dp 413). I Dp 413 för Storäng västra är 
kommunen huvudman för allmän plats och i Dp 401 för Storäng östra är det enskilt huvudmannaskap. 
Samrådsredogörelsen gäller för båda planförslagen, Dp 401 och Dp 413.

Dp 401 för Storäng östra består av den del av det ursprungliga planområdet, där det finns befintlig 
bostadsbebyggelse. Planområdet ligger på södra Resarö och avgränsas av Resarövägen i norr, i väster av 
obebyggd mark inom Storäng västra (Dp 413) och i öster av Lilläng. Marken är privatägd. Planområdet är 
idag oplanlagt. 
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Detaljplanen har varit utställt för granskning vid två tillfällen. Under tiden 15 september- 6 oktober 2016 
respektive 12 april- 2 maj 2017. För dessa båda granskningar finns ett gemensamt granskningsutlåtande.

Syftet med detaljplanen för Storäng östra är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med 
bevarade natur- och kulturmiljövärden samt att försörja fastigheterna med kommunalt vatten och 
avlopp. Planområdet omfattas idag av strandskydd inom 100 m från strandlinjen på land och i vatten. 
Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. Planförslaget är 
förenligt med kommunens översiktsplan 2030 och den fördjupade översiktsplanen för Resarö från  år 
1993. 

I planen föreslås upphävande av strandskyddet för den kvartersmark för bostäder (B), allmän platsmark 
(Lokalgata) samt småbåtshamnar (V1)  och vattenområden med bryggor (WV1,WV2)  som berörs av 
strandskydd. I övrigt ligger strandskyddet kvar för öppet vattenområde(W) och inom vattenområden 
med bryggor vid bostadsfastigheter(W1).

Förslaget för Dp 401 för Storäng östra innebär att nya fastigheter kan bildas genom avstyckning från 
befintliga bostadsfastigheter. All bebyggelse i Storäng kommer även att få tillgång till kommunalt VA. 
Planarbetet finansieras genom planavgift i samband med att bygglov söks.

Ärendebeskrivning
Förslaget till detaljplan för Storäng östra  antogs av kommunfullmäktige 2017-06-19 § 29. Detaljplanen 
överklagades därefter till mark- och miljödomstolen av fastighetsägarna till fastigheterna Överby 2:20, 
2:31 samt gemensamt av fastighetsägarna till Överby 2:21 och 2:86. 

Föreläggande från mark- och miljödomstolen inkom till kommunen 2017-10-16 om yttrande över 
inkomna handlingar till domstolen, aktbilagorna 1-6, 15-18. Aktbilagorna omfattade de inkomna 
överklagandena över detaljplanen 401 för Storäng östra. 

Beslut om yttrande enligt föreläggandet togs på delegation av kommunstyrelsens ordförande 2017-12-
13 (§2017/25-KS del). 

I kommunens yttrande, 2017-12-13, anförs att Vaxholms stad bestrider samtliga yttranden. I första hand 
anser således staden att domstolen ska avslå samtliga yttranden och fastställa antagandebeslutet.

I andra hand – om domstolen skulle finna att detaljplanen ska upphävas- medger staden dels att 
samtliga planbestämmelser där det föreskrivs att befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga ordning 
och som inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses vara planenliga strykes, dels att 
bestämmelsen om markens höjd inom korsmarkerad och prickmarkerad mark i anslutning till 
strandlinjen strykes.

Nytt föreläggande från Mark- och miljödomstolen inkom den 16 februari 2018 angående detaljplanen 
401 för Storäng östra. Kommunen förelades att komplettera sitt yttrande med en ny plankarta där de 
angivna ändringarna införts samt att inge protokoll, fullmakt, stadgar, delegationsordning eller annan 
handling som utvisar behörighet att medge de aktuella ändringarna.

De ändringar av detaljplanen som medges i kommunens yttrande, 2017-12-13, i andra hand är om 
domstolen skulle finna att detaljplanen ska upphävas. I yttrandet till Mark- och miljödomstolen medger 
staden dels att samtliga planbestämmelser där det föreskrivs att befintliga byggnadsverk som tillkommit 
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i laga ordning och som inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses vara planenliga 
strykes, dels att bestämmelsen om markens höjd inom korsmarkerad och prickmarkerad mark i 
anslutning till strandlinjen strykes. Det gäller planbestämmelser som anges på plankartan på fyra ställen. 
Plankarta har tagits fram som visar dessa ändringar. Ändringarna redovisas på antagandehandlingen för 
detaljplanen för Storäng östra, Dp 401. Plankartan bifogas detta tjänsteutlåtande.

De ändringar som redovisas på plankartan är:

1.  Under rubriken ”Planbestämmelser” strykes meningen ”Befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga 
ordning och som inte överensstämmer med bestämmelserna nedan ska anses vara planenliga.

2.  Under rubriken ”Vattenområden” för planbestämmelsen W1 strykes ”Befintliga byggnadsverk inom 
W1-område som uppförts i laga ordning ska anses planenliga och får ersättas med byggnadsverk  av 
motsvarande storlek och utformning.”

3.  Under rubriken ”Utnyttjandegrad/Fastighetsindelning” för planbestämmelsen e2 strykes ”…..om det 
inte finns två som är i laga ordning uppförda. I dessa fall får byggnadsrätten delas på två 
huvudbyggnader.”

4.  Under rubriken ”Markens anordnande( utformning av kvartersmark)” strykes planbestämmelsen 
”Inom korsmarkerad och prickmarkerad mark i anslutning till strandlinjen får markens höjd inte ändras”.

Här kan nämnas att Mark- och miljödomstolen har i samband med tidigare domar över detaljplaner med 
liknande planbestämmelser som punkt 1-3 angivit att planbestämmelserna strider mot tydlighetskravet i 
4 kap 32 § andra stycket plan- och bygglagen, PBL (2010:900). I samband med dom P 4554-16 över 
detaljplan i Nacka kommun har Mark- och miljödomstolen angivit bl a att om planbestämmelserna 
skulle strykas skulle det medföra att befintliga byggnader kan bli planstridiga. I detta fall hänvisade 
kommunen till bygglovarkiv, kartarkiv och flygbilder. Mark- och miljödomstolen gör trots det den 
bedömningen att ingen vet vilka byggnader som kan ha tillkommit i laga ordning. Det är därmed inte 
möjligt för fastighetsägare  att förutse hur den tillkommande planbestämmelsen påverkar deras egna 
eller grannars byggnader. En fråga om en befintlig byggnads planenlighet kan sedan vara av intresse i 
framtida bygglovsansökningar vid tex tillbyggnader. Det går inte att på ett tydligt sätt bedöma den 
tillkommande planbestämmelsens konsekvenser. Det innebär att den avsedda regleringen av miljön inte 
framgår av detaljplanen. Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen i detta ärende.

För ändringarna under punkt 1-3 anges i kommunens yttrande, 2017-12-13, till Mark- och 
miljödomstolen bl a:

” Med begreppet ”uppförd i laga ordning” menas att det handlar om byggnader som tillkommit i 
enlighet med lämnade bygglov enligt PBL, ÄPBL eller tidigare lagstiftning eller också är så gamla att de 
har tillkommit innan krav på bygglov fanns. De tidigaste byggloven som lämnats inom Storängområdet 
finns från januari 1938.

Med befintliga byggnadsverk menas de befintliga byggnadsverk, byggnader och anläggningar, som finns 
på plats och som framgår av grundkartan till detaljplanen. Fastighetsägare, grannar och andra berörda 
kan utläsa av plankartan med underliggande grundkarta vilka byggnader som finns inom planområdet. 
Inom planområdet finns 37 fastigheter med befintlig bostadsbebyggelse.
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Samtliga huvudbyggnader och komplementbyggnader framgår av detaljplanens grundkarta som 
upprättats 2017-02-23. Grundkartan grundas på flygfotografering och laserscanning. De byggnader som 
framgår här är de byggnader som ingår i befintliga byggnadsverk samt bryggor och befintliga byggnader 
på bryggor.

Inventering av  befintliga bostadshus och komplementbyggnader visar att bygglov lämnats för samtliga 
huvudbyggnader på fastigheterna inom planområdet utom för fyra fastigheter, där huvudbyggnaderna 
uppförts före år 1935. De tidigaste byggloven som lämnats inom Storängområdet finns från januari 
1938.”

För punkt 4. anges i kommunens yttrande bl a: I plan- och genomförandebeskrivningen framgår under 
rubriken ”Översvämning” på s. 38: ” I övrigt föreslås endast att nya byggnader i form av 
komplementbyggnader får uppföras där marknivån är lägre än 3 meterskurvan på plankartan, vilket 
redovisas som korsprickad mark. Med komplementbyggnad avses fristående uthus, garage och andra 
mindre byggnader. Inom den korsprickade och prickmarkerade marken anges även att markens höjd i 
anslutning till strandlinjen inte får ändras. 

” Med i anslutning till strandlinjen menas att marken inte får höjas allra närmast strandlinjen. På detta 
vis kan områden med vass och naturlig vegetation bevaras. Det bedöms vara svårt att ange antal meter, 
då strandlinjen inte är lika vid varje tidpunkt. Strandlinjens läge varierar med det normala 
medelvattenståndet som varierar från år till år.”

Bedömning
I första hand åberopas i kommunens yttrande, 2017-12-13, som grund för bestridande att det 
överklagade beslutet att anta detaljplanen för Storäng östra, Dp 401, inte strider mot någon rättsregel. 
Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt  är sett i sitt sammanhang 
tydlig. Detaljplanen innebär en rimlig avvägning  mellan olika enskilda och allmänna intressen. Den är 
inte mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte.

Vid planläggningen har bebyggelsen lokaliserats till mark som är lämpad för ändamålet och 
Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län 
”Fakta 2015:14” har följts. 

Enligt 4 kap 32 stycket PBL (2010:900) ska den avsedda regleringen av bebyggelse, byggnadsverk och 
miljön i övrigt tydligt framgå av planen. Kommunen anser att de planbestämmelser som anges som 
otydliga uppfyller tydlighetskriteriet i PBL (2010:900) mot bakgrund av utförd inventering och lämnade 
bygglov för byggnader på fastigheterna inom planområdet. 

I andra hand- för det fall Mark- och miljödomstolen skulle finna att viss otydlighet föreligger i fråga om 
planbestämmelserna, så kan otydligheten elimineras genom de strykningar som staden medger i sitt 
yttrande, 2017-12-13, till Mark- och miljödomstolen.

Måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har tre målområden: Livsmiljö, Kvalité och Ekonomi. Detaljplanen för Storäng östra 
kommer när den är genomförd att bidra till att stärka alla tre målområden. Livsmiljön kommer att bli 
bättre i Storäng då den befintliga och tillkommande bebyggelsen ansluts till kommunalt VA, samtidigt 
förbättras vattenkvalitén i Kodjupet. 
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Finansiering
Kommunen svarar för upprättande av detaljplanen. Intäkter för nedlagt arbete tas ut som planavgift i 
enlighet med taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet i samband med att bygglov söks. Dessa 
intäkter kommer dock, på grund av den förskjutna genomförandetiden, tidigast 1,5 år efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft.

Förslagets konsekvenser
Detaljplanen ger möjlighet att stycka befintliga fastigheter under förutsättning av att de inte ligger för 
lågt i förhållande till vattnet. I detaljplanen för Storäng östra medges avstyckning för nya fastigheter om 
minst 1500 kvm respektive 2000 kvm, där marken har ansetts vara lämplig för bostadsbebyggelse. Detta 
innebär att cirka 30 nya fastigheter skulle kunna skapas i de bebyggda delarna av Storäng. 

Detaljplanen möjliggör utbyggnad av kommunalt VA i området, som ersätter enskilda anläggningar av 
varierande kvalitet, vilket förbättrar vattenmiljön och vattenkvaliteten i de omgivande vattenområdena.

I planen anges varsamhetsbestämmelser(k) till skydd för kulturmiljön och den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen. 

En cirka 60 meter lång sträcka av Metspövägen, infartsväg från Resarövägen till östra delen av Storäng, 
breddas i Dp 401 för Storäng östra för att möjliggöra för ökad trafik att på ett säkert sätt svänga ut på, 
och in från, Resarövägen.

Handlingar i ärendet
1.Tjänsteutlåtande, 2018-02-21

2. Plankarta för Storäng östra, Dp 401 med medgivna ändringar. 

3. Yttrande mot bakgrund av Mark- och miljödomstolens föreläggande, 2017-12-13

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Paula Sund, Stadsbyggnadsförvaltningen

För kännedom: Susanne Edén,  Stadsbyggnadschef;   Kristina Henschen, Planchef                                                                                                                                                                               
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Till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt 2017-12-13

Mål nr P 4220-17, avdelning 3
Susanne Norell m. fl.. /. Vaxholms stad
angående detaljplan för Storäng östra, fastigheterna Vaxholm Överby 2:20-24 
m fl.

Mot bakgrund av Mark- och miljödomstolens föreläggande i aktbilaga 19 får Vaxholms stad anföra följan-
de:

Inställning

Vaxholms stad bestrider samtliga yttranden. I första hand anser således staden att domstolen ska avslå 
samtliga yttranden och fastställa antagandebeslutet.

I andra hand – om domstolen skulle finna att detaljplanen ska upphävas- medger staden dels att samtliga 
planbestämmelser där det föreskrivs att befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga ordning och som 
inte överensstämmer med planbestämmelserna ska anses vara planenliga strykes, dels att bestämmel-
sen om markens höjd inom korsmarkerad och prickmarkerad mark i anslutning till strandlinjen strykes.

Grunder för bestridande

I första hand åberopas som grund för bestridande att det överklagade beslutet inte strider mot någon 
rättsregel. Den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i övrigt  är sett i sitt sam-
manhang tydlig. Detaljplanen innebär en rimlig avvägning  mellan olika enskilda och allmänna intressen. 
Den är inte mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte.

Vid planläggningen har bebyggelsen lokaliserats till mark som är lämpad för ändamålet och Länsstyrel-
sens rekommendationer i ”Fakta 2015:14” har följts.

I andra hand – för det fall domstolen skulle finna att viss otydlighet föreligger i fråga om planbestämmel-
serna- så kan otydligheten elimineras genom de strykningar som staden medgett ovan.

Utvecklande av talan

Aktbilaga 1-2,  Överklagande från fastighetsägaren till Överby 2:20

Överklagandet tar upp följande: 

1. Tomtstorlek på blivande avstyckning är satt till 2000 kvm på Överby 2:20. Tomtstorlek på 
Överby 2:37 är satt till 1500 kvm. Detta trots att bägge tomterna har sjökontakt. Anser 
därför att Överby 2:20 ska få rätt att stycka till 1500 kvm om önskan finns.
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2. Då nya sjötomter kommer att bildas i och med styckningar anser jag att strandskyddet 
ska bevaras så att nya bryggor  inte ska kunna inskränka och göra en förtätning av de ur-
sprungliga befintliga bryggorna. Så som är fallet med t ex Överby 2:38 som utökat sin 
tomt på 10-15 m ut i havet, där en ny brygga skulle innebära obehag för Överby 2:20. 
Bild finns till överklagandet.

Kommunens kommentar:

1 Inom Storäng finns 37 befintliga fastigheter med bostadshus inom B, kvartersmark för 
bostäder. Detaljplanen ger möjlighet att inom område B stycka befintliga fastigheter un-
der förutsättning av att de inte ligger för lågt i förhållande till vattnet och att storleken 
på fastigheterna blir minst 1500 m2, i en del fall är minsta storleken på nybildade fastig-
heter 2000 m2. Nybildade fastigheter ska vara lämpade för sitt ändamål med avseende 
på bl a belägenhet, storlek, väg och VA. Med belägenhet avses t ex låglänt läge i förhål-
lande till havsnivån och dåliga terrängförhållanden.

Fastigheterna på västra sidan om Metspövägen har som minsta fastighetsstorlek 2000- 
3000 kvm  och de öster om Metspövägen har som minsta fastighetsstorlek 1500 kvm-
2000 kvm. Alla fastigheter med sjökontakt bedöms inte kunna stycka beroende på fastig-
hetsstorlek och tomtens läge. Fastigheter som är mindre än 3000 kvm kan inte stycka 
och inte heller fastigheter som ligger lägre än 3 m över havet. 

I planeringen eftersträvas att områdets natur- och kulturmiljövärden bibehålls. Detta 
möjliggörs bland annat genom att ett flertal fastigheter blir större än 2000 kvm i områ-
det. Större fastigheter ger bättre möjligheter att bevara träd och vegetation samt kultur-
värden. På fastigheten Överby 2:20 finns även ett bostadshus som anses väl bevarat ur 
kulturhistorisk synpunkt. 

Terrängen är även mer kuperad på den västra sidan av Metspövägen och Tre Fiskares 
väg brantare, där Överby 2:20 ligger. På den östra sidan av Metspövägen är terrängen är 
flackare utmed Överby 2:37. 

Mot denna bakgrund anges som minsta fastighetsstorlek 2000 kvm för fastigheterna väs-
ter om Metspövägen, som bedöms vara möjliga att stycka. Detta gäller bl a Överby 2:20.

2 Strandskyddet föreslås bevaras i vattenområdena med bryggor, W1, vid bostadsfastighe-
terna  inom detaljplanen men upphävas på land inom kvartersmark för bostäder, B. 
Strandskyddsdispens krävs därför för eventuella nya bryggor vid bostadsfastigheter eller 
om befintliga bryggor behöver förändras. Enligt Länsstyrelsen ska enskilda bryggor prö-
vas restriktivt och vid prövningen ska det göras en avvägning mellan strandskyddsintres-
set och den enskildes intresse att ta området i anspråk. Det kan därför finnas risk för att 
dispens inte alltid kan medges. Detta framgår under rubriken ”Strandskydd” i plan- och 
genomförandebeskrivningen.
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Aktbilaga 3-4,  Överklagande från fastighetsägaren till Överby 2:31

Överklagandet tar upp följande: 

Överklagandet gäller beslut om minsta tomtstorlek om 1500 resp 2000 kvm. Det önskas en överensstäm-
melse med Dp 403 för Skarpö etapp 3. Dp 403 föreskriver att den minsta storleken för att kunna stycka av 
en fastighet är 6000 kvm samt att ny fastighet ska vara minst 2000 kvm.

I andra hand yrkas att minsta tomtstorlek för att kunna stycka av en inlandsfastighet är 4000 kvm och en 
fastighet vid vattnet är 5000 kvm samt att en ny fastighet ska vara minst 2000 kvm.

När de två detaljplanerna 401 och 403 med liknande syften och förutsättningar, jämförs och argumente-
ras, så är det anmärkningsvärt  om inte annat ur ett rättssäkerhetsperspektiv att man kommer fram till 
två så olika resultat.

Kommunens kommentar:

Syftet med detaljplanen för Skarpö etapp 3, Dp 403, att planlägga Skarpö är att möjliggöra en utbyggnad 
av kommunalt vatten- och avlopp (VA), värna områdets kulturmiljövärden, säkerställa en säker och fun-
gerande trafikmiljö samt minska miljöeffekter i samband med att fastigheterna på ön används för perma-
nentboende. Syftet med detaljplanen för Storäng östra är att utveckla området till ett attraktivt bostads-
område med bevarade natur- och kulturmiljövärden. Syftet är också att försörja fastigheterna med kom-
munalt vatten och avlopp. 

 Skillnaden mellan Dp 403 för Skarpö etapp 3 och Dp 401 för Storäng östra är framförallt att hela Skarpö 
omfattas av område av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § MB. Detta innebär att mark- 
och vattenområden på grund av deras kulturvärden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 
kulturmiljön. Generellt gäller att Skarpö bör få sparsamt med nya bostadsfastigheter, bl.a. på grund av 
vägnätet som inte klarar ett stort tillskott av trafik men också för att bibehålla karaktären med stora tom-
ter som är viktigt för riksintresset. På plankartan anges att planområdet omfattas av kap 3 § 12 PBL 
(1987:10). Mot denna bakgrund anges större fastighetsstorlek inom Dp 403 för att kunna stycka, vilket 
möjliggör färre avstyckningar.

Dp 401 för Storäng östra ingår enligt 4 kap 2§ miljöbalken i riksintresseområdet för skärgårdsmiljön.  Syf-
tet med riksintresset är att långsiktigt hushålla med de begränsade mark- och vattenområdena inom kust- 
och skärgårdsområdet. Turismens och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömning av förändringar. 
Planen upprättas enligt PBL (2010:900). Dp 401 möjliggör att avstyckningar kan ske från befintliga fastig-
heter inom planområdet under förutsättning av att fastigheterna inte ligger för lågt i förhållande till havs-
nivån. Minsta storlek för fastighetsbildning är 1500 kvm respektive 2000 kvm,  där avstyckningar bedöms 
möjliga. I övriga delar syftar bestämmelserna om minsta fastighetsstorlek till att bevara den fastighets-
struktur som finns i dag. Detta innebär att alla fastigheter inte kommer att kunna stycka. Ett flertal fastig-
heter större än 3000 kvm kommer att finnas kvar. 

Mot denna bakgrund anser kommunen att minsta fastighetsstorlek för avstyckning ska vara 1500 kvm re-
spektive 2000 kvm inom planområdet för Storäng östra, där avstyckningar bedöms möjliga.

Tidigare yttrande under granskningsskedet för detaljplanen som bifogats överklagandet behandlas i 
granskningsutlåtandet, daterat 24 maj 2017.
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Aktbilaga 5-6 och 15-18,  Överklagande från fastighetsägarna till Överby 2:21 och 2:86

Överklagandet tar upp följande:

Otydliga, felaktiga och olämpliga planbestämmelser, punkt 4-18

 ”Uppförd i laga ordning”, punkt 3-8
 Två olika regeringar för samma sak, punkt 9-11
 Felaktig reglering under rubriken ”Begränsning av Markens bebyggande”, punkt 12
 Otydlig och olämplig reglering under rubriken ”Markens anordnande”, punkt 13-18

Alltför långtgående planbestämmelser för Storäng, punkt 19-28

 ”Kryssmarkerad mark”, 21-24
 Tomtstorlek, punkt 25-28

Hänsyn till enskilda intressen, punkt 29-35

Nedan behandlas de olika punkterna 4-35  i överklagandet och kommenteras av kommunen.

  Punkt 1. Överklaganden yrkar på att detaljplanen ska upphävas.

   Punkt 2. Grunderna för överklagandet anges vara att 

a) detaljplanen har planbestämmelser som är otydliga, felaktiga och olämpliga och strider därmed 
mot lag

b) detaljplanen är mer detaljerad än vad som krävs för att uppnå dess syfte och står därmed i strid 
mot lag, samt 

c) Kommunen har inte tagit hänsyn till enskilda intressen i samband med planläggningen.

Punkt 3. Plankartan bifogas av överklaganden

Otydliga, felaktiga och olämpliga planbestämmelser 

Begreppet ”uppförd i laga ordning”

Punkt 4. Planbestämmelsen under rubriken ”Planbestämmelser”: ”Befintliga byggnadsverk som 
tillkommit i laga ordning och som inte överensstämmer med bestämmelserna nedan ska 
anses som planenliga”.

Kommunens kommentar:

Kommunen anser att planbestämmelserna som anges som otydliga i överklagandet uppfyller tydlighets-
kriteriet i PBL (2010:900). Enligt 4 kap 32 andra stycket PBL (2010:900) ska den avsedda regleringen av 
bebyggelse, byggnadsverk och miljön i övrigt tydligt framgå av planen.
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Med begreppet ”uppförd i laga ordning” menas att det handlar om byggnader som tillkommit i enlighet 
med lämnade bygglov enligt PBL, ÄPBL eller tidigare lagstiftning eller också är så gamla att de har tillkom-
mit innan krav på bygglov fanns. De tidigaste byggloven som lämnats inom Storängområdet finns från ja-
nuari 1938.

Med befintliga byggnadsverk menas de befintliga byggnadsverk, byggnader och anläggningar, som finns 
på plats och som framgår av grundkartan till detaljplanen. Fastighetsägare, grannar och andra berörda 
kan utläsa av plankartan med underliggande grundkarta vilka byggnader som finns inom planområdet. 
Inom planområdet finns 37 fastigheter med befintlig bostadsbebyggelse.

Samtliga huvudbyggnader och komplementbyggnader framgår av detaljplanens grundkarta som upprät-
tats 2017-02-23. Grundkartan grundas på flygfotografering och laserscanning. De byggnader som fram-
går här är de byggnader som ingår i befintliga byggnadsverk samt bryggor och befintliga byggnader på 
bryggor.

Inventering av  befintliga bostadshus och komplementbyggnader visar att bygglov lämnats för samtliga 
huvudbyggnader på fastigheterna inom planområdet utom för fyra fastigheter, där huvudbyggnaderna 
uppförts före år 1935. De tidigaste byggloven som lämnats inom Storängområdet finns från januari 1938. 

Punkt 5. Planbestämmelsen under rubriken ”Kvartersmark”  W1 anges bl a att ”Befintliga bygg-
nadsverk inom W1-område som uppförts i laga ordning ska anses som planenliga”.

Kommunens kommentar:

Planbestämmelsen står under rubriken ”Vattenområden” och inte under ”Kvartersmark” som felaktigt 
anges.

Byggnadsverk inom W1-område framgår av grundkartan. Det gäller fem befintliga byggnader på bryggor 
vid fastigheter inom Dp 401 för Storäng. Av planbestämmelsen, W1, anges att de får ersättas med bygg-
nadsverk av motsvarande storlek och utformning. 

Antalet bryggor för samtliga fastigheter utmed stranden framgår förutom av grundkartan till detaljpla-
nen även av redovisningen i plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken ”Strandskydd” för 
fastigheter som berörs av strandskydd. Det handlar om 15 brygganläggningar på 15 fastigheter.

Punkt 6. Planbestämmelse under rubriken ”Utnyttjandegrad/ Fastighetsindelning”, bestämmelse 
e2. För denna bestämmelse  anges bl a att ”Endast en huvudbyggnad per fastighet får fin-
nas om det inte finns två som är i laga ordning uppförda.”

Kommunens kommentar:

 Av inventering av  lämnade bygglov framgår att det saknas fastigheter inom planområdet med två hu-
vudbyggnader. 

497



6

Punkt 7. I dom från Mark- och miljödomstolen 2016-12-16, P 11466-15, framgår att begreppet 
byggnader uppförda i laga ordning inte uppfyller kravet på tydlighet i 4 kap 32 § PBL. 
Mark- och miljödomstolen konstaterade att ingen vet vilka byggnader som uppförts i la-
ga ordning och att det inte är möjligt för en fastighetsägare att förutse hur den tillkom-
mande bebyggelsen påverkar deras egna och grannars byggnader. Därmed uppfyller inte 
planbestämmelsen kravet på tydlighet i 4 kap 32 § PBL.

Kommunens kommentar:

Enligt 4 kap 32 andra stycket PBL (2010:900) ska den avsedda regleringen av bebyggelse, byggnadsverk 
och miljön i övrigt tydligt framgå av planen. Kommunens anser att de planbestämmelser ovan som anges 
som otydliga i överklagandet uppfyller tydlighetskriteriet i PBL (2010:900) mot bakgrund av utförd inven-
tering och lämnade bygglov för byggnader på fastigheterna inom planområdet.

Med befintliga byggnadsverk menas de befintliga byggnadsverk som finns på plats och som framgår av 
grundkartan till detaljplanen. Med uppförda i laga ordning menas att de har tillkommit i enlighet med 
lämnade bygglov eller är så gamla att de har tillkommit innan krav på bygglov fanns. Fastighetsägare, 
grannar och andra berörda kan utläsa av plankartan med underliggande grundkarta vilka befintliga bygg-
nadsverk som finns inom planområdet. 

Vad som kan hända i planområdet utgår ifrån de befintliga byggnaderna. Tillkommande byggnader och 
ändringar av befintliga kan utföras i enlighet med detaljplanens bestämmelser. 

Planen syftar bl a till att möjliggöra en största byggnadsarea för huvudbyggnader om 10 % av fastigheter-
nas areal, men högst 200 kvm, samt en största byggnadsarea för komplementbyggnader om 4 % av fas-
tigheternas areal, dock högst 120 kvm. För byggnader som överskrider angiven största byggnadsarea i 
planen saknas återstående byggrätt som går att utnyttja.

Det finns dock flera bygglovsbefriade åtgärder som får strida mot detaljplanen. Till exempel finns möjlig-
het att uppföra t ex ytterligare en bostad inom en huvudbyggnad, likaså finns möjlighet att uppföra en 
komplementbostad (s k Attefallshus) enligt de regler som gäller för Attefallsåtgärder enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900) samt plan- och byggförordningen (PBF 2011:338). I övrigt finns även andra 
bygglovbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus inom detaljplan enligt PBL (2010:900).

En inventering av  befintliga bostadshus och komplementbyggnader visar att bygglov lämnats för samtli-
ga huvudbyggnader på fastigheterna inom planområdet utom för fyra fastigheter, där huvudbyggnader-
na uppförts före år 1935. De tidigaste byggloven som lämnats inom Storängområdet finns från januari 
1938. För de fyra fastigheter, där det saknas bygglov överskrider ingen huvudbyggnad angiven största 
byggnadsarea enligt detaljplanen. På två av dessa ligger kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Planbestämmelsen ”Befintliga byggnadsverk som tillkommit i laga ordning och som inte överensstämmer 
med bestämmelserna nedan ska anses som planenliga” är ett sätt att hantera befintliga byggnader som 
inte stämmer överens med detaljplanens bestämmelser om byggrätt, placering och utformning. 

Om befintlig byggnad strider mot planen kan kommunen hindra att den återuppförs på samma sätt efter 
rivning eller olyckshändelse genom att inte lämna bygglov. 
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Enligt 14 kap 5 § PBL (2010:900) har dock en fastighetsägare rätt till ersättning om bygglov vägras för 
återuppförande  av byggnad med i huvudsak likadan byggnad som förstörts genom olyckshändelse eller 
rivits. Ansökan om bygglov måste dock lämnas in inom fem år från det att byggnaden förstördes eller att 
byggnaden revs. I övrigt finns ett flertal bygglovbefriade åtgärder som får utföras även om befintlig bygg-
nad avviker från detaljplanen enligt PBL (2010:900).

Punkt 8. Begreppet i laga ordning uppförda i den nu aktuella detaljplanen strider mot PBL:s krav 
på tydlighet på samma sätt som domstolen kommit fram till tidigare. Detaljplanen ska 
därmed upphävas.

Kommunens kommentar:

Kommunen anser att planbestämmelserna som anges som otydliga i överklagandet uppfyller tydlighets-
kriteriet i PBL (2010:900). Enligt 4 kap 32 andra stycket PBL (2010:900) ska den avsedda regleringen av 
bebyggelse, byggnadsverk och miljön i övrigt tydligt framgå av planen. Se även kommunens tidigare 
kommentarer  under punkt 4 och 7.

Samtliga huvudbyggnader och komplementbyggnader framgår av detaljplanens grundkarta som upprät-
tats 2017-02-23. Grundkartan grundas på flygfotografering och laserscanning. Utöver de byggnader som 
redovisas på grundkartan saknas ytterligare byggnader som kan vara i laga ordning uppförda. De byggna-
der som framgår av grundkartan ingår i befintliga byggnadsverk förutom bryggor och befintliga byggna-
der på bryggor. Inom planområdet finns 37 fastigheter med befintlig bostadsbebyggelse.

I plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken ”Nya byggnader” framgår på s. 19 att där exploa-
teringsgraden (byggnadsyta/fastighets landareal) inom den befintliga bebyggelsen är som högst är den 
ca 10 procent. Därför föreslås att byggnadsarean för huvudbyggnad ska vara högst 10 procent av fastig-
hetens landareal. Byggnadsarean får dock inte vara större än 200 m2 per fastighet. Där den befintliga 
byggnadsarean för huvudbyggnad är större och har tillkommit i laga ordning får denna anses vara 
planenlig. Endast en huvudbyggnad per fastighet får finnas om det inte finns två som är i laga ordning 
uppförda. I dessa fall får byggrätten delas på två huvudbyggnader. 

Enligt plan- och genomförandebeskrivningen på s. 19 möjliggör detaljplanen en största sammanlagd 
byggnadsarea för komplementbyggnader, såsom garage/carport och uthus, till totalt högst 4 procent av 
fastighetens landareal. Dock högst sammanlagt 120 m2 varav den största tillåtna byggnadsarean för en-
skild komplementbyggnad är 60 m2. Där den befintliga byggnadsarean för komplementbyggnad är större 
och har tillkommit i laga ordning får denna anses vara planenlig. 

Inventering av  befintliga bostadshus och komplementbyggnader visar att bygglov lämnats för samtliga 
huvudbyggnader på fastigheterna inom planområdet utom för fyra fastigheter där de uppförts tidigare,  
före år 1935. Inom planområdet där det saknas bygglov handlar det om fyra fastigheter. På två av dessa 
ligger kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Av inventeringen framgår bl a att 

- byggnadsarean för huvudbyggnad överskrids av 9 st bostadshus inom planområdet varav 
bygglov har lämnats för samtliga.
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- det saknas fastigheter med två befintliga huvudbyggnader inom planområdet enligt ge-
nomgång av lämnade bygglov.

- byggnadsarean för komplementbyggnader överskrids på 10 st fastigheter inom planom-
rådet. 

- avstånd till fastighetsgräns för komplementbyggnad är närmare än 2 m för komplement-
byggnader på 10 fastigheter inom planområdet. Avståndet till fastighetsgräns under-
skrids även för två huvudbyggnader på två av dessa fastigheter. 

Två olika regleringar för samma syfte

Punkt 9. I detaljplanen anges att lägsta grundläggning för bostadsbyggande är  + 2,70 m över 
nollplanet räknat  i höjdsystem RH 2000.

Kommunens kommentar:

Planbestämmelsen angående grundläggningsnivån är en generell planbestämmelse som gäller för alla 
fastigheter inom planområdet.  Planbestämmelsen lyder ” Lägsta grundläggningsnivå för bostad är + 2,70 
meter över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000”.

Punkt 10. Planbestämmelsen b1 har införts för Överby 2:21 och 2:86 som innebär att ”byggnad för 
bostadsändamål får uppföras om den utformas och utförs så att den inte påverkas nega-
tivt  i händelse av en eventuell översvämning upp till nivån +2,7 meter över nollplanet i 
räknat i höjdsystem RH 2000”.

Kommunens kommentar:

Planbestämmelsen b1, är en planbestämmelse som enbart gäller för befintliga bostäder inom planområ-
det som ligger lägre än + 2,70 m över nollplanet i höjdsystemet RH2000. Planbestämmelsen lyder: ” 
”Byggnad för bostadsändamål får uppföras om den utformas och utförs så att den inte påverkas negativt  
i händelse av en eventuell översvämning upp till nivån +2,70 meter över nollplanet i räknat i höjdsystem 
RH 2000”.

Punkt 11. Det framgår inte om det är alternativa regleringar eller om bestämmelsen b1 är en kom-
pletterande reglering. Vad gäller den redan uppförda bebyggelsen om det blir frågan om 
nytt uppförande av bostadsbebyggelsen?

Kommunens kommentar:

Planbestämmelsen om grundläggningsnivå är en generell bestämmelse för grundläggning av bostäder in-
om hela planområdet. Bestämmelsen b1 handlar om utförande och byggnadsteknik och gäller endast be-
fintliga bostäder som ligger lägre än + 2,70 m över nollplanet i höjdsystemet RH2000.

I plan- och genomförandebeskrivningen på s. 39 under rubriken ”Översvämning” framgår:                       
För att den befintliga bebyggelse i området som i dag ligger lägre än +2,70 meter över nollplanet i höjd-
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system RH 2000 ska kunna bevaras och utvecklas föreslås planbestämmelser, b1,  som anger att byggnad 
för bostadsändamål ska utformas och utföras så att byggnadskonstruktionen inte påverkas negativt i 
händelse av en eventuell översvämning till nivån +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000. 

Vid lovansökan ska finnas en teknisk lösning som kan säkerställa byggnadens funktion vid höga vattenni-
våer. Byggherren ansvarar för att erforderliga undersökningar och beräkningar för att bedöma riskerna 
har utförts av en sakkunnig på området. Byggherren ansvarar för att utförandet sedan sker enligt projek-
teringen. Bestämmelsen påverkar möjligheten att anordna ventilationsöppningar, fönster och dörrar un-
der denna nivå.

På plankartan redovisas ett område kring respektive byggnad, där byggnation prövas enligt bl a detaljpla-
nens bestämmelse, b1. Detta gäller även nybyggnad.

Felaktig reglering under rubriken ”Begränsning av markens bebyggande”

Punkt 12. Under rubriken ”Begränsning av markens bebyggande” har införts en planbestämmelse 
”z” om att mark utmed fastigheternas gränser i söder utmed Nätstigen inte får bebyggas  
och ska vara tillgänglig för (anläggandet av) infiltrationsdike (för dagvatten). Markför-
hållandena är dock sådana att någon infiltration inte är möjlig. Syftet med planbestäm-
melsen kan inte uppnås och lägger en begränsning på fastigheten helt i onödan varför 
bestämmelsen är direkt felaktig.
Se utlåtande från Christof Ågren, Structor. Bil 2 i överklagande.

Kommunens kommentar:

I plan- och genomförandebeskrivningen anges på s. 11 under rubriken ”Dagvatten” att idag avrinner be-
fintligt dagvatten inom planområdet i huvudsak via diken längs vägarna och infiltration i marken. Av dag-
vattenutredningen för detaljplan för Storäng, utförd av Sweco Environment AB år 2013, framgår bl a att 
delar av Storäng är låglänt och att i delar av planområdet har dikena dåligt fall vilket resulterar i stillastå-
ende vatten. I delar av området finns behov av underhåll och utökning av dikenas kapacitet. I dagvat-
tenutredningen redovisas detta som breddning av diket utmed Nätstigen. I planen möjliggörs detta ge-
nom att z, marken ska vara tillgänglig för infiltrationsdiken anges utmed Nätstigen och del av Metspövä-
gen. 

Detta handlar om ett befintligt dike, där dagvatten rinner idag enligt utförd dagvattenutredning för alla 
fastigheter inom Storängområdet. Av dagvattenutredningen framgår att i en punkt (P4) i diket vid Nätsti-
gen överskrids framtida flöden för befintlig dikeskapacitet. Åtgärder erfordras för att öka kapaciteten.
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Otydlig och olämplig reglering under rubriken ”Markens anordnande”

Punkt 13. Under rubriken ”Markens anordnande ( Utformning av kvartersmark)” anges bl a ”Inom 
korsmarkerad och prickmarkerad mark i anslutning till strandlinjen får markens höjd inte 
ändras”. Bestämmelsen är otydlig  och strider mot Länsstyrelsens rekommendationer  en-
ligt vad som redogörs nedan.

Kommunens kommentar:

I plan- och genomförandebeskrivningen framgår under rubriken ”Översvämning” på s. 38:
I övrigt föreslås endast att nya byggnader i form av komplementbyggnader får uppföras där marknivån är 
lägre än 3 meterskurvan på plankartan, vilket redovisas som korsprickad mark. Med komplementbygg-
nad avses fristående uthus, garage och andra mindre byggnader. Inom den korsprickade och prickmarke-
rade marken anges även att markens höjd i anslutning till strandlinjen inte får ändras. 

Kommunens anser att det framgår att med höjning av marken i anslutning till strandlinjen framgår att 
det är marken i direkt anslutning till strandlinjen som avses. 

Punkt 14. Det anges inte vad som ska anses vara i anslutning till strandlinjen. Är det 1 m , 10 m 20 
m från strandlinjen eller är det all korsmarkerad mark. Bestämmelsen är så otydlig så att 
det inte kan utläsas vad som gäller. Med anledning därav ska planen upphävas.

Kommunens kommentar:

Med i anslutning till strandlinjen menas att marken inte får höjas allra närmast strandlinjen. På detta vis 
kan områden med vass och naturlig vegetation bevaras. Det bedöms vara svårt att ange antal meter, då 
strandlinjen inte är lika vid varje tidpunkt. Strandlinjens läge varierar med det normala medelvattenstån-
det som varierar från år till år.

Punkt 15. Planens syfte är att utveckla området och bevara natur- och kulturvärden. Detaljplanen 
medför att området ska förtätas i en redan befintlig bebyggelsemiljö.

Kommunens kommentar:

I plan- och genomförandebeskrivningen anges på s. 5 under rubriken ”Planens syfte och  huvuddrag”: 
Syftet med detaljplanen för Storäng är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med beva-
rade natur- och kulturmiljövärden. Syftet är också att försörja fastigheterna med kommunalt vatten och 
avlopp.

Syftet med planen är inte specifikt att öka bebyggelsen, däremot möjliggörs avstyckningar för fastigheter 
som bedöms lämpliga att stycka. Av plan- och genomförandebeskrivningen framgår på s. 44 under rubri-
ken ”Kvartersmark” att där marken ansetts lämplig för bostadsbebyggelse medger detaljplanen att nya 
fastigheter om minst 1500 kvm respektive 2000 kvm får bildas. I övriga delar syftar bestämmelserna om 
minsta fastighetsstorlek till att bevara den fastighetsstruktur som är idag. 
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Punkt 16. Text hämtas från Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta  grundläggningsnivå längs 
Östersjökusten i Stockholms län, faktablad 2015:14, på s. 3. ”Om befintliga byggnader i 
ett sammanhängande kvarter ligger lägre än denna nivå kan det vara olämpligt att nya 
byggnader placeras på en väsentligt högre nivå. I sådana situationer bör det vara möjligt 
att göra avsteg från rekommendationerna. Planen behöver då säkerställa att den nya be-
byggelsen, som ska vara utformad för att klara översvämning, inte försvårar eller omöj-
liggör kommande skyddsåtgärder för den befintliga bebyggelsen.”

Kommunens kommentar:

Den text som anges i överklagandet från Länsstyrelsens ”Fakta 2015:14” är text som handlar om när av-
steg från rekommendationerna görs. Det gäller ny och ändrad bebyggelse inom befintliga bebyggelseom-
råden. Se s.3 i Fakta 2015:14, Länsstyrelsen i Stockholms län. 

I ”Fakta 2015:14” framgår bl a att om avsteg görs behöver planen säkerställa att den nya bebyggelsen 
ska vara utformad för att klara översvämning, inte försvårar eller omöjliggör kommande skyddsåtgärder 
för den befintliga bebyggelsen. Här framgår vidare bl a att  samhällets insatser för att förebygga över-
svämningar inom den befintliga bebyggelsen kommer sannolikt att bli betydande i framtiden. Enligt Läns-
styrelsen uppfattning är det rimligt att de framtida kostnaderna för samhället inte ökar ytterligare ge-
nom att ny  bebyggelse placeras inom översvämningskänsliga områden. Länsstyrelsen anser att försiktig-
hetsprincipen ska tillämpas vid ny bebyggelse. 

I detaljplanen för Storäng placeras mot denna bakgrund ny bebyggelse ovan den rekommenderade nivån 
+ 2,70 m över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000.

Punkt 17. Enligt Länsstyrelsens rekommendationer bör således åtgärder vidtas för att skydda såväl 
befintlig bebyggelse som tillkommande. Detaljplanen anger att markens höjd inom kors-
markerad och prickad mark inte får ändras i anslutning till strandlinjen. All mark som an-
sluter till  vattnet är  kors- eller prickmarkerad. Planen bör därför ge utrymme för att i 
vart fall bitvis möjliggöra höjning av marknivå för t ex skyddsvall om det senare finns vi-
sar sig vara behövligt att skydda den befintliga miljön. Utformningen torde stå i strid 
med Länsstyrelsens rekommendationer för hur planläggning ska ske med hänsyn till 
översvämningsrisken. 

Kommunens kommentar:

Enligt Länsstyrelsens rekommendationer som framgår av  ”Fakta 2015:14” så ska försiktighetsprincipen 
tillämpas när ny bebyggelse planeras. På s. 4 framgår även bl a under rubriken ”Skyddsåtgärder” att ge-
nom att placera ny bebyggelse ovan rekommenderade nivåer kan behovet av skyddsåtgärder undvikas. I 
detaljplanen för Storäng östra placeras ny bebyggelse ovan den rekommenderade nivån + 2,70 m över 
nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000. 

Endast i direkt anslutning till strandlinjen inom korsmarkerad och prickad mark får höjning av markens 
nivå inte ske. I övrigt kan höjning av marken ske. Enligt 9 kap § 11 PBL(2010:900) krävs marklov om mar-
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kens höjdläge avsevärt förändras inom en tomt. Avsevärd förändring av marknivån bedöms vara ca        
0,5 m. 

  Punkt 18. Av Länsstyrelsens rekommendationer framgår att framtida skyddsåtgärder torde behöva 
bekostas av enskilda fastighetsägare. Det torde därför ligga i allas intresse  inom planom-
rådet som helhet att avstyckningar medges så att fler kan vara med och dela på kostna-
der för framtida skyddsåtgärder. 

Kommunens kommentar:

I planförslaget möjliggörs ca 30 avstyckningar från befintliga fastigheter. 

Av ”Fakta 2015:14” framgår att Länsstyrelsen uppfattning är att det är rimligt att de framtida kostnader-
na för samhället inte ökar ytterligare genom att ny  bebyggelse placeras inom översvämningskänsliga 
områden. Länsstyrelsen anser att försiktighetsprincipen ska tillämpas vid ny bebyggelse. I detaljplanen 
för Storäng placeras ny bebyggelse ovan den rekommenderade nivån + 2,70 m över nollplanet räknat i 
höjdsystem RH 2000.

Alltför långtgående planbestämmelser

Punkt 19. Enligt nuvarande 4 kap 32 § PBL ska en detaljplan inte vara mer långtgående än vad som 
krävs för att uppnå dess syfte. Bestämmelserna motsvarar  5 kap 7§ 3 st ÄPBL. Enligt för-
arbeten till lagen ska naturligtvis regleringen anpassas så att de frågor kan lösas som 
motiverat att en detaljplan upprättas. Å andra sidan bör bl a med hänsyn till fastighetsä-
garnas behov av valfrihet, regleringen inte göras mer detaljerad….  än vad som behövs 
för att nå syftet med planen….

Kommunens kommentar:

Syftet med detaljplanen för Storäng är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med beva-
rade natur- och kulturmiljövärden. Syftet är också att försörja fastigheterna med kommunalt vatten och 
avlopp. 

Enligt kommunens bedömning uppnås syftet med detaljplanen genom de planbestämmelser som an-
vänds. Planbestämmelserna som används medverkar till att göra planområdet lämpligt för bostadsbe-
byggelse som regleras i planen samt för att bevara natur- och kulturvärden.

Punkt 20. I detaljplanens antagandehandling anges på s. 5 i plan- och genomförandebeskrivningen 
under rubriken ”Planens  syfte och huvuddrag” att planens  syfte är att utveckla området 
till ett attraktivt bostadsområde med bevarade natur och kulturmiljövärden. 
De planbestämmelser som införts är alltför långtgående  för att uppnå syftet med pla-
nen. Som anges i Länsstyrelsens rekommendationer, Fakta 2015:14, bör detaljplanen re-
glera åtgärder som möjliggör skydd för redan befintlig bebyggelse. Kommunens reglering 
har medfört alltför långtgående  reglering av hur fastigheterna inom planområdet fram-
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över kan utvecklas istället för att möjliggöra skyddsåtgärder som medför att både fastig-
heter kan utvecklas och befintlig bebyggelse skyddas. Regleringarna är alltför långtgåen-
de och medför att det angivna syftet med planen förfelas.

Kommunens kommentar:

Enligt  2 kap. 5 §, PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med 
hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion.  

Av ”Fakta 2015:14” framgår att Länsstyrelsen anser utifrån   SMHI:s regionala klimatsammanställning 
för Stockholms län att ny sammanhållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs lä-
nets kust behöver placeras ovanför nivån 2,70 meter räknat i höjdsystem RH2000. Här anges även att en-
staka villor och fritidshus representerar stora värden och bör därför inte lokaliseras till sådana platser 
och nivåer att de riskerar att översvämmas. Dessa bör därför, likt ny sammanhållen bebyggelse, placeras 
över nivån 2,70 meter.

I detaljplaner kan krav på skyddsåtgärder bestämmas för att motverka  negativa konsekvenser av en 
översvämning enligt 4 kap  12 § PBL. I Länsstyrelsens rekommendationer i ” Fakta 2015:14”  anges att ge-
nom att placera ny bebyggelse ovan rekommenderade nivåer kan behovet av skyddsåtgärder undvikas. 
Ny bostadsbebyggelse föreslås i detaljplanen för Storäng östra ovanför  nivån + 2,70 m över nollplanet 
enligt höjdsystem RH 2000. I detaljplanen anges på plankartan där marknivån är lägre än 3- meterskur-
van att enbart komplementbyggnader får uppföras, vilket redovisas som korsprickad mark.

Enligt kommunens bedömning uppnås syftet med detaljplanen genom de planbestämmelser som an-
vänds.

”Kryssmarkerad mark”

Punkt 21. Genom att reglera att bostadsbebyggelse ska grundläggas på lägst + 2,7 m över nollpla-
net i höjdsystemet RH 2000 har syftet med planen såvitt avser låglänta fastigheter regle-
rats. Kommunen har därutöver kryssmarkerat i princip hela fastigheterna  Överby 2:21 
och 2:86 utom där befintlig bebyggelse finns uppförd utan närmare motivering.  Kryss-
markeringen är en alltför långtgående reglering, eftersom det kommunen angivit sig vilja 
reglera– lågläntheten-  sker genom angivelsen av minsta grundläggningsnivå.

Kommunens kommentar:

I plan- och genomförandebeskrivningen framgår på s. 39 under rubriken ”Översvämning” de planbe-
stämmelser som reglerar risk för översvämning i detaljplanen. Länsstyrelsen har angett rekommendatio-
ner för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten, ”Fakta 2015:14”. Syftet med rekommendationer-
na är att säkerställa att ny bebyggelse inte ska bli olämplig i förhållande till framtida översvämningsris-
ker. I planen anges som planbestämmelse att den lägsta grundläggningsnivån bör vara +2,70 meter över 
nollplanet i höjdsystem RH 2000. 

För att den befintliga bebyggelse i området som i dag ligger lägre än +2,70 meter över nollplanet i höjd-
system RH 2000 ska kunna bevaras och utvecklas föreslås planbestämmelser, b1,  som anger att byggnad 
för bostadsändamål ska utformas och utföras så att byggnadskonstruktionen inte påverkas negativt i 
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händelse av en eventuell översvämning till nivån +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000. På 
plankartan redovisas ett område kring respektive byggnad, där byggnation prövas enligt bl a detaljpla-
nens bestämmelse, b1. I övrigt kan komplementbyggnader uppföras där marknivån är lägre än 3 me-
terskurvan på plankartan, vilket redovisas som korsprickad mark. Med komplementbyggnad avses fri-
stående uthus, garage och andra mindre byggnader. Möjlighet finns därmed enligt detaljplanen att ut-
veckla och bebygga fastigheterna Överby 2:21 och 2:86.

Punkt 22. Såvitt kan förstås är syftet att kommunen inte ska bli ansvarig för att tillåta byggnation 
på olämplig plats, samtidigt som kommunen inte vill bli ansvarig för att inte tillåta åter-
uppbyggnad av befintlig byggnad. Återuppförande har därmed  tillåtits på samma ställe 
som idag med den diffusa regleringen,  Byggnad för bostadsändamål får uppföras om 
den  utformas och utförs så att den inte påverkas negativt i händelse av en eventuell 
översvämning till nivån +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000.

Kommunens kommentar:

Vid planläggning ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland 
annat risken för översvämning enligt 2 kap. 5 § plan-och bygglagen (2010:900, PBL).

Enligt 14 kap § 5 PBL (2010:900) har en fastighetsägare rätt till ersättning om bygglov vägras för återupp-
förande av byggnad som förstörts genom olyckshändelse eller rivits. Angående planbestämmelsen, b1, se 
punkt 10 -11.

Punkt 23. Planbestämmelserna är så långtgående att det inte finns något utrymme kvar för fastig-
hetsägaren att utforma fastigheten efter sitt behov. Riskerna för översvämning är pro-
gnoser för tid mycket långt framöver och detaljplanen bör inte låsa fast användningen på 
det  sätt som skett.

Kommunens kommentar:

Av Länsstyrelsens rekommendationer i ” Fakta 2015:14” framgår att hur mycket den globala havsnivån 
förändras på lång sikt rymmer stora osäkerheter. Av denna anledning behöver försiktighetsprincipen 
tillämpas när ny bebyggelse planeras.

”Länsstyrelsen anser utifrån SMHI:s regionala klimatsammanställning för Stockholms län att ny samman-
hållen bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets kust behöver placeras ovanför 
nivån 2,70 meter räknat i höjdsystem RH2000. Även enstaka villor och fritidshus representerar stora vär-
den och bör därför inte lokaliseras till sådana platser och nivåer att de riskerar att översvämmas. Dessa 
bör därför, likt ny sammanhållen bebyggelse, placeras över nivån 2,70 meter.”..

I plan- och genomförandebeskrivningen på s. 39 under rubriken ”Översvämning” framgår att den befintli-
ga bebyggelsen i området som i dag ligger lägre än +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000 ska 
kunna bevaras och utvecklas föreslås planbestämmelsen, b1,  som anger att byggnad för bostadsändamål 
ska utformas och utföras så att byggnadskonstruktionen inte påverkas negativt i händelse av en eventu-
ell översvämning till nivån +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000. I övrigt kan komplement-
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byggnader uppföras inom den korsprickade marken. Möjlighet finns därmed enligt detaljplanen att ut-
veckla och bebygga fastigheterna Överby 2:21 och 2:86.

Punkt 24. Detaljplanen reglerar lågläntheten  med krav på såväl lägsta grundläggningsnivå, att 
byggnaderna inte påverkas negativt vid en översvämning vid + 2, 7 m över nollplanet och 
att marken inte alls får bebyggas med bostadshus (trots krav på lägsta grundläggningsni-
vå). Bestämmelserna är alltför långtgående mot vad de vill skydda.

Kommunens kommentar:

I plan- och genomförandebeskrivningen framgår på s. 39 under rubriken ”Översvämning” de planbe-
stämmelser som reglerar risk för översvämning i detaljplanen. 

Länsstyrelsen har angett rekommendationer för lägsta grundläggningshöjd längs Östersjökusten, ”Fakta 
2015:14”. Syftet med rekommendationerna är att säkerställa att ny bebyggelse inte ska bli olämplig i för-
hållande till framtida översvämningsrisker. I planen anges som planbestämmelse att den lägsta grund-
läggningsnivån bör vara +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000. 

För att den befintliga bebyggelse i området som i dag ligger lägre än +2,70 meter över nollplanet i höjd-
system RH 2000 ska kunna bevaras och utvecklas föreslås planbestämmelser, b1,  som anger att byggnad 
för bostadsändamål ska utformas och utföras så att byggnadskonstruktionen inte påverkas negativt i 
händelse av en eventuell översvämning till nivån +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000. På 
plankartan redovisas ett område kring respektive byggnad, där byggnation prövas enligt bl a detaljpla-
nens bestämmelse, b1. 

I övrigt föreslås endast att nya byggnader i form av komplementbyggnader får uppföras där marknivån är 
lägre än 3 meterskurvan på plankartan, vilket redovisas som korsprickad mark. Med komplementbygg-
nad avses fristående uthus, garage och andra mindre byggnader.

Enligt kommunens bedömning uppnås syftet med detaljplanen genom de planbestämmelser som an-
vänds. Planbestämmelserna som används medverkar till att göra planområdet lämpligt för bostadsbe-
byggelse som regleras i planen samt för att bevara natur- och kulturvärden.

Tomtstorlek

Punkt 25. På s. 44 under rubriken kvartersmark i plan- och genomförandebeskrivningen anges att 
där marken ansetts lämplig för bostadsbebyggelse medger planen att nya fastigheter om 
1500 kvm och 2000 kvm får bildas. Kommunen anger inte vad som ansetts som lämplig 
mark.

Kommunens kommentar:

Av plan- och genomförandebeskrivningen framgår vad som menas med lämplig mark för avstyckning. 
Här anges bl  a under rubriken ”Kvartersmark” på s. 44 att planen möjliggör att avstyckningar kan ske 
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från befintliga fastigheter inom planområdet under förutsättning av att fastigheterna inte ligger för lågt i 
förhållande till havsnivån. Lägsta grundläggningsnivå är + 2,70 meter över nollplanet räknat i höjdsystem 
RH2000. Minsta storlek för fastighetsbildning är 1500 m2 respektive 2000 m2, där avstyckningar är möjli-
ga. Nybildade fastigheter ska vara lämpade för sitt ändamål med avseende på bl a belägenhet, storlek, 
väg och VA. Med belägenhet avses t ex låglänt läge i förhållande till havsnivån och dåliga terrängförhål-
landen.

På s. 19 i plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken ”Nya byggnader” framgår även vad som 
menas med lämplig mark för avstyckning.

Punkt 26. Under rubriken ”Privatägda fastigheter” på s.44 i plan- och genomförandebeskrivningen 
anger kommunen att avstyckningar kan ske från befintliga fastigheter inom planområdet 
under förutsättning att fastigheterna inte ligger för lågt i förhållande till havsnivån. Lägs-
ta grundläggningsnivå är + 2,70 m över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000.

Kommunens kommentar:

I plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken ” Kvartersmark” på s. 44 anges att planen möjlig-
gör att avstyckningar kan ske från befintliga fastigheter inom planområdet under förutsättning av att fas-
tigheterna inte ligger för lågt i förhållande till havsnivån. Lägsta grundläggningsnivå är + 2,70 meter över 
nollplanet räknat i höjdsystem RH2000. Minsta storlek för fastighetsbildning är 1500 m2 respektive 2000 
m2, där avstyckningar är möjliga. Nybildade fastigheter ska vara lämpade för sitt ändamål med avseende 
på bl a belägenhet, storlek, väg och VA. På s. 44 räknas även upp de fastigheter som bedöms möjliga att 
stycka. I uppräkningen anges inte Överby 2:21 eller 2:86. 

På s. 19 i plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken ”Nya byggnader” framgår även vad som 
menas med lämplig mark för avstyckning.

I plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken ”Översvämning” på s. 38 anges att delar av plan-
området är låglänt och kan anses vara utsatt för översvämningsrisk. Vid planläggning ska  bebyggelse lo-
kaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för översvämning en-
ligt 2 kap 5 § plan-och bygglagen (PBL 2010:900). 

Länsstyrelsen har angett rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten. Syftet 
med rekommendationerna är att säkerställa att ny bebyggelse inte ska bli olämplig i förhållande till fram-
tida översvämningsrisker. För det område där Vaxholm ingår gäller enligt länsstyrelsen att den lägsta 
grundläggningsnivån bör vara +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000. Den rekommenderade 
nivån utgår ifrån en uppskattad havsnivåhöjning på ca 2 meter fram till år 2200 (justerad utifrån landhöj-
ning), vinduppstuvning, vågor samt en säkerhetsmarginal (0,5 meter). 

Stora delar av området ligger lägre än den nivå som länsstyrelsen har satt för byggande. Gränsen +2,70 
meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000 innebär att det finns delar som inte är aktuella att bebygga 
med hänsyn till översvämningsrisken. 
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Punkt 27. Kommunen har i antagandehandling angett att fastigheter som är lämpliga att stycka 
har getts en minsta tomtstorlek om 1500 kvm- i vissa fall 2000 kvm. Beträffande Överby 
2:21 och 2:86 har fastigheterna angetts till en minsta tomtstorlek om 2500 kvm. Som det 
får förstås beror det på att Kommunen inte ansett dem lämpliga att avstycka på grund 
av att marken är belägen lägre än +2,70 m över nollplanet räknat i höjdsystem RH 2000.

Kommunens kommentar:

I plan- och genomförandebeskrivningen på s. 44 under rubriken ”Kvartersmark” anges att där marken 
har ansetts lämplig för bostadsbebyggelse medger detaljplanen att nya fastigheter om minst 1500 m2 re-
spektive minst 2000  m2 får bildas. I övriga delar syftar bestämmelserna om minsta fastighetsstorlek till 
att bevara den fastighetsstruktur som finns i dag. Se även kommunens kommentar under punkt 26.

Punkt 28. Motiveringen är ett baklängesresonemang och grundar sig på att Kommunens anser att 
fastigheten är låglänt belägen. Genom att reglera grundläggningsnivån omhändertas ris-
ken för översvämning på låglänt belägna fastigheter. Att på den grunden inte medge av-
styckning  är en alltför långtgående planbestämmelse med hänsyn till att syftet med pla-
nen är att öka bostadsbebyggelsen. Lämpligheten av att stycka  ska bestämmas utifrån 
den tekniska möjligheten att genomföra den grundläggning och anpassning av markni-
vån som markförhållandena på platsen erfordrar. De finns inte hinder mot att grundläg-
ga nya bostadshus på ett säkert sätt på Klagandes fastigheter, enligt utredning utförd av 
Structor (bil 2). Om det i övrigt är en lämplig fastighetsindelning får därvid avgöras i sam-
band med lantmäteriförrättningen som alltid har att göra den bedömningen.

Kommunens kommentar:

Syftet med planen är inte specifikt att öka bebyggelsen, däremot möjliggörs avstyckningar för fastigheter 
som bedöms lämpliga att stycka. 

I plan- och genomförandebeskrivningen under rubriken ”Översvämning” på s. 38 framgår att delar av 
planområdet är låglänt och kan anses vara utsatt för översvämningsrisk. Vid planläggning ska  bebyggelse 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för översvämning 
enligt 2 kap 5 § plan-och bygglagen (PBL 2010:900).  

Länsstyrelsen har angett rekommendationer för lägsta grundläggningshöjd längs Östersjökusten i ”Fakta 
2015:14”. Syftet med rekommendationerna är att säkerställa att ny bebyggelse inte ska bli olämplig i för-
hållande till framtida översvämningsrisker. För det område där Vaxholm ingår gäller enligt länsstyrelsen 
att den lägsta grundläggningsnivån bör vara +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000. Det 
anges som planbestämmelse.

Enligt Länsstyrelsens rekommendationer i ”Fakta 2015:14” behöver ny  sammanhållen bebyggelse och 
samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets kust placeras ovanför nivån +2,70 meter räknat i höjd-
system RH2000. Även enstaka villor och fritidshus representerar stora värden och bör därför inte lokali-
seras till sådana platser och nivåer att de riskerar att översvämmas. Dessa bör därför, likt ny sammanhål-
len bebyggelse, placeras över nivån +2,70 meter räknat i höjdsystem RH2000. Byggnader  av  mindre vär-
de, till exempel uthus och garage, placeras under +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000. Re-
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kommendationerna är tillämpliga både vid planläggning och bygglovärenden enligt plan – och bygglagen, 
PBL samt vid dispens och tillstånd enligt miljöbalken, MB.

Mot bakgrund av Länsstyrelsens rekommendationer möjliggörs därför i planen endast avstyckning för 
nya bostäder ovan den rekommenderade nivån 2,70 meter räknat i höjdsystem RH2000.

Hänsyn till enskilda intressen

Punkt 29. Kommunen har inte angett något skäl till att Klagandes fastigheter har fått så omfattan-
de restriktioner genom införandet av detaljplanen att  det i princip utesluter varje föränd-
ring och/eller utveckling av fastigheterna.

Kommunens kommentar:

I plan- och genomförandebeskrivningen på s. 38 under rubriken ”Översvämning” anges att stora delar av 
området ligger lägre än den nivå som länsstyrelsen har satt för byggande. Gränsen +2,70 meter över noll-
planet i höjdsystem RH 2000 innebär att det finns delar som inte är aktuella att bebygga med hänsyn till 
översvämningsrisken. 

För att den befintliga bebyggelse i området som i dag ligger lägre än +2,70 meter över nollplanet i höjd-
system RH 2000 ska kunna bevaras och utvecklas föreslås planbestämmelsen, b1,  som anger att byggnad 
för bostadsändamål ska utformas och utföras så att den inte påverkas negativt i händelse av en eventuell 
översvämning till nivån +2,70 meter över nollplanet i höjdsystem RH 2000. Detta gäller bl a fastigheterna 
Överby 2:21 och 2:86. I plan- och genomförandebeskrivningen finns ytterligare beskrivet om denna plan-
bestämmelse.

På plankartan redovisas ett område kring respektive bostadsbyggnad, där byggnation prövas enligt bl a 
detaljplanens bestämmelse, b1. Det gäller samtliga fastigheter som ligger under 3-meterskurvan. I övrigt 
föreslås endast att nya byggnader i form av komplementbyggnader får uppföras där marknivån är lägre 
än 3 meterskurvan på plankartan, vilket redovisas som korsprickad mark. Med komplementbyggnad av-
ses fristående uthus, garage och andra mindre byggnader.

Av ovanstående framgår att möjlighet till förändring och utveckling finns för fastigheterna Överby 2:21 
och 2:86.

Punkt 30. Ägare till Överby 2:21 och 2:86 har fört dialog tidigare med kommunen om avstyckning 
av fastigheterna. Tidigare har kommunen framfört att detta skulle kunna ske i samband 
med att VA dras fram inom området.

Kommunens kommentar:

Kontakt med kommunen angående avstyckning har med all sannolikhet skett innan klimatforskningen vi-
sade att den globala havsnivån kan komma att stiga till år 2100 med ungefär 1 meter som ett globalt  
medelvärde. 
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Punkt 31. Klagandes tomter är stora  och deras avsikt har varit att stycka av tomterna för   
generationsboende. Kommunen har inte överhuvudtaget motiverat varför klagandes      
fastigheter ska vara större än övriga fastigheter inom planområdet som ligger utanför  
strandskyddat område, eller varför inte Överby 2:21 och 2:86  skulle vara lämpliga om de  
grundläggs på den i planen angivna nivån. 

Kommunens kommentar:

I plan- och genomförandebeskrivningen på s. 44 under rubriken ”Kvartersmark” anges att planen möjlig-
gör att avstyckningar kan ske från befintliga fastigheter inom planområdet under förutsättning av att fas-
tigheterna inte ligger för lågt i förhållande till havsnivån. Lägsta grundläggningsnivå är + 2,70 meter över 
nollplanet räknat i höjdsystem RH2000. Minsta storlek för fastighetsbildning är 1500 m2 respektive 2000 
m2, där avstyckningar är möjliga. I övriga delar syftar bestämmelserna om minsta fastighetsstorlek till att 
bevara den fastighetsstruktur som finns i dag. Detta innebär att det finns fler fastigheter som inte be-
döms möjliga att stycka än Överby 2:21 och 2:86.  Flera av dessa har t o m som minsta fastighetsstorlek 
3000 kvm.

I plan- och genomförandebeskrivningen anges även under rubriken Översvämning att delar av planområ-
det är låglänt och kan anses vara utsatt för översvämningsrisk. Vid planläggning ska  bebyggelse lokalise-
ras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat risken för översvämning enligt 2 
kap 5 § plan-och bygglagen (PBL 2010:900). 

Punkt 32. Av utlåtande från Structor framgår att det inte är något problem att grundlägga nya 
byggnader på fastigheterna Överby 2;21 och 2:86. 

Kommunens kommentar:

Av ”PM Geoteknik” som tagits fram av Structor Geoteknik Stockholm AB, september 2017, framgår att 
marknivån inom fastigheterna ligger kring + 1,9 m i norr och i söder kring +1,4 m. Detta ska jämföras med 
Länsstyrelsens rekommendationer enligt ”Fakta  2015:14” att ny bebyggelse behöver placeras ovanför 
nivån + 2,70 m räknat i höjdsystem RH2000 med hänsyn till risken för översvämning.

Det framgår av ”PM Geoteknik” att grundläggning av byggnader på fastigheterna inte rör sig om grund-
läggning med platta direkt på mark utan att andra åtgärder krävs som uppfyllnad med en höjning av mar-
ken på upptill ca 1,1 m. För att uppfyllnaden  inte ska orsaka skadliga sättningar eller markbrott, så ska 
den antingen utföras med lätta fyllnadsmaterial eller genom att leran förstärks med s k kalkcementpela-
re, KC-pelare, varefter traditionella fyllnadsmassor kan användas. Om lätta material används för uppfyll-
naden så ska byggnaden grundläggas med spetsbärande pelare. Vid förstärkning av leran med KC-pelare 
kan byggnaden grundläggas direkt på den utförda uppfyllnaden med platta på mark.

Punkt 33. Kommunen har inte närmare motiverat varför planen har utformats i direkt strid mot 
Länsstyrelsens rekommendationer om hur skydd för översvämningsrisken ska hanteras 
inom ett redan bebyggt område.

511



20

Kommunens kommentar:

Av rekommendationerna i Länsstyrelsens ”Fakta 2015:14” framgår att det är viktigt att tillämpa försiktig-
hetsprincipen när ny bebyggelse planeras p g a osäkerheter hur den globala havsnivån kan komma att 
förändras på lång sikt. Det  framgår även att om ny bebyggelse placeras ovanför den rekommenderade 
nivån kan behovet av skyddsåtgärder undvikas. 

Enligt Länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten  behöver 
ny bebyggelse och  samhällsfunktioner av betydande vikt placeras ovanför nivån 2,70 meter, räknat i  
höjdsystem RH2000. Denna grundläggningsnivå framgår av Länsstyrelsens ”Fakta 2015:14” och anges 
som planbestämmelse för lägsta nivå för grundläggning av bostad i detaljplanen. Bestämmelsen gäller 
för hela planområdet.

Om bygglov söks för fastighet i Vaxholm som ligger på låglänt mark kan detta även påverka beslut om 
bygglov. Stadsbyggnadsnämndens grundläggningspolicy är från och med 2016-01-01 ersatt med Läns-
styrelsen i Stockholms rekommendationer ”Fakta 2015:14”. 

I Länsstyrelsens rekommendationer i ”Fakta 2015:14” för lägsta grundläggningsnivå anges dessutom att 
det är försiktighetsprincipen som ska tillämpas vid ny bebyggelse. Länsstyrelsen att ny sammanhållen 
bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt längs länets kust behöver placeras ovanför nivån 
2,70 meter räknat i höjdsystem RH2000. Även enstaka villor och fritidshus representerar stora värden 
och bör därför inte lokaliseras till sådana platser och nivåer att de riskerar att översvämmas. Dessa bör 
därför, likt ny sammanhållen bebyggelse, placeras över nivån 2,70 meter. 

Ifråga om skyddsåtgärder så framgår av Länsstyrelsens rekommendationer i ”Fakta 2015:14” att genom 
att placera ny bebyggelse ovan rekommenderade nivåer kan behovet av skyddsåtgärder undvikas. 

Detaljplanen har utformats enligt Länsstyrelsens rekommendationer. Ny bebyggelse ska placeras ovan 
den rekommenderade nivån + 2,70 meter räknat i höjdsystem RH2000. 

Punkt 34. Detaljplanens utformning får långtgående konsekvenser  eftersom planbestämmelserna 
inte ger något utrymme för klagandena att utforma sina fastigheter enligt sina behov. 
Bestämmelserna är för långtgående i förhållande till vad det allmänna vinner. En bättre 
utformad plan skulle vara till fördel för både det allmänna och de enskilda eftersom pla-
nens syfte om att öka bostadsbebyggelsen samt att bevara den låglänta bebyggelsen 
bättre skulle tillgodoses om kommunen iakttar länsstyrelsens allmänna rekommenda-
tion om hur skydd mot översvämning bör hanteras inom en redan befintlig bebyggelse-
miljö.

Kommunens kommentar:

Planens syfte är inte specifikt att utöka bebyggelsen inom planområdet. Syftet med detaljplanen för Sto-
räng är att utveckla området till ett attraktivt bostadsområde med bevarade natur och kulturmiljövär-
den. Syftet är också att försörja fastigheterna med kommunalt vatten och avlopp. 

I plan- och genomförandebeskrivningen anges på s. 44 under rubriken ”Kvartersmark” att där marken 
har ansetts lämplig för bostadsbebyggelse medger detaljplanen att nya fastigheter om minst 1500 m2 re-
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spektive minst 2000  m2 får bildas. I övriga delar syftar bestämmelserna om minsta fastighetsstorlek till 
att bevara den fastighetsstruktur som finns i dag.  

Av Länsstyrelsens rekommendationer framgår att Länsstyrelsen anser att ny bebyggelse och  samhälls-
funktioner av betydande vikt längs länets Östersjökust behöver placeras ovanför nivån 2,70 meter, räk-
nat i höjdsystem RH2000. Om ny bebyggelse placeras under denna nivå behöver kommunen visa att ex-
ploateringen inte blir olämplig.

Länsstyrelsens rekommendationer i ”Fakta 2015:14” handlar om ny bebyggelse. Ifråga om ny och änd-
rad bebyggelse inom befintliga bebyggelseområden, så handlar det om avsteg  från den angivna nivån, 
2,70 meter räknat i höjdsystem RH2000. Avsteg ska enligt Länsstyrelsen motiveras genom till exempel 
riskbedömningar, utredningar eller karteringar för att påvisa att planerad exploatering inte drabbas på 
sådant sätt att det är risk för hälsa och säkerhet eller att bebyggelsen tar ekonomisk skada i en över-
svämningssituation.

Enligt Länsstyrelsens uppfattning är det rimligt att de framtida kostnaderna för samhället inte ökar yt-
terligare genom att ny bebyggelse etableras inom översvämningskänsliga områden. Länsstyrelsen  an-
ser  att  försiktighetsprincipen ska tillämpas vid ny bebyggelse.

Punkt 35. Med anledning av vad som ovan anförs ska detaljplanen upphävas i sin helhet, så att 
kommunen kan utarbeta en detaljplan som tar tillvara både de enskildas och det allmän-
nas intresse. Därmed kommer även detaljplanens syfte bättre att uppnås.

Kommunens kommentar: 

Med anledning av kommunens svar ovan på överklagandet från fastighetsägarna till Överby 2:21 och 
2:86 anser kommunen att domstolen ska avslå överklagandet och fastställa antagandebeslutet.

Yttrandet lämnas med stöd av Allmänt p. 1.1 i kommunstyrelsens delegeringsordning, då ärendet är så 
brådskande att kommunstyrelsens beslut inte kan avvaktas.

Vaxholm den 13 december 2017

____________________________________

Lars Lindgren
Kommunstyrelsens ordförande
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-03-15

Änr KS 2017/93.041
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 25 Revidering av Taxa 2018 - nämnden för teknik, fritid och kultur

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderad Taxa 2018 för nämnden för teknik, fritid och kultur antas.

Ärendebeskrivning
”Avgifter avseende vattenområden/markområden som upplåts som arrenden” tas bort och arrendeavtal 
tas fram separat som i alla andra fall.

Taxa för gästhamnen sätts varje år i samarbete med Waxholms Hamn AB men den nya taxan för 2018 
kom in för sent för att komma med i nämndens taxor.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till nämnden för teknik, fritid och kulturs beslutsförslag och finner bifall till eget 
yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag TFK/2018-02-22 § 4
Tjänsteutlåtande, Reviderad Taxa TFK 2018, 2018-02-07
4 Taxor TFK 2018 reviderad, 2018-02-07
Förslag Gästhamnspriser 2018, 2017-12-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Michael Holmström, klk
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Protokoll Nämnden för teknik, fritid och kultur
2018-02-22

Änr TFK 2017/31.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 4 Revidering av Taxa 2018 - nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Reviderad Taxa 2018 för nämnden för teknik, fritid och kultur antas.

Ärendebeskrivning
”Avgifter avseende vattenområden/markområden som upplåts som arrenden” tas bort och arrendeavtal 
tas fram separat som i alla andra fall.

Taxa för gästhamnen sätts varje år i samarbete med Waxholms Hamn AB men den nya taxan för 2018 
kom in för sent för att komma med i nämndens taxor.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Reviderad Taxa TFK 2018, 2018-02-07
4 Taxor TFK 2018 reviderad, 2018-02-07
Förslag Gästhamnspriser 2018, 2017-12-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Michael Holmström, klk
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Tjänsteutlåtande
2018-02-07

Änr TFK 2017/31.042
1 av 1

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

Revidering av Taxa 2018 - nämnden för teknik, fritid och kultur

Förslag till beslut
Nämnden för teknik, fritid och kultur föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 
Reviderad Taxa 2018 för nämnden för teknik, fritid och kultur antas.

Ärendebeskrivning
”Avgifter avseende vattenområden/markområden som upplåts som arrenden” tas bort och arrendeavtal 
tas fram separat som i alla andra fall.

Taxa för gästhamnen sätts varje år i samarbete med Waxholms Hamn AB men den nya taxan för 2018 
kom in för sent för att komma med i nämndens taxor.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Reviderad Taxa TFK 2018, 2018-02-07
4 Taxor TFK 2018 reviderad, 2018-02-07
Förslag Gästhamnspriser 2018, 2017-12-18

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom: Michael Holmström, klk

Stadsbyggnadsförvaltningen
Alexander Wahlstedt
Teknisk chef
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KOMMUNFULLMÄKTIGE TAXOR OCH AVGIFTER  
 

2018-02-07 

4 Nämnden för teknik, fritid och kultur

4.1 Parkering

Inklusive moms om inte annat anges.

Parkeringsavgifter

a Parkering på offentlig plats inom ett 
område på Vaxön som omfattar max 
2 och 4 timmar.

- Roddaregatan,
- Hamngatan, öster om 
Roddaregatans västra anslutning till 
Hamngatan,
- Nygatan,
- Soldatgatan öster om 
Borgmästarevägens anslutning till 
Soldatgatan och söder om Ullbergs 
vägs anslutning till Soldatgatan,
- Kungsgatan öster om 
Framnäsvägens anslutning till 
Kungsgatan,
- Framnäsvägen samt
- området öster om dessa gator och 
anslutningar

20 kr per timme under 
perioden 1 maj – 31 augusti

b Lägergatan, max 5 dygn
Första 12 timmarna 

Därefter per påbörjad period om 
6 timmar

15 kr per timme under 
perioden 1 maj – 31 augusti

15 kr per period under 
perioden 1 maj – 31 augusti

c Myrholmen, max 30 dygn
varje påbörjad period om 6 timmar 
under de första 10 dygnen
Sammanhängande tid dygn 11 - 30

10 kr per period
avgiftsfri

för perioden 1 maj – 31 augusti

d Norrbergsskolans område, fredagar 
kl 16.00 – måndagar kl 06.00 under 
hela året samt 5 dygn under skollov
Första 12 timmarna

Därefter per påbörjad period om 6 
timmar

10 kr per timme 
under hela året

15 kr per period
under hela året

E Söderhamnen utanför Waxholms ho-
tell

20 kr per timme under hela året
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Boendeparkering zon A

Zon A omfattar mantalsskrivna inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, 
Pilgatan och Drottninggatan samt inom öar utan fast förbindelse med Vaxön. Inom 
zon A tilldelas maximalt ett tillstånd per hushåll. 

Helår 900 kr + 20 % av gällande timtaxa
1 maj – 31 augusti 175 kr per månad + 20 % av gällande 

timtaxa
1 september – 30 april 75 kr per månad+ 20 % av gällande 

timtaxa

Boendeparkering zon B

Omfattar mantalsskrivna inom hela Vaxholms kommun.

Helår 2 300 kr + 20 % av gällande timtaxa
1 maj – 31 augusti  350 kr per månad + 20 % av gällande 

timtaxa
1 september – 30 april 200 kr per månad+ 20 % av gällande 

timtaxa

Nyttoparkering

Kan endast tilldelas hantverkare med fast utrustning i fordon och skrivna avtal på 
adresspunkter, bilar som används för hemtjänst samt i särskilda fall där företag har 
kunder inom ett område på Vaxön öster om Lägergatan, Pilgatan och Drottningga-
tan. Anställning på företag med adress i stadskärnan är inte ett tillräckligt skäl. 

Helår 2 300 kr
1 maj – 31 augusti  350 kr per månad
1 september – 30 april 200 kr per månad

Samtliga tillstånd skall bekostas enligt gällande taxa. Även inom den kommunala 
förvaltningen skall taxan erläggas.

Felparkering (exklusive moms)

Felparkering, grov förseelse 700 kr
Felparkering 500 kr

Övriga parkeringstillstånd
 

Tillfälligt Parkeringstillstånd 100 kr per dygn

Tillfälligt parkeringstillstånd utfärdas då behov av sammanhängande parkering i an-
slutning till tillfällig verksamhet föreligger och parkering inte kan ske enligt gällande 
lokala trafikföreskrifter.
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4.2 Hyra av lokaler 

Hyra av lokaler

Momsfritt om inte annat anges.

Rådhuset CG Pettersson-rummet
(f.d. Nämndrummet)

Sessionssal

Halvdag (4 timmar) 500 kr 1 000 kr
Heldag (8 timmar) 1 000 kr 2 000 kr

Lokal Rådhuset Veckoavgift Dygnsavgift
Utställningslokal i flera rum 4 000 kr 750 kr

I hyran ingår:
 Lokalen uthyres utan inredning
 Tillgång till kök
 Öppettider under Rådhusets tider
 Gatupratare

Aulan i Kronängsskolan Avgift första 
timmen

Avgift
/timme

Vardag (17.00 – 21.30) samt helger 2 500 kr 1 000 kr

I hyran ingår:
 Personal på plats för öppning och stängning av lokal
 Hjälp med ljus, ljud och bild

- Tillgång till 4 mikrofoner och 6 myggor
 Skoskydd
 Städning

Om mer avancerad ljusshow önskas finns möjlighet att boka personal som hanterar 
detta enligt självkostnadsprincip.

Övriga skollokaler – gäller samtliga skolor Avgift första 
timmen

Avgift
/timme

Matsal 750 kr 300 kr
Undervisningslokal (klassrum) 500 kr 200 kr
Specialsalar (Sl, Bd, Hkk) 500 kr 200 kr
Cafeteria 750 kr 300 kr
Storstugans fritidsgård 750 kr 300 kr
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4.3 Hamnverksamhet

Båtplatser i kommunala småbåtshamnar

Alla taxor anges exklusive moms.

Kr per säsong 
(15 april – 15 oktober)

Medlemmar

Mycket grund/trång plats 1 300 kr
Cirka 1 meter djup/trång plats 1 850 kr
Fullgod plats beträffande djup och bredd 2 700 kr
Fullgod plats beträffande djup och bredd, >4 m 4000 kr
Fasta abonnenter, s.k. företagsplatser 3 600 kr

Båtplats erhållen efter den 1 juli debiteras per månad för återstående del av 
säsongen. Båtplats ska sägas upp före den 1 mars varje år, enligt tecknat 
abonnemangskontrakt. Om båtplatsen av någon anledning uppsägs under perioden 
1 mars – 15 april ska abonnenten erlägga två månadshyror för att uppsägning ska 
kunna ske.

Kajplatser i handelshamnar

Fartyg som abonnerar hamnplats stävrätt mot kaj
Fartyg som även disponerar el-plats

3 100 kr per månad
3 900 kr per månad

Fartyg som ligger med långsidan mot kaj och 
som upptar mer än 4 meter i bredd

6 200 kr per månad

Därutöver betalas vid varje tillfälle ett fartyg 
lägger till i hamnarna enligt fastställd turlista, 
loggbok, eller liknande ”studsavgift”.

50 kr per tillägg

Varje natt ett fartyg ligger i hamn 275 kr per natt
Tillfälliga tillägg för fartyg under 20 meter. 475 kr per natt eller dag

950 kr per dygn
Tillfälliga tillägg för fartyg över 20 meter. 950 kr per natt eller dag

1 650 kr per dygn

Befrielse från hamnavgift ska åtnjutas vid tillfälliga besök av sjöräddnings-, örlogs-, 
tull- och skolfartyg samt Sjöfartsverkets och Havs- och vattenmyndighetens fartyg. 

Även fartyg som tillhör hamnen eller nyttjas i dess tjänst är avgiftsbefriade.

Drivmedelsanläggningar

Kaj- och vattenområden hyrs ut för drivmedelsanläggningar genom för varje objekt 
upprättat avtal.

GÄSTHAMNAR

Angöring/Dag avgift (16/6 – 19/8 och alla lördag och söndag)

Längd i fot Längd i meter Hamnavgift per dag
0 – 33 0 – 10 90 kr
33 – 45,9 10 – 14 130 kr
45,9 < 14 < 180 kr
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Angöring/Dag avgift (27/4 - 15/6 & 20/8 – 14/10 måndag – fredag)

Längd i fot Längd i meter Hamnavgift per dag
0 – 33 0 – 10 50 kr
33 – 45,9 10 – 14 70 kr
45,9 < 14 < 100 kr

Dagavgift, förköpshäfte

Förköpshäfte med fem eller tio biljetter som ger rätt till upp till två timmars angö-
ring. Kostnad 50 kr per angöring. 
Tillfällig angöring

För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till 
Vaxön finns fem gratis angöringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan 
brukas upp till två timmar mellan kl. 08:00 – 18:00 under hela året. 

I Norrhamnen finns fem gratisplatser öppna för samtliga invånare och besökare. 

Taxor för övernattning 

Längd i 
fot

Längd i 
meter

Hamnavgift per dygn
16/6 – 19/8

och alla fredagar och lör-
dagar under hela säsong-

en

Hamnavgift per dygn 
söndag –     torsdag
27/4 – 15/6 samt 
söndag - torsdag 

28/8 – 7/10 
 

0 – 32,9 0 – 9,9 260 kr 160 kr

33 – 
39,4

10 – 11,9 320 kr 200 kr

39,5 – 
45,9

12 – 13,9 380 kr 260 kr

46 – 
52,5

14 – 15,9 430 kr 290 kr

52,6 – 
59,05

16 – 17,9 530 kr 320 kr

59,06– 
65,61

18 - 19,9 600 kr 360 kr

65,62 + 20 + 1000 kr 500 kr

Taxor för övrig tid enligt överenskommelse.

Elavgift
per dygn max 10 amp 70 kr
(3 fas, eller annat elbehov debiteras enligt rörligt avtalspris per KWH + 1 krona)

Taxor för pirens utsida

Längd i fot Längd i meter Per timme Per dygn
0 – 59,05 0 – 18 100 kr 500 kr
59,06 < 18 < 200 kr 1000 kr
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Taxor för Söderhamnen och Österhamnen

Längd i fot Längd i meter Per timme Per dygn
0 – 59,05 0 – 18 100 kr 500 kr
59,06 < 18 < 200 kr 1000 kr

Elavgift

Per dygn, max 6A 60 kr

(3-fas eller annat elbehov debiteras enligt rörligt avtalspris per kWh + 1 krona)

Försäljning från båt/fartyg i kommunala hamnar vid kaj

Försäljning får endast ske om avtal om kajplats föreligger. Avgiften för denna typ 
av försäljning ska då utgöras av den aktuella kajplatsavgiften.

Per plats och månad 5 000 kr

4.4 Upplåtelse av allmän platsmark

Avgifterna för upplåtelse av allmän platsmark kan reduceras för ideella 
verksamheter/föreningar. 

Torghandel

Per plats och dag 475 kr
Per plats och vecka 1 600 kr
Per plats och månad 3 500 kr
Per plats och 6 månader 11 000 kr

Avgiften ska erläggas i förskott, innan försäljning påbörjas. Dock kan avgiften för 
hela perioden (sex månader) uppdelas i betalningsterminer. Avtal om 
försäljningsplats ska tecknas innan försäljning får påbörjas. En torghandelsplats är 
2 x 3 meter.

Försäljningskiosker och foodtrucks

Vid varje upplåtelse av mark för försäljningskiosker fattar nämnden särskilt beslut. 

För uppställning av bord och stolar i samband med försäljningskiosker uttas en 
avgift om:

Per m2 och månad 185 kr
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Uteserveringar

Friluftsserveringar, gångbaneserveringar, restaurangverandor och liknande som av-
ser utökning av redan befintlig verksamhet.

Per m2 och månad 185 kr

Skyltvaror utanför butik

Per löpmeter och månad 100 kr

Taxan avser maximalt en meters bredd ut från butik om befintlig trottoar så tillåter.

Upplag, byggnadsställningar

Per upplåtelse 1 100 kr
Tillkommande avgift per 
löpmeter och månad 

120 kr 

Containrar, redskapsbodar, skylift, provisoriska byggnader m.m.

Per m2 och vecka 170 kr

Upplåtelse av allmän central* mark för byggnationer omfattande 
gatumark, trottoarer, parkeringsytor m.m. 
* med central mark avses den del av Vaxön som ligger öster om Vaxö 
skola/Lägergatan.

Per m2 och vecka 220 kr

Upplåtelse av mark för ändamålet återvinningsstation (ÅVS)
Mark upplåtes utan ersättning för återvinningsstationer (ÅVS). 

4.5 Avgifter inom fritidssektorn

Privatpersoner, företag och ej kommunbaserade föreningar erlägger taxa enligt ne-
dan. Momsfritt om inte annat anges.

 Vaxö skola och Resarö skola samt Rindö idrottshall.

Abonnemang 1 tim/vecka, 
per skoltermin

2 700 kr/termin

Enstaka timmar 185 kr per timme

523



8(9)
Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 

2017-09-08

Campus Ishall inklusive omklädningsrum

Per timme 1 500 kr per timme

Campus konstgräs med omklädningsrum

Per timme 1 000 kr per timme

Nya sporthallen samt Bollhallen

Vardagar 17.00 – 22.00 850 kr per timme
Lördag, söndag 08.00 – 22.00 850 kr per timme
Övriga bokningsbara lokaler i sporthall 220 kr per timme

Vid bokning av längre perioder eller återkommande tider kan avtal skrivas med fri-
tidsansvarig i mån av tillgänglighet.

Taxor för ideella föreningar

Nya sporthallen samt Bollhallen 120 kr per timme
Övriga bokningsbara lokaler i sporthall 100 kr per timme
Campus ishall      100 kr per timme
Campus konstgräs 80 kr per timme
Vaxö samt Resarö gymnastiksalar 50 kr per timme
Överby bollplan 50 kr per timme
Rindö Sporthall 100 kr per timme

4.6 Stadsbiblioteket

Momsfritt om inte annat anges.

Förseningsavgifter
Barnböcker -
Vuxenbok, per vecka 5 kr
Maxavgift, vuxna 75 kr
Korttidslån och tidskrifter, per dag 5 kr
Maxavgift, korttidslån och tidskrifter 50 kr
Videofilm, per dag 25 kr
Maxavgift, per videofilm 75 kr
CD-romspel, per dag 5 kr
Maxavgift, CD-romspel 50 kr

Kopior
A4 svart/vit, per sida 2 kr
A4 färg, per sida 15 kr
A3 svart/vit, per sida 4 kr
A3 färg, per sida 30 kr

För kopiering av allmän handling se kommungemensamma taxor.

524



9(9)
Vaxholms stad TAXOR OCH AVGIFTER 

2017-09-08

Fax
Inrikes, första sidan 10 kr
Inrikes, övriga per sida 2 kr
Utrikes, första sidan 20 kr
Utrikes, övriga per sida 2 kr

Fjärrlån 10 kr

4.7 Övrigt

Lotteritillstånd

Totalt insatsbelopp för lotteriet Taxa för lotteritillstånd
< 1 000 kr 50 kr
1 001 – 5 000 kr 100 kr
5 001 – 15 000 kr 200 kr
> 15 001 kr 500 kr

Externa uppdrag, timtaxa för kommunens personal

Timkostnad, exklusive moms 1 000 kr/ timme

Upplåtelse av övrig mark (ej allmän platsmark)

Avtalsservitut Efter förhandling 
och beslut i nämnd 
i enlighet med de-
legeringsordning

Arrenden och andra nyttjanderätter Efter förhandling 
och beslut i nämnd 
i enlighet med de-
legeringsordning
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Förslag hamnavgifter 2018 
 
Angöring/Dag avgift (16/6 – 19/8 och alla lördag och söndag) 
 
Längd i fot   Längd i meter Hamnavgift per dag 
0 – 33  0 – 10  90 kr 
33 - 45,9  10 – 14  130 kr 
45,9 +  14 +  180 kr 
 
Angöring/Dag avgift (27/4 - 15/6 & 20/8 – 14/10 måndag – fredag) 
 
Längd i fot   Längd i meter Hamnavgift per dag 
0 – 33  0 – 10  50 kr 
33 - 45,9  10 – 14  70 kr 
45,9 +  14 +  100 kr 
 
  
Övernattande gäster 

Hamnavgift  Hamnavgift 
    per dygn  per dygn 

16/6 – 19/8  27/4 – 15/6 
och alla   20/8 – 7/10 

Längd i fot  Längd i meter fredag och lördag sönd - tors 
0 – 32,9  0 – 9,9  260 kr  160 kr 
33 - 39,4  10 – 11,9  320 kr  200 kr 
39,5 - 45,9  12 – 13,9  380 kr  260 kr 
46 - 52,5  14 – 15,9   430 kr  290 kr 
52,6 - 59,05  16 – 17,9  530 kr  320 kr 
59,06 – 65,61 18 – 19,9  600 kr  360 kr 
65,62 +  20 m +  1000 kr  500 kr 
 
 
Dagavgift, förköpshäfte 
Förköpshäfte med fem eller tio biljetter som ger rätt till upp till två timmars angöring. Kostnad 
50 kr per angöring. 
 
Tillfällig angöring 
För kommuninvånare boende på öar inom Vaxholms stad utan fast förbindelse till Vaxön 
finns fem gratis angöringsplatser vid kajen mot Söderhamnen som kan brukas upp till två 
timmar mellan kl. 08:00 – 18:00 under hela året. 
 
Elavgift  
per dygn max 10 amp 70 kr 
(3 fas, eller annat elbehov debiteras enligt rörligt avtalspris per KWH + 1 krona) 
 
Vaxholm 15 december 2017  
 
För Waxholms Hamn AB 
Mats Larsson 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-03-15

Änr KS 2018/37.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 30 Ekonomiskt utfall januari-februari 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
Information noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per februari 2018.

Ansvar3
Utfall 

jan-feb 2018
Budget 

jan-feb 2018
Budgetavv 

jan-feb 2018
115 KS-Kommunledning -9 757 -11 146 1 390
217 Socialnämnd -27 498 -28 025 527
315 Barn och utbildningsnämnd -55 181 -56 583 1 401
411 Stadsbyggnad -897 -819 -78
514 Teknik, Fritid -7 828 -8 663 834
Delsumma verksamheter -101 161 -105 236 4 074
112 KS Finans 107 504 108 096 -592
Total 6 343 2 860 3 482

Utfallet för januari och februari visar på ett resultat på +6,3 mnkr, vilket är ett överskott mot budget på 
3,5 mnkr. 

Det bör noteras att resultat ovan är framtagen i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå vad 
gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 1 (2018-04-30) och 
delårsbokslut (2018-08-31). 

Kommentarer till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 1,4 mnkr. Det är inget som utmärker sig just nu utan 
överskottet består av flera mindre överskott på olika enheter inom kommunledningskontoret och PLU. 
Budgeten är helårsperiodiserad men kostnader för bl.a. linfärjan, turistbyrån och valet kommer senare 
under året. 

Socialnämnden

Socialnämndens överskott på 0,5 mnkr beror på lägre volymer inom flera områden. Det är färre köpta 
platser externt inom säbo, HVB barn och missbruksplaceringar. Resultatet av dem lägre volymerna tonas 
dock ned av högre snittkostnader för säbo placeringar. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott på 1,4 mnkr. Överskottet beror på en kombination av 
lägre volymer i förskolan, utbetalning av migrationspengar och budgeten för IT stöd som fullt ut inte har 
nyttjats än. 
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Protokoll
2018-03-15

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden visar på ett mindre underskott på -0,1 mnkr. Förvaltningen byter ut sitt IT-
system för bygglov och släpar därför efter något med sin fakturering. 

Nämnden före teknik, fritid och kultur

Nämnden visar ett överskott på 0,8 mnkr som främst beror på lägre entreprenadkostnader tom februari 
månad. 

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar ett underskott på -0,6 mnkr som beror på att 2017 års slutavräkning för 
skatter och 2018 slutavräkning för skatter har försämrats.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU/2018-03-07 § 16

Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2018, 2018-03-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, KLK
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-03-07

Änr KS 2018/37.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 16 Ekonomiskt utfall januari-februari 2018

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per februari 2018.

Ansvar3
Utfall 

jan-feb 2018
Budget 

jan-feb 2018
Budgetavv 

jan-feb 2018
115 KS-Kommunledning -9 757 -11 146 1 390
217 Socialnämnd -27 498 -28 025 527
315 Barn och utbildningsnämnd -55 181 -56 583 1 401
411 Stadsbyggnad -897 -819 -78
514 Teknik, Fritid -7 828 -8 663 834
Delsumma verksamheter -101 161 -105 236 4 074
112 KS Finans 107 504 108 096 -592
Total 6 343 2 860 3 482

Utfallet för januari och februari visar på ett resultat på +6,3 mnkr, vilket är ett överskott mot budget på 
3,5 mnkr. 

Det bör noteras att resultat ovan är framtagen i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå vad 
gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 1 (2018-04-30) och 
delårsbokslut (2018-08-31). 

Kommentarer till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 1,4 mnkr. Det är inget som utmärker sig just nu utan 
överskottet består av flera mindre överskott på olika enheter inom kommunledningskontoret och PLU. 
Budgeten är helårsperiodiserad men kostnader för bl.a. linfärjan, turistbyrån och valet kommer senare 
under året. 

Socialnämnden

Socialnämndens överskott på 0,5 mnkr beror på lägre volymer inom flera områden. Det är färre köpta 
platser externt inom säbo, HVB barn och missbruksplaceringar. Resultatet av dem lägre volymerna tonas 
dock ned av högre snittkostnader för säbo placeringar. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott på 1,4 mnkr. Överskottet beror på en kombination av 
lägre volymer i förskolan, utbetalning av migrationspengar och budgeten för IT stöd som fullt ut inte har 
nyttjats än. 
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Protokoll
2018-03-07

2 av 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden visar på ett mindre underskott på -0,1 mnkr. Förvaltningen byter ut sitt IT-
system för bygglov och släpar därför efter något med sin fakturering. 

Nämnden före teknik, fritid och kultur

Nämnden visar ett överskott på 0,8 mnkr som främst beror på lägre entreprenadkostnader tom februari 
månad. 

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar ett underskott på -0,6 mnkr som beror på att 2017 års slutavräkning för 
skatter och 2018 slutavräkning för skatter har försämrats.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2018, 2018-03-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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Tjänsteutlåtande
2018-03-07

Änr KS 2018/37.042
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

Ekonomiskt utfall januari-februari 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Information noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per februari 2018.

Ansvar3
Utfall 

jan-feb 2018
Budget 

jan-feb 2018
Budgetavv 

jan-feb 2018
115 KS-Kommunledning -9 757 -11 146 1 390
217 Socialnämnd -27 498 -28 025 527
315 Barn och utbildningsnämnd -55 181 -56 583 1 401
411 Stadsbyggnad -897 -819 -78
514 Teknik, Fritid -7 828 -8 663 834
Delsumma verksamheter -101 161 -105 236 4 074
112 KS Finans 107 504 108 096 -592
Total 6 343 2 860 3 482

Utfallet för januari och februari visar på ett resultat på +6,3 mnkr, vilket är ett överskott mot budget på 
3,5 mnkr. 

Det bör noteras att resultat ovan är framtagen i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå vad 
gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 1 (2018-04-30) och 
delårsbokslut (2018-08-31). 

Kommentarer till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 1,4 mnkr. Det är inget som utmärker sig just nu utan 
överskottet består av flera mindre överskott på olika enheter inom kommunledningskontoret och PLU. 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Tjänsteutlåtande
2018-03-07

Änr KS 2018/37.042
2 av 2

Budgeten är helårsperiodiserad men kostnader för bl.a. linfärjan, turistbyrån och valet kommer senare 
under året. 

Socialnämnden

Socialnämndens överskott på 0,5 mnkr beror på lägre volymer inom flera områden. Det är färre köpta 
platser externt inom säbo, HVB barn och missbruksplaceringar. Resultatet av dem lägre volymerna tonas 
dock ned av högre snittkostnader för säbo placeringar. 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott på 1,4 mnkr. Överskottet beror på en kombination av 
lägre volymer i förskolan, utbetalning av migrationspengar och budgeten för IT stöd som fullt ut inte har 
nyttjats än. 

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden visar på ett mindre underskott på -0,1 mnkr. Förvaltningen byter ut sitt IT-
system för bygglov och släpar därför efter något med sin fakturering. 

Nämnden före teknik, fritid och kultur

Nämnden visar ett överskott på 0,8 mnkr som främst beror på lägre entreprenadkostnader tom februari 
månad. 

Finansförvaltningen

Finansförvaltningen redovisar ett underskott på -0,6 mnkr som beror på att 2017 års slutavräkning för 
skatter och 2018 slutavräkning för skatter har försämrats.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-februari 2018, 2018-03-07

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-03-15

Änr KS 2017/141.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 31 Ej verkställda gynnande beslut 2017 kvartal 4

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
4 2017, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen saknas ej verkställda beslut för kvartal 4.

Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av avlösarservice inte verkställts med anledning av 
att utförare inte hittat lämplig avlösare. Rekrytering pågår och i avvaktan matchning av avlösare har 
förvaltningen beviljat utökade dygn på korttidsvistelse.

Ett beslut gällande daglig verksamhet har fortsatt inte verkställts. Den enskilde är erbjuden insatsen 
men har tackat nej till erbjuden utförare inom stadens regi. Beslut om avslag gällande särskilt önskemål 
kring utförare har överklagats och överlämnats till Förvaltningsrätten för prövning.

Sammanställning av ej verkställda beslut
Datum 180101, lagrum LSS

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall Avlösarservice 235 0 1

Bifall Daglig verksamhet 276 0 1

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag SN/2018-02-20 § 8

Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2018-01-12

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, socialförvaltningen

Akt

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Protokoll Socialnämnden
2018-02-20

Änr SN 2017/42.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 8 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 2017

Socialnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
4 2017, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen saknas ej verkställda beslut för kvartal 4.

Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av avlösarservice inte verkställts med anledning av 
att utförare inte hittat lämplig avlösare. Rekrytering pågår och i avvaktan matchning av avlösare har 
förvaltningen beviljat utökade dygn på korttidsvistelse.

Ett beslut gällande daglig verksamhet har fortsatt inte verkställts. Den enskilde är erbjuden insatsen 
men har tackat nej till erbjuden utförare inom stadens regi. Beslut om avslag gällande särskilt önskemål 
kring utförare har överklagats och överlämnats till Förvaltningsrätten för prövning.

Sammanställning av ej verkställda beslut
Datum 180101, lagrum LSS

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall Avlösarservice 235 0 1

Bifall Daglig verksamhet 276 0 1

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2018-01-12

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Agneta Franzén, socialförvaltningen
Akt

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Tjänsteutlåtande
2018-01-12

Änr SN 2017/42.790
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

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 2017

Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
4 2017, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen saknas ej verkställda beslut för kvartal 4.

Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av avlösarservice inte verkställts med anledning av 
att utförare inte hittat lämplig avlösare. Rekrytering pågår och i avvaktan matchning av avlösare har 
förvaltningen beviljat utökade dygn på korttidsvistelse.

Ett beslut gällande daglig verksamhet har fortsatt inte verkställts. Den enskilde är erbjuden insatsen 
men har tackat nej till erbjuden utförare inom stadens regi. Beslut om avslag gällande särskilt önskemål 
kring utförare har överklagats och överlämnats till Förvaltningsrätten för prövning.

Sammanställning av ej verkställda beslut
Datum 180101, lagrum LSS

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall Avlösarservice 235 0 1

Bifall Daglig verksamhet 276 0 1

Bedömning
Förvaltningen har tecknat avtal med extern leverantör för rekrytering av avlösare inom lagrummet LSS.  

Socialförvaltningen
Sara Ahren
Enhetschef
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Tjänsteutlåtande
2018-01-12

Änr SN 2017/42.790
2 av 2

Avseende beslut om daglig verksamhet har förvaltningen valt att inte köpa plats i annan kommun då 
insatsen kan erbjudas i kommunen och avvaktar Förvaltningsrättens dom i ärendet. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2018-01-12

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

Akt

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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From: Bodil Eckemo
Sent: 13 mar 2018 10:28:21 +01:00
To: Sigrid Arnamo
Cc:
Subject: Re: SV: SV: Ang iPaden 

Jag , Bodil Eckemo 13/3 -2018 begär att bli entledigad från ditt uppdrag som ersättare i 
stadsbyggnadsnämnden.   Mvh/Bodil Eckemo 

Skickat från min iPhone

> 12 mars 2018 kl. 18:09 skrev Sigrid Arnamo <Sigrid.Arnamo@vaxholm.se>:
> 
> begär att bli entledigad från ditt uppdrag som ersättare i stadsbyggnadsnämnden.
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