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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-24

Plats och tid: Kronängsskolans aula, kl. 18:30
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Vid förhinder: Meddela ersättare och kristoffer.staaf@vaxholm.se.
Information: Allmänhetens frågestund: Frågor som ska ställas på den öppna frågestunden 

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

  Ärende    Beskrivning                          Föredragande

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

2 Förslag till inrättande av verksamhetsområde dagvatten, 
Soldatgatan

Lars Lindgren (M)

3 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön i Vaxholms stad - revidering

Christian Söderman (M)

4 Ekonomiskt utfall januari-juni 2018 Lars Lindgren (M)

5 Godkännande av Samordningsförbundet Roslagens 
förbundsordning

Annicka Hörnsten Blommé 
(M)

6 Återremitterat ärende - Svar på revisionsrapport - 
Granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för 
Vaxholm 2014-2020

Lars Lindgren (M)

7 Revidering av förbundsordning och reglemente för 
Storstockholms brandförsvar

Lars Lindgren (M)
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Kallelse/föredragningslista
2018-09-24

2 av 2

8 Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet 
Norrvatten

Lars Lindgren (M)

9 Rapportering ej verkställda gynnande beslut 2018 Annicka Hörnsten Blommé 
(M)

10 Val och entlediganden

Karin Enström (M) Kristoffer Staaf
Ordförande Sekreterare
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/139.340
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 87 Förslag till inrättande av verksamhetsområde dagvatten, 
Soldatgatan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde för dagvatten vid Soldatgatan fastställs från och med 2018-10-01.

Ärendebeskrivning
Vaxholmsvattens styrelse beslutade 2018-06-11 att föreslå kommunfullmäktige att inrätta 
verksamhetsområden för dagvatten vid Soldatgatan, att gälla från och med 2018-10-01.

Vissa fastigheter i området ingår redan i verksamhetsområdena för dagvatten eller kan hantera sitt 
dagvatten inom egen fastighet. De verksamhetsområden som föreslås kompletterar dagens 
verksamhetsområden. 

Efter inrättat verksamhetsområde sker en utbyggnad av nya dagvattenledningar (Timmermansvägen) 
och förstärkning av befintliga dagvattenledningar (Kungsgatan).

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

Handlingar
Protokollsutdrag PLU 2018-08-29/§ 32
Tjänsteutlåtande, Kristina Henschen, 2018-08-09
Roslagsvattens tjänsteutlåtande, 2018-08-07
Roslagsvattens styrelsemötesprotokoll 2018-06-11, 2018-08-09 

Kopia på beslutet till
För kännedom: Terees von Stedingk, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2018-08-29

Änr KS 2018/139.340
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 32 Förslag till inrättande av verksamhetsområde dagvatten, 
Soldatgatan

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Verksamhetsområde för dagvatten vid Soldatgatan fastställs från och med 2018-10-01.

Ärendebeskrivning
Vaxholmsvattens styrelse beslutade 2018-06-11 att föreslå kommunfullmäktige att inrätta 
verksamhetsområden för dagvatten vid Soldatgatan, att gälla från och med 2018-10-01.

Vissa fastigheter i området ingår redan i verksamhetsområdena för dagvatten eller kan hantera sitt 
dagvatten inom egen fastighet. De verksamhetsområden som föreslås kompletterar dagens 
verksamhetsområden. 

Efter inrättat verksamhetsområde sker en utbyggnad av nya dagvattenledningar (Timmermansvägen) 
och förstärkning av befintliga dagvattenledningar (Kungsgatan).

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristina Henschen, 2018-08-09
Roslagsvattens tjänsteutlåtande, 2018-08-07
Roslagsvattens styrelsemötesprotokoll 2018-06-11, 2018-08-09 

Kopia på beslutet till
För kännedom: Terees von Stedingk, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se
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Tjänsteutlåtande
2018-08-09

Änr KS 2018/139.340
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

Förslag till inrättande av verksamhetsområde dagvatten, Soldatgatan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 
att fastställa verksamhetsområde för dagvatten vid Soldatgatan från och med 2018-10-01.

Sammanfattning
Vaxholmsvattens styrelse beslutade 2018-06-11 att föreslå kommunfullmäktige att inrätta 
verksamhetsområden för dagvatten vid Soldatgatan, att gälla från och med 2018-10-01.

Vissa fastigheter i området ingår redan i verksamhetsområdena för dagvatten eller kan hantera sitt 
dagvatten inom egen fastighet. De verksamhetsområden som föreslås kompletterar dagens 
verksamhetsområden. 

Efter inrättat verksamhetsområde sker en utbyggnad av nya dagvattenledningar (Timmermansvägen) 
och förstärkning av befintliga dagvattenledningar (Kungsgatan).

Handlingar i ärendet
Vaxholms stads tjänsteutlåtande, 2018-08-09

Roslagsvattens tjänsteutlåtande, 2018-08-07

Roslagsvattens styrelsemötesprotokoll 2018-06-11, 2018-08-09 

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Terees von Stedingk, terees.vonstedingk@roslagsvatten.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
Kristina Henschen
Planchef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/38.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 88 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 
Vaxholms stad - revidering

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vaxholms stad fastställs enligt 
förslag från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

Ärendebeskrivning
Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att meddela de föreskrifter som behövs till skydd mot 
olägenheter för människors hälsa (9 kap. 10-13 §§ miljöbalken).  Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd har uppdaterat både Vaxholms och Täbys föreskrifter och förslagit är att de ska vara 
lika förutom 6 § där det finns ett extra stycke i förslaget för Vaxholm (Befintliga bergborrade 
anläggningar på Tynningö, Ramsö, Skogsön ska efter uppmaningar anmälas till SRMH på särskild 
blankett.).

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har vid sammanträde 2018-06-13 § 27 föreslagit att 
kommunfullmäktige i Vaxholm fastställer reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön i Vaxholms stad. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-06-20
Protokollsutdrag SRMH/2018-06-13 § 27
Tjänsteutlåtande, SRMH, 2018-05-25
Reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: SRMH
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Tjänsteutlåtande
2018-06-20

Änr KS 2018/38.106
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 
Vaxholms stad - revidering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vaxholms stad fastställs enligt 
förslag från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

Sammanfattning
Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att meddela de föreskrifter som behövs till skydd mot 
olägenheter för människors hälsa (9 kap. 10-13 §§ miljöbalken).  Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd har uppdaterat både Vaxholms och Täbys föreskrifter och förslagit är att de ska vara 
lika förutom 6 § där det finns ett extra stycke i förslaget för Vaxholm (Befintliga bergborrade 
anläggningar på Tynningö, Ramsö, Skogsön ska efter uppmaningar anmälas till SRMH på särskild 
blankett.).

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har vid sammanträde 2018-06-13 § 27 föreslagit att 
kommunfullmäktige i Vaxholm fastställer reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön i Vaxholms stad. 

Ärendebeskrivning
Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att meddela de föreskrifter som behövs till skydd mot 
olägenheter för människors hälsa (9 kap. 10-13 §§ miljöbalken). Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken 
särskilt angett att kommunala föreskrifter som meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa 
inte får medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har uppdaterat både Vaxholms och Täbys föreskrifter och 
förslagit att de ska vara lika förutom på några enstaka punkter där geografiska platser anges.

Kommentarer till de enskilda paragraferna i förslaget: 

1, 3-4. 6-7, 12, 14-16 §§ Ingen förändring jämfört med nuvarande föreskrifter.
2 § I nuvarande föreskrifter är fastigheter på Vaxön undantagna från tillstånd.
5 § Ny.

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2018-06-20

Änr KS 2018/38.106
2 av 2

8 § Här är förslaget att det ska fordras tillstånd även för fjäderfä som inte är sällskapsdjur (utöver häst 
och orm) inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
9 § Den enda förändringen i denna paragraf är att bisatsen i första meningen tas bort ”om inte 
konstruktionen medger annat”. 
10 § Förslaget är att eldning i vedpanna är förbjuden om den saknar ackumulatortank. I nuvarande 
föreskrifter är småskalig fastbränsleeldning förbjuden i anordning som inte är miljögodkänd eller 
försedd med ackumulatortank från 1 maj till och med 30 september inom område med detaljplan.
11 § Skillnaden mellan förslaget och nuvarande föreskrifter är att tidsperioden ändras så att förbud för 
eldning gäller 1 maj till 30 september istället för 3 maj-30 september som är nuvarande tidsperiod.
13 § Ny. I förslaget är gatumusik förbjuden överallt i kommunen mellan kl 22 till 07.

I nuvarande föreskrifter finns följande bestämmelse: ”Det är förbjudet att bränna halm på åkermark”. 
Denna bestämmelse föreslås tas bort. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd anser att det finns behov av en uppdatering av 
föreskrifterna så att laghänvisningarna och andra uppgifter är aktuella och skrivningarna är enkla att 
förstå. 

Bedömning
Kommunledningskontoret konstaterar att föreslagna revideringar i lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön i Vaxholms stad främst rör uppdateringar av laghänvisningar samt att 
skrivningarna ska vara enkla att förstå. Kommunledningskontoret har inga synpunkter på föreslagna 
revideringar och föreslår att de reviderade föreskrifterna fastställs enligt förslaget från Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-06-20
Protokollsutdrag SRMH/2018-06-13 § 27
Tjänsteutlåtande, SRMH, 2018-05-25
Reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: SRMH
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 

Ett samarbete mellan 
kommunerna  
Täby och Vaxholm 

Postadress 
183 80 Täby 

Besöksadress 
Kemistvägen 8, Täby 

Hemsida 
www.srmh.se 

E-post 
miljokontoret@srmh.se 

Växel 
08-578 663 00 

Fax 
08-758 15 76 

Dnr: SRMH 2017-001028. 1140 2018-05-25 

Malin Lindkvist 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön i Vaxholms stad 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att överlämna bilagda 
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vaxholms stad 
till kommunfullmäktige i Vaxholms stad för att fastställas. 

Beslutet meddelas med stöd av 9 kap 7, 10, 11, 12 §§ miljöbalken 
(1998:808).  

Sammanfattning 

Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att meddela de föreskrifter som 
behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa (9 kap. 10-13 §§ 
miljöbalken).  

Kontoret har uppdaterat både Vaxholms och Täbys föreskrifter och vårt 
förslag är att de ska vara lika förutom 6 § där det finns ett extra stycke i 
förslaget för Vaxholm (Befintliga bergborrade anläggningar på Tynningö, 
Ramsö, Skogsön ska efter uppmaningar anmälas till SRMH på särskild 
blankett.). 

Beskrivning av ärendet 

Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att meddela de föreskrifter som 
behövs till skydd mot olägenheter för människors hälsa (9 kap. 10-13 §§ 
miljöbalken). Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att 
kommunala föreskrifter som meddelats till skydd för olägenheter för 
människors hälsa inte får medföra onödigt tvång för allmänheten eller annan 
obefogad inskränkning i den enskildes frihet. 

Kontoret har uppdaterat både Vaxholms och Täbys föreskrifter och vårt 
förslag är att de ska vara lika förutom på några enstaka punkter där 
geografiska platser anges. 

Kommentarer till de enskilda paragraferna i förslaget: 

1 § Ingen förändring jämfört med nuvarande föreskrifter. 

6:2
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2(2) 

Dnr: SRMH 2017-001028. 1140 
 

 

2 § I nuvarande föreskrifter är fastigheter på Vaxön undantagna från tillstånd. 

3 § Ingen förändring jämfört med nuvarande föreskrifter. 

4 § Ingen förändring jämfört med nuvarande föreskrifter. 

5 § Ny. 

6 § Ingen förändring jämfört med nuvarande föreskrifter. 

7 § Ingen förändring jämfört med nuvarande föreskrifter. 

8 § Här är förslaget att det ska fordras tillstånd även för fjäderfä som inte är 
sällskapsdjur (utöver häst och orm) inom område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser. 

9 § Den enda förändringen i denna paragraf är att bisatsen i första meningen 
tas bort ”om inte konstruktionen medger annat”. 

10 § Förslaget är att eldning i vedpanna är förbjuden om den saknar 
ackumulatortank. I nuvarande föreskrifter är småskalig fastbränsleeldning 
förbjuden i anordning som inte är miljögodkänd eller försedd med 
ackumulatortank från 1 maj till och med 30 september inom område med 
detaljplan. 

11 § Skillnaden mellan förslaget och nuvarande föreskrifter är att tidsperioden 
ändras så att förbud för eldning gäller 1 maj till 30 september istället för 3 
maj-30 september som är nuvarande tidsperiod. 

12 § Ingen förändring jämfört med nuvarande föreskrifter. 

13 § Ny. I förslaget är gatumusik förbjuden överallt i kommunen mellan kl 22 
till 07.  

14, 15, 16 §§ Ingen förändring jämfört med nuvarande föreskrifter. 

I nuvarande föreskrifter finns följande bestämmelse: ”Det är förbjudet att 
bränna halm på åkermark”. Kontorets förslag är att ta bort denna 
bestämmelse 

  

Kontorets bedömning/synpunkter 

Kontoret anser att det finns behov av en uppdatering av föreskrifterna så att 
laghänvisningar och andra uppgifter är aktuella och skrivningarna är enkla att 
förstå.    

 

 

 

Malin Lindkvist 

 

Bilagor:   

 

Expedieras till: Kommunfullmäktige i Vaxholms stad 
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Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor

Ett samarbete mellan 
kommunerna 
Täby och Vaxholm

Postadress
183 80 Täby

Besöksadress
Kemistvägen 8, Täby

Hemsida
www.srmh.se 

E-post
miljokontoret@srmh.se

Växel
08-578 663 00

Fax
08-758 15 76

Dnr: SRMH 2017-001028. 1140 2018-09-03

Malin Lindkvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
malin.lindkvist@srmh.se
08-578 663 15

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Vaxholms stad

Med stöd av 9 kap. 7-8 § samt 10 -13 § miljöbalken (1998:808), (MB) samt 13, 17, 39 - 
40 och 42 - 44 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(FMH) meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön i Vaxholms stad. Tillsynsmyndighet är Södra Roslagens 
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd (SRMH). Föreskrifterna träder i kraft den 
XXXXXXXXXXX. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifter ska tillämpas på ärenden som 
inletts dessförinnan.

Inledande bestämmelser
1 §
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), och förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gäller följande föreskrifter.

Avloppsanordning och toalett
2 §
Det krävs tillstånd av SRMH för att inrätta avloppsanordning även om vattentoalett inte 
är ansluten.

Anm. Enligt 13§ FMH fordras tillstånd att inrätta avloppsanordning om vattentoalett är 
ansluten.
Tillstånd fordras även för att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd 
enligt 5§ eller anmälan enligt 21§ FMH eller om avloppsanordningen är avsedd att föra 
avloppsvattnet till enbart en allmän anläggning.

3§
För inrättande av annan toalett än vattentoalett fordras tillstånd av SRMH.
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2(4)

Dnr: SRMH 2017-001028. 1140

Värmepumpar
4§
För att inrätta en värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten fordras tillstånd av SRMH.

Anm. Bestämmelsen tillämpas inte på anläggning som kräver tillstånd eller anmälan 
enligt 5 eller 21§ FMH.Gäller värmepumpar >10 megawatt

5§ 
Luftvärmepump för en- och tvåfamiljshus ska anordnas så att ljudnivån i fastighetsgräns 
mot bebodd fastighet inte överstiger 40 dB(A).

Anläggning för bergborrad grundvattentäkt
6§
För att inrätta en anläggning för bergborrad grundvattentäkt fordras tillstånd av SRMH.
Befintliga bergborrade anläggningar på Tynningö, Ramsö, Skogsön ska efter 
uppmaning anmälas till SRMH på särskild blankett.

Gödselhantering
7§
För att sprida naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan 
eller intill ett sådant område fordras tillstånd av SRMH.
För spridning av slam inom andra områden fordras anmälan till SRMH.

Anm. Tillstånd fordras ej för spridning av väl brunnen gödsel om nedmyllning sker direkt 
efter spridningen.

Djurhållning
8§
Det krävs tillstånd av SRMH för att hålla 

häst,1.
orm, eller2.
fjäderfä som inte är sällskapsdjur3.

inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Luftvård
9§
Vid användning av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara 
god och att bränslet ska vara torrt. All eldning med hushållsavfall, plast målat eller 
impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

Dokumentation över sotning och underhåll av eldningsanordningen ska finnas 
tillgängliga i anslutning till anordningen under minst 5 år.
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Dnr: SRMH 2017-001028. 1140

Anm. Med torr ved menas ved med fukthalt under 25%, vilket motsvarar en 
sommarsäsongs torkning under tak.
Vid otillräcklig lufttillförsel uppstår pyreldning som kan öka utsläppen tusenfalt.

10§
Småskalig eldning i vedpanna för uppvärmning och varmvattenproduktion är förbjuden 
om vedpannan saknar ackumulatortank. 

Anm. Paragrafen gäller inte så kallad trivseleldning. Trivseleldning är eldning ett fåtal 
gånger i veckan under en kort tid i öppen spis, bastu m.m. 

11§
Inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser får eldning av trädgårdsavfall 
ej ske under tiden från 1 maj till och med 30 september. Övrig tid av året får eldning ske 
endast av vedartat torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering, och om 
det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår.

Inom områden med detaljplan på öar utan väg- eller färjeförbindelse får eldning av 
kvistar och annat trädgårdsavfall ske året runt om det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa eller att miljön utsätts för skada eller olägenhet.

12§
Förbränningsmotor i stillastående fordon får hållas igång i högst en minut. 
Detta gäller inte om:

trafikförhållanden föranlett att fordonet stannat i t.ex. trafikkö.1.
motorn hålls igång för att i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga 2.
brukande, driva annan anläggning än uppvärmning eller nedkylning.

Gatumusik 
13§
Gatumusik är förbjuden mellan kl 22 till 07. Under övrig tid får gatumusik ske endast 
under förutsättning att ljudförstärkare/högtalare inte används.

Ansökan och anmälan
14§
En ansökan eller anmälan enligt dessa föreskrifter ska vara skriftlig och innehålla de 
uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som 
behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses.

Undantag från bestämmelserna
15§
SRMH får meddela undantag från dessa föreskrifter om det är uppenbart att risk för 
olägenhet för människors hälsa och miljön inte föreligger.

27



4(4)

Dnr: SRMH 2017-001028. 1140

Avgifter
16§
SRMH får ta ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd eller undantag, för 
handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter.
Avgift ska tas ut enligt den taxa för prövning och tillstånd inom miljöbalkens område 
som antagits för Vaxholms stad.
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/37.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 93 Ekonomiskt utfall januari-juni 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per juni månad 2018.

Ansvar3 Utfall 
jan-jun 2018

Budget 
jan-jun 2018

Budgetavv 
jan-jun 2018

115 KS-Kommunledning -35 439 -33 656 -1 783
217 Socialnämnd -80 508 -84 418 3 910
315 Barn och utbildningsnämnd -167 999 -172 252 4 253
411 Stadsbyggnad -2 514 -2 502 -12
514 Teknik, Fritid -26 129 -24 561 -1 568
Delsumma verksamheter -312 588 -317 388 4 800
112 KS Finans 324 723 324 288 436
Total 12 135 6 900 5 235

Utfallet fram till och med juni månad visar ett resultat på 12,1 mnkr, vilket är ett överskott mot budget 
på 5,2 mnkr

Det bör noteras att resultatet ovan är framtagen i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå 
vad gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 2 (2018-08-31).

Kommentarer till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -1,8 mnkr. Underskottet består dels av advokatkostnader för 
en pågående tvist och dels av kostnader som väntar på att föras över till investeringsprojekt. I samband 
med delårsbokslut T2 kommer förvaltningen föra över driftkostnader till rätt investeringsprojekt och ta 
hänsyn till advokatkostnaderna i prognosen.  

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 3,9 mnkr. Den positiva avvikelsen för perioden är till största delen 
beroende på individ- och familjeomsorgen 3,8 mnkr och funktionshinderomsorgen på 4,1 mnkr. 
Anledningen till den positiva avvikelsen är dels lägre volymer men också lägre snittkostnader. 
Äldreomsorgen visar däremot ett negativt utfall på -4,8 mnkr. Förklaringen till detta är dels högre 
volymer hemtjänsttimmar men även högre kostnader för placeringsdygn för korttidsboende och särskilt 
boende. 

Barn- och utbildningsnämnden

Överskottet på 4,3 mnkr beror framförallt på volymöverskott inom förskolan. Vi ser ökade kostnader för 
Vux/SFI samt dyrare programpriser inom gymnasieskolan men det vägs upp mot lägre kostnader inom 
andra verksamhetsområden.
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Protokoll
2018-09-13

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en budget i balans som överensstämmer med den tidigare lagda 
prognosen. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid & kultur uppvisar ett underskott på -1,6 mnkr. Cirka 0,6 mnkr har felaktigt 
kostnadsförts på driften men kommer att föras över till ett investeringsprojekt i samband med 
delårsbokslutet. I övrigt består underskottet på högre entreprenadkostnader samt högre driftkostnader 
inom fastighetsansvaret. En djupare analys kommer att göras och en plan för att hantera avvikelsen tas 
fram i samband med delårsbokslutet. 

Finansförvaltningen

Finansansvaret visar på ett överskott på 0,4 mnkr. Det är inga större förändringar i 
skatteunderlagsprognosen jämfört med föregående bokslut och budgeten förväntas vara i balans vid 
årets slut. I november kommer SKL att publicera en ny skatteunderlagsprognos och med det kan 
prognosen förändras. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-08-29/§ 39
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-juni 2018, 2018-08-22

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-08-29

Änr KS 2018/37.042
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 39 Ekonomiskt utfall januari-juni 2018

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

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per juni månad 2018.

Ansvar3 Utfall 
jan-jun 2018

Budget 
jan-jun 2018

Budgetavv 
jan-jun 2018

115 KS-Kommunledning -35 439 -33 656 -1 783
217 Socialnämnd -80 508 -84 418 3 910
315 Barn och utbildningsnämnd -167 999 -172 252 4 253
411 Stadsbyggnad -2 514 -2 502 -12
514 Teknik, Fritid -26 129 -24 561 -1 568
Delsumma verksamheter -312 588 -317 388 4 800
112 KS Finans 324 723 324 288 436
Total 12 135 6 900 5 235

Utfallet fram till och med juni månad visar ett resultat på 12,1 mnkr, vilket är ett överskott mot budget 
på 5,2 mnkr

Det bör noteras att resultatet ovan är framtagen i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå 
vad gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 2 (2018-08-31).

Kommentarer till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -1,8 mnkr. Underskottet består dels av advokatkostnader för 
en pågående tvist och dels av kostnader som väntar på att föras över till investeringsprojekt. I samband 
med delårsbokslut T2 kommer förvaltningen föra över driftkostnader till rätt investeringsprojekt och ta 
hänsyn till advokatkostnaderna i prognosen.  

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 3,9 mnkr. Den positiva avvikelsen för perioden är till största delen 
beroende på individ- och familjeomsorgen 3,8 mnkr och funktionshinderomsorgen på 4,1 mnkr. 
Anledningen till den positiva avvikelsen är dels lägre volymer men också lägre snittkostnader. 
Äldreomsorgen visar däremot ett negativt utfall på -4,8 mnkr. Förklaringen till detta är dels högre 
volymer hemtjänsttimmar men även högre kostnader för placeringsdygn för korttidsboende och särskilt 
boende. 

Barn- och utbildningsnämnden

Överskottet på 4,3 mnkr beror framförallt på volymöverskott inom förskolan. Vi ser ökade kostnader för 
Vux/SFI samt dyrare programpriser inom gymnasieskolan men det vägs upp mot lägre kostnader inom 
andra verksamhetsområden.
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Protokoll
2018-08-29

2 av 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en budget i balans som överensstämmer med den tidigare lagda 
prognosen. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid & kultur uppvisar ett underskott på -1,6 mnkr. Cirka 0,6 mnkr har felaktigt 
kostnadsförts på driften men kommer att föras över till ett investeringsprojekt i samband med 
delårsbokslutet. I övrigt består underskottet på högre entreprenadkostnader samt högre driftkostnader 
inom fastighetsansvaret. En djupare analys kommer att göras och en plan för att hantera avvikelsen tas 
fram i samband med delårsbokslutet. 

Finansförvaltningen

Finansansvaret visar på ett överskott på 0,4 mnkr. Det är inga större förändringar i 
skatteunderlagsprognosen jämfört med föregående bokslut och budgeten förväntas vara i balans vid 
årets slut. I november kommer SKL att publicera en ny skatteunderlagsprognos och med det kan 
prognosen förändras. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-juni 2018, 2018-08-22

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Tjänsteutlåtande
2018-08-22

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-juni 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om ekonomiskt utfall per juni månad 2018.

Ansvar3 Utfall 
jan-jun 2018

Budget 
jan-jun 2018

Budgetavv 
jan-jun 2018

115 KS-Kommunledning -35 439 -33 656 -1 783
217 Socialnämnd -80 508 -84 418 3 910
315 Barn och utbildningsnämnd -167 999 -172 252 4 253
411 Stadsbyggnad -2 514 -2 502 -12
514 Teknik, Fritid -26 129 -24 561 -1 568
Delsumma verksamheter -312 588 -317 388 4 800
112 KS Finans 324 723 324 288 436
Total 12 135 6 900 5 235

Utfallet fram till och med juni månad visar ett resultat på 12,1 mnkr, vilket är ett överskott mot budget 
på 5,2 mnkr

Det bör noteras att resultatet ovan är framtagen i en bokslutsprocess med något lägre ambitionsnivå 
vad gäller periodiseringar jämfört med den som kommer att tillämpas i tertialbokslut 2 (2018-08-31).

Kommentarer till nämndernas avvikelser

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar ett underskott på -1,8 mnkr. Underskottet består dels av advokatkostnader för 
en pågående tvist och dels av kostnader som väntar på att föras över till investeringsprojekt. I samband 
med delårsbokslut T2 kommer förvaltningen föra över driftkostnader till rätt investeringsprojekt och ta 
hänsyn till advokatkostnaderna i prognosen.  

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Tjänsteutlåtande
2018-08-22

Änr KS 2018/37.042
2 av 2

Socialnämnden

Socialnämnden visar ett överskott på 3,9 mnkr. Den positiva avvikelsen för perioden är till största delen 
beroende på individ- och familjeomsorgen 3,8 mnkr och funktionshinderomsorgen på 4,1 mnkr. 
Anledningen till den positiva avvikelsen är dels lägre volymer men också lägre snittkostnader. 
Äldreomsorgen visar däremot ett negativt utfall på -4,8 mnkr. Förklaringen till detta är dels högre 
volymer hemtjänsttimmar men även högre kostnader för placeringsdygn för korttidsboende och särskilt 
boende. 

Barn- och utbildningsnämnden

Överskottet på 4,3 mnkr beror framförallt på volymöverskott inom förskolan. Vi ser ökade kostnader för 
Vux/SFI samt dyrare programpriser inom gymnasieskolan men det vägs upp mot lägre kostnader inom 
andra verksamhetsområden.

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden har en budget i balans som överensstämmer med den tidigare lagda 
prognosen. 

Nämnden för teknik, fritid och kultur

Nämnden för teknik, fritid & kultur uppvisar ett underskott på -1,6 mnkr. Cirka 0,6 mnkr har felaktigt 
kostnadsförts på driften men kommer att föras över till ett investeringsprojekt i samband med 
delårsbokslutet. I övrigt består underskottet på högre entreprenadkostnader samt högre driftkostnader 
inom fastighetsansvaret. En djupare analys kommer att göras och en plan för att hantera avvikelsen tas 
fram i samband med delårsbokslutet. 

Finansförvaltningen

Finansansvaret visar på ett överskott på 0,4 mnkr. Det är inga större förändringar i 
skatteunderlagsprognosen jämfört med föregående bokslut och budgeten förväntas vara i balans vid 
årets slut. I november kommer SKL att publicera en ny skatteunderlagsprognos och med det kan 
prognosen förändras. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ekonomiskt utfall januari-juni 2018, 2018-08-22

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/153.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 95 Godkännande av Samordningsförbundet Roslagens 
förbundsordning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Samordningsförbundet Roslagens förslag till förbundsordning godkänns.

2. Förbundsordningen gäller från det datum då samtliga medlemmar i samordningsförbundet 
godkänt förbundsordningen.

Ärendebeskrivning
Syftet med samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och 
underlätta samverkan mellan myndigheterna. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse 
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå eller förbättra 
en ökad förmåga av försörjning och utökade möjligheter till ett självständigt liv.

I samband med bildandet av Samordningsförbundet Roslagen där kommunerna Danderyd, Norrtälje, 
Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker ska ingå, måste förbundsordningen godtas av respektive part.

Förbundsordningen har arbetats fram av tjänstemän/representanter från respektive kommun, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och representant från Stockholms läns landsting Juridik samt att 
det har funnits stöd från Nationella rådet kring frågor om Finsam (2003:1210).

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2018-08-21/§ 65
Tjänsteutlåtande, 2018-07-24, Lorentz Ogebjer
Förbundsordning för Samordningsförbundet Roslagen, 2018-02-20

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Lorentz Ogebjer, sf

För kännedom: Agneta Franzén, sf
Mikael Landberg, sf
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Protokoll Socialnämnden
2018-08-21

Änr SN 2018/59.752
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 65 Godkännande av Samordningsförbundet Roslagens 
förbundsordning

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1. Samordningsförbundet Roslagens förslag till förbundsordning godkänns.

2. Förbundsordningen gäller från det datum då samtliga medlemmar i samordningsförbundet 
godkänt förbundsordningen.

Ärendebeskrivning
Syftet med samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och 
underlätta samverkan mellan myndigheterna. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse 
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå eller förbättra 
en ökad förmåga av försörjning och utökade möjligheter till ett självständigt liv.

I samband med bildandet av Samordningsförbundet Roslagen där kommunerna Danderyd, Norrtälje, 
Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker ska ingå, måste förbundsordningen godtas av respektive part.

Förbundsordningen har arbetats fram av tjänstemän/representanter från respektive kommun, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och representant från Stockholms läns landsting Juridik samt att 
det har funnits stöd från Nationella rådet kring frågor om Finsam (2003:1210).

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-07-24, Lorentz Ogebjer
Förbundsordning för Samordningsförbundet Roslagen, 2018-02-20

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Lorentz Ogebjer, sf

För kännedom: Agneta Franzén, sf
Mikael Landberg, sf
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Tjänsteutlåtande
2018-07-24

Änr SN 2018/59.752
1 av 3

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

Godkännande av Samordningsförbundet Roslagens förbundsordning

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta;

1. Samordningsförbundet Roslagens förslag till förbundsordning godkänns.
2. Förbundsordningen gäller från det datum då samtliga medlemmar i samordningsförbundet 

godkänt förbundsordningen.

Sammanfattning
Syftet med samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser och 
underlätta samverkan mellan myndigheterna. Insatserna inom den finansiella samordningen ska avse 
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att uppnå eller förbättra 
en ökad förmåga av försörjning och utökade möjligheter till ett självständigt liv.

I samband med bildandet av Samordningsförbundet Roslagen där kommunerna Danderyd, Norrtälje, 
Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker ska ingå, måste förbundsordningen godtas av respektive part.

Förbundsordningen har arbetats fram av tjänstemän/representanter från respektive kommun, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och representant från Stockholms läns landsting Juridik samt att 
det har funnits stöd från Nationella rådet kring frågor om Finsam (2003:1210).

Bakgrund
Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser med 
utgångspunkt från sitt uppdrag och ansvar. För de flesta kommuninvånarna fungerar myndigheternas 
stöd bra. För vissa grupper föreligger dock ett behov av fördjupad samordning av rehabiliteringsinsatser 
mellan aktörerna. 

Samordningsförbundet styrs utifrån lagen om Finsam (2003:12 10), förbundsordningen och av den 
styrelse som tillsätts av medlemspartema; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och 
kommuner. Till sin hjälp har styrelsen en förbundschef/kansli samt en beredningsgrupp som även den 
är tillsatt av parterna.

Socialförvaltningen
Lorentz Ogebjer
Enhetschef
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Tjänsteutlåtande
2018-07-24

Änr SN 2018/59.752
2 av 3

Redan idag ingår 247 av landets 290 kommuner i någon av de 82 samordningsförbund som finns i 
Sverige. Tillsammans bidrar parterna årligen med 678 miljoner kronor till samverkan kring 
behovsgrupper i behov av samordnade insatser.

I dag finns ett befintligt Samordningsförbund (Södra Roslagen) i Täby och Österåkers kommun. 
Förbundet bildades den 7 maj 2014 med stöd av Finsam (2003:1210) om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser. Förbundets mål är att skapa ännu bättre förutsättningar för de invånare som 
behöver ett samordnat stöd genom verksamheter som: kartlägger och analyserar gemensamma 
utvecklingsområden och samordningsbehov, utvecklar samarbetsstrukturer mellan parterna samt 
insatser till invånaren.

Under 2016-2017 visade flera kommuner i regionen nordost intresse för att ansluta sig till förbundet. 
Befintligt förbund bjöd under hösten 2017 in till dialog och det påbörjades ett arbete med att ta fram en 
ny förbundsordning som inkluderade kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och 
Österåker.

Bedömning
Syftet med att bilda samordningsförbund är att skapa förutsättningar för bättre samordning mellan 
parterna för att stödja de kommuninvånare som har behov av rehabiliterande insatser för att närma sig 
arbetsmarknaden. Genom ett utvidgat samordningsförbund breddas möjligheterna till samordning i 
närområdet för målgruppen. Förbundets budget ökar och därmed möjligheterna att erbjuda fler 
lämpliga insatser för målgruppen.

Finansiering
Enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska staten bidra med hälften av medlen 
till den finansiella samordningen, landstinget med en fjärdedel samt den eller de kommuner som deltar 
ska bidra gemensamt med en fjärdedel utifrån befolkningsmängd  i arbetsför ålder.

Förbundsstyrelsen beslutar i november varje år att upprätta en plan för samordningsförbundets 
verksamhet och ekonomi för kommande år. Förbundet ska dessförinnan samråda med 
förbundsmedlemmarna om budgeten.

För 2018 har det befintliga förbundet södra Roslagen en budget på cirka 3 miljoner kronor för cirka 68 
000 invånare i arbetsför ålder. Om de nya kommunerna som nu är aktuella för ett medlemskap, ansluter 
sig kommer invånarantalet att stiga till cirka 149 000 invånare. Bedömningen är då att budgeten 
behöver uppgå till cirka 6 miljoner kr för att kunna fortsätta med motsvarande verksamhet i de nya 
kommunerna.

En uppskattning av en kostnadsfördelning avseende verksamhetsår 2019 för ett framtida förbund med 
kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker ser ut enligt följande:

Medlem Invånare i ålder 
16-64,
2017

::::; procent av 
förbundets 
invånare

::::; procent av 
förbundets 
finansiering

Uppskattad 
medlemsavgift 
2019

Staten (FK/AF) 50% 3 000 tkr
SLL

(inkl.   kom mun a l 
rörbund et   N TJ)

25% l500 tkr
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Tjänsteutlåtande
2018-07-24

Änr SN 2018/59.752
3 av 3

Fördelningen mellan medlemmarna; Försäkringskassan bidrar med statens samlade andel, vilket är 
hälften (50%) av medlen, Stockholms läns landsting en fjärdedel (25 %) samt kommunerna Danderyd, 
Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker bidrar gemensamt med en fjärdedel (25 %).

Kommunernas gemensamma fjärdedel (25 %) fördelas med en fast och en rörlig avgift mellan medlems-
kommunerna. Den fasta avgiften beräknas utifrån en fjärdedel av kanslikostnad,  som fastställs i det 
aktuella årets verksamhetsplan, som fördelas i lika delar över kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, 
Vallentuna, Vaxholm och Österåker. Den resterande delen av kommunernas gemensamma fjärdedel 
kostnadsfördelas utifrån antalet invånare i åldrarna 16 -64 år per 31 december förevarande år.

Förslagets konsekvenser
Kommunfullmäktige ska för mandatperioden 2019-2022 välja en (l) ledamot och en (l) ersättare att 
representera kommunen i förbundets styrelse. Arvodering utgår endast till tjänstgörande ersättare.

Kommunen ska även utse två (2) högre tjänstemän till ordinarie representant och ersättare i 
beredningsgruppen  vars uppgift är att stödja beredning av ärenden till styrelsen, genomförande av 
beslut samt förankring i den egna organisationen.

Övrig personal kan bli aktuell att delta i förbundets verksamhet som ex utbildningar, forum eller projekt 
som beslutas av styrelsen.

Tidplan
Samordningsförbundets anses bildat den l januari 2019 eller vid en senare tidpunkt när samtliga 
medlemmar godkänt denna förbundsordning.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2018-07-24
Förbundsordning för Samordningsförbundet Roslagen 2018-02-20

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Lorentz Ogebjer, sf

För kännedom: Agneta Franzén, sf
Mikael Landberg, sf
Samordningsförbundet Roslagen

Täby 41 515 28% 6% 320 tkr
Norrtälje 34 902 23% 6% 320 tkr
Österåker 26 435 18% 4% 260 tkr
Vallentuna 20 281 14% 4% 220 tkr
Danderyd 18 995 13% 3% 210 tkr
Vaxholm 6 855 5% 2% 129 tkr
Totalt 148 983 1,00 100% 6 000 000 kr
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Samordningsförbundet Roslagen (nedan kallat samordningsförbundet) har inrättats med stöd 
av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting.  och kommunerna 
Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker.

1 § Samordningsförbundets namn
Samordningsförbundets namn är Samordningsförbundet Roslagen.

2 § Samordningsförbundets säte
Samordningsförbundets säte är Österåkers kommun, Stockholms län.

3 § Samordningsförbundets medlemmar och parter
Samordningsförbundets har nio (9) medlemmar är: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Stockholms läns landsting och kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker.

Samordningsförbundet har fyra (4) parter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Stockholms läns landsting samt kommun (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, 
Österåker).

4 § Samordningsförbundets ändamål
Samordningsförbundets ändamål är att inom det geografiska området som omfattar
kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och berörda kommuner.

Samordningsförbundet är ett komplement till ordinarie verksamhet och ska bidra till att 
skapa en struktur så att samverkan mellan myndigheter fungerar över tid. Verksamheten ska 
främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de ordinarie samverkansstrukturerna.

Syftet samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser 
och underlätta samverkan mellan myndigheterna. Insatserna inom den finansiella 
samordningen ska avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och 
ska syfta till att uppnå eller förbättra en ökad förmåga av egen försörjning och utökade 
möjligheter till ett självständigt liv.

Förbundsordning för Samordningsförbundet Roslagen

2018-02-20
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5 § Samordningsförbundets organisation 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av nio (9) ledamöter och 
nio (9) ersättare. Varje medlem utser vardera en ledamot och en ersättare. Ersättaren har 
närvaro- och yttranderätt. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje är 
adjungerande i styrelsen.

Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med förbundets bildande till 
och med den 31 december 2022. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från 
och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt 
rum. Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och vice ordförande för den tid som 
styrelsen beslutar.

6 § Uppgifter och Beslutanderätt
Samordningsförbundet har till uppgift att: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. 
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna. 
3. Finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser. 
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas. 
5. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade insatser. De insatser som 
   finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via det för parterna gemensamma 
   uppföljningssystemet SUS
6. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet. 
7. Besluta om samordningsförbundets arbetsordning

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda 
eller i övrigt vidta åtgärder som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster 
som är avsedda för enskilda.

Vid beslut om insats, budget och verksamhetsplan samt val av ordförande krävs kvalificerad 
majoritet med minst sju niondelar (7/9) av de röstberättigade ledamöterna.

Styrelsen får besluta att en ledamot eller ersättare i styrelsen eller en tjänsteman hos 
förbundet skall få besluta å förbundets vägnar i en viss grupp av ärenden enligt 10 § lagen 
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

7 § Personal
Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom samordningsförbundet 
enligt styrelsens anvisningar. 
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8 § Initiativrätt
En medlem i samordningsförbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen. 
Revisorerna får väcka ärenden till styrelsen som rör granskningen av verksamheten i 
förbundet.

9 § Samråd
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om planläggningen av 
samordningsförbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk 
betydelse. 

Medlemsdialog kan initieras från medlem eller samordningsförbundet. Styrelsen har rätt att 
från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen 
ska kunna fullgöra sina uppgifter.

10 § Kungörelser
Samordningsförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden anslås på de 
officiella anslagstavlorna hos kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm, Österåker samt Stockholms läns landsting. 

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i samordningsförbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med statens samlade 
andel, vilket är hälften (50 %) av medlen, Stockholms läns landsting en fjärdedel (25 %) 
samt kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker bidrar 
gemensamt med en fjärdedel (25 %). 

Kommunernas gemensamma fjärdedel (25 %) fördelas med en fast och rörlig avgift mellan 
medlemskommunerna. Den fasta avgiften beräknas utifrån en fjärdedel av kanslikostnad, 
som fastställs i det aktuella årets verksamhetsplan, som fördelas i lika delar över 
kommunerna Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker. Den resterande 
delen av kommunernas gemensamma fjärdedel kostnadsfördelas utifrån antalet innevånare i 
åldrarna 16 – 64 år per 31 december förevarande år.  

12 § Insyn och styrning
Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten 
och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i 
samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. 

Samordningsförbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är 
sedvanliga krediter för verksamheten. 
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13 § Budget
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för samordningsförbundets verksamhet och 
ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en 
preciserad årsbudget. Överskott eller underskott kan överföras till nästa verksamhetsår. 
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om 
budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att 
samordningsförbundet bildas. 

Styrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning. Detta utfall ska redovisas för medlemmarna 
tillsammans med revisionsberättelsen senast den 31 mars varje år. 

14 § Revisorer och revision 
Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning ska 
granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning.  Godkännande av årsredovisning 
samt fråga om ansvarsfrihet ska prövas av respektive fullmäktige.

För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam 
revisor. Stockholms läns landsting utser en egen revisor. Kommunerna Danderyd, Norrtälje, 
Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker har en gemensam revisor. Österåkers kommun utser 
kommunernas gemensamma revisor.  Revisorer utses i övrigt enligt bestämmelserna i 25 § 
lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisorer väljs första gången för tiden från och med förbundets bildande till och med den 31 
december 2022. Därefter väljs revisor för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter 
det att val av fullmäktige i landstinget och kommuner har ägt rum. Uppdraget är slutfört när 
revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets 
verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Mandatperioden för den av Statens utsedda 
revisor hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § lagen 
(2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 

15 § Utträde
En medlem har rätt att efter skriftlig uppsägning utträda ur samordningsförbundet. 
Uppsägningstiden är två (2) år räknat från kommande årsskifte. Vid en medlems utträde 
upplöses samordningsförbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras 
enligt 12 § i denna förbundsordning. 
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16 § Likvidation och upplösning
Samordningsförbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om 
en eller flera medlemmar utträder ut förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett 
samråd mellan ägarna. När samordningsförbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas 
och egendomen avyttras. Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 12 
§ i denna förbundsordning. 

Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge 
en slutredovisning för sin förvaltning. Detta görs genom att styrelsen visar en 
förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, 
försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska 
bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.  Samordningsförbundet är upplöst när 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.  

17 § Tvister och överklagande
Tvister mellan samordningsförbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk 
domstol. Samordningsförbundets beslut kan, i enlighet med 28 § lag (2003:1210) om 
finansiell samordning för rehabiliteringsinsatser, överklagas av den som är medlem i en 
kommun eller i ett landsting som ingår i förbundet.

18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer
Sammanträdesersättning utgår enligt nedan till ordförande, vice ordförande, 
styrelseledamöter, tjänstgörande ersättare samt kommunernas och landstingets revisorer. För 
den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning. Ersättning 
utgår även för av styrelsen beslutat deltagande i kurser och konferenser.

Sammanträdesersättning: 
     -sammanträde som överstiger 4 timme 3,00 % av basarvodet 
     -sammanträde som understiger 4 timme 2,00 % av basarvodet

Ordföranden och vice ordföranden erhåller utöver sammanträdesarvodet följande årsarvode. 
   -Ordförande 5 % av basarvodet per månad 
   -Vice ordförande 2,5 % av basarvodet per månad 

Basarvodet utgör 100 % av riksdagsledamöternas arvode per månad och justeras när deras 
arvoden förändras.  Övriga ersättning som förlorad arbetsinkomst samt resekostnader följer 
Österåkers kommuns arvodesreglemente och principer för förtroendevalda. 

19 § Arkivtillsyn
Kommunstyrelsen i Österåkers kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet 
fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

20 § Förbundets bildande
Samordningsförbundets anses bildat den 1 januari 2019 eller vid en senare tidpunkt när 
samtliga medlemmar godkänt denna förbundsordning. 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2017/194.042
1 av 3

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 99 Återremitterat ärende - Svar på revisionsrapport - Granskning av 
miljöarbetet utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för 
Vaxholm 2014-2020 godkänns.

Ärendebeskrivning
KPMG har av Vaxholms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens miljöarbete utifrån 
Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2017.

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig uppföljning av miljöarbetet. Den 
uppföljning som genomförs ger inte klarhet i hur väl kommunens övergripande ambitioner med 
miljöarbetet har infriats. Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas Kommunstyrelsen 
att: 

 Säkerställa redovisningen kopplad till Miljöprogrammet 2014-2020 så att en bättre 
helhetsbedömning kan göras av om de övergripande ambitionerna med miljöarbetet infrias. 

Fyra frågor har belysts i granskningen av kommunens styrning och uppföljning, utifrån följande 
fokusområden och innehåll

 Minska klimatpåverkan – minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi
 Förbättra Östersjöns vattenkvalitet - samverkan runt hållbar turism
 Miljösmart i vardagen – upphandling med miljökriterier generellt samt byggmaterial

Vaxholms synpunkter på revisionsrapporten

Vaxholm stad har sedan 2014 arbetat med Miljöprogrammets 34 strategiska åtgärder, uppdelade på 
fokusområdena;

 Miljösmart i vardagen
 Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön
 Minska klimatpåverkan
 Säkra biologisk mångfald
 Klimatanpassa
 Giftfri miljö

Några av dessa har varit mer väsentliga och därmed prioriterats i hållbarhetsarbetet. 
Halvtidsuppföljningen redovisades i kommunstyrelsen, KS §11 2018-02-08. Den visar på att endast 3 
av de 34 åtgärderna ännu inte har påbörjats. Ej påbörjade åtgärder återfinns främst under 
fokusområdet klimatanpassa. Övriga punkter i miljöprogrammet är pågående, och några är 
genomförda och avslutade.  Åtgärder runt hållbara resor som utsläpp, förnybar energi och minskad 
energiförbrukning, vattenrelaterade frågor för att nå miljökvalitetsnormerna, MKN samt att säkra 
biologisk mångfald med bland annat parkprogram, grönytefaktor visar att Vaxholms stad har ett 
systematiskt arbete i sitt utformande och genomförande. Arbetet och resultaten har presenterats i 
årliga hållbarhetsredovisningar sedan 2014. 

Hållbarhetsredovisningen har under flera år varit en bilaga till årsredovisningen. Den har varit ett 
bra komplement med möjlighet till fördjupning av miljöarbetet. I redovisningen av nyckeltal i  mål 
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Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

och budget, har funnits en svårighet  att hitta adekvata nyckeltal som visar den samlade 
utvecklingen av miljöarbetet. En hög ambition för att redovisa nyckeltal som ger en god bild över 
miljöarbetet, har lett till att utformade nyckeltal i efterhand har varit svåra att mäta. 
Utfallsredovisningen har därför inte fullt ut varit möjlig att återskapa. 

Övergripande

 Staden anser att styrning av det pågående miljöarbetet kan förbättras genom att finna fler 
mätbara och effektiva nyckeltal som alla enheter följer upp i sin verksamhet. Det pågår ett 
utvecklingsarbete och förvaltningen har idag en bättre struktur för hållbarhetsfrågorna i arbetet 
med mål och budget.

 Staden anser att de strategiska åtgärderna som finns i miljöprogrammet är vägledande för 
utvecklingen av stadens miljö. Det innebär att arbetet ska påbörjas i sin helhet eller att delar har 
introducerats. En halvtidsuppföljning av miljöprogram och energiplan 2014-2017 har tagits fram, 
som presenterar var vi är i processen fram till 2020. 

 Staden anser att fler delar i klimatförebyggande åtgärder hade varit relevant att lyfta fram i 
miljörevisionen. Sedan 2014 arbetar planenheten med bebyggelsemiljöer där boende kan agera 
miljösmart samt att dessa förläggs i kollektivtrafiknära lägen. Riktlinjer för hållbart byggande 
togs fram under 2016 och antogs 2017, samt en energiplan fastställdes 2015. Stadens klimat- 
och energirådgivning informerar och kommunicerar med allmänhet, BRFer och företag runt bl.a. 
energikalkyler och solenergi.

Frågor som belysts 

 Staden anser att granskningen av energiförbrukningen var helt korrekt. I analysen har dock inte 
tagits med det administrativa arbete som pågått att söka bidrag, kartlägga inför installation av 
laddstationer samt inköp av elbilar 2017. Energiförbrukning i verksamhetslokalerna var tidigare 
felräknad.

 Staden anser att rapporten inte visar det arbete som pågått med att förbättra Östersjöns 
vattenkvalitet. I rapporten har endast samverkan och utbildning lyfts fram. Under 
granskningsåren har även blåplanen tagits fram med bl.a. stöd av en naturvärdesinventering 
samt utredningar runt båttoalett tömning. Staden har medverkat i ett internationellt  
Östersjöprojekt, Baltic Accelerator, där beräkningar har genomförts runt kväve och 
fosforbelastning, i vilket också ingick förberedelser för våtmarksrestaurering av Eriksömaren 
som ett enskilt Vaxholms projekt. Projektet inkluderade bidragsansökningar till myndigheter, 
vattenprovtagningar, vattenanmälan till Länsstyrelsen, ritningar, upphandlingar etc. Detta har 
inte heller  redogjorts i rapporten. 

 Hållbar turism lyfts och arbetas inom Stockholm Archipelago där Vaxholm är aktiv medlem.
 Staden anser att rapporten visar svårigheten med att finna bra indikatorer för upphandling med 

miljökriterier. Denna svårighet att beräkna bästa miljöeffekt delar vi med alla kommuner i 
nordost samverkan och ytterligare ansträngningar behöver ske för att hitta adekvata nyckeltal.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
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Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ammi Wohlin, 2018-08-06
KPMG, Granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020
Protokollsutdrag KF 2018-02-19/§ 8
Motivering för återremiss (V), 2018-02-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ammi Wohlin, klk

För kännedom: Marie Wiklund, klk
Koray Kahruman, klk 
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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Återremitterat ärende - Svar på revisionsrapport - Granskning av 
miljöarbetet utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för 
Vaxholm 2014-2020 godkänns.

Ärendebeskrivning
KPMG har av Vaxholms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens miljöarbete utifrån 
Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2017.

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig uppföljning av miljöarbetet. Den 
uppföljning som genomförs ger inte klarhet i hur väl kommunens övergripande ambitioner med 
miljöarbetet har infriats. Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas Kommunstyrelsen 
att: 

 Säkerställa redovisningen kopplad till Miljöprogrammet 2014-2020 så att en bättre 
helhetsbedömning kan göras av om de övergripande ambitionerna med miljöarbetet infrias. 

Fyra frågor har belysts i granskningen av kommunens styrning och uppföljning, utifrån följande 
fokusområden och innehåll

 Minska klimatpåverkan – minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi
 Förbättra Östersjöns vattenkvalitet - samverkan runt hållbar turism
 Miljösmart i vardagen – upphandling med miljökriterier generellt samt byggmaterial

Vaxholms synpunkter på revisionsrapporten

Vaxholm stad har sedan 2014 arbetat med Miljöprogrammets 34 strategiska åtgärder, uppdelade på 
fokusområdena;

 Miljösmart i vardagen
 Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön

Kommunledningskontoret
Annmari Wohlin
Miljöstrateg
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 Minska klimatpåverkan
 Säkra biologisk mångfald
 Klimatanpassa
 Giftfri miljö

Några av dessa har varit mer väsentliga och därmed prioriterats i hållbarhetsarbetet. 
Halvtidsuppföljningen redovisades i kommunstyrelsen, KS §11 2018-02-08. Den visar på att endast 3 
av de 34 åtgärderna ännu inte har påbörjats. Ej påbörjade åtgärder återfinns främst under 
fokusområdet klimatanpassa. Övriga punkter i miljöprogrammet är pågående, och några är 
genomförda och avslutade.  Åtgärder runt hållbara resor som utsläpp, förnybar energi och minskad 
energiförbrukning, vattenrelaterade frågor för att nå miljökvalitetsnormerna, MKN samt att säkra 
biologisk mångfald med bland annat parkprogram, grönytefaktor visar att Vaxholms stad har ett 
systematiskt arbete i sitt utformande och genomförande. Arbetet och resultaten har presenterats i 
årliga hållbarhetsredovisningar sedan 2014. 

Hållbarhetsredovisningen har under flera år varit en bilaga till årsredovisningen. Den har varit ett 
bra komplement med möjlighet till fördjupning av miljöarbetet. I redovisningen av nyckeltal i  mål 
och budget, har funnits en svårighet  att hitta adekvata nyckeltal som visar den samlade 
utvecklingen av miljöarbetet. En hög ambition för att redovisa nyckeltal som ger en god bild över 
miljöarbetet, har lett till att utformade nyckeltal i efterhand har varit svåra att mäta. 
Utfallsredovisningen har därför inte fullt ut varit möjlig att återskapa. 

Övergripande

 Staden anser att styrning av det pågående miljöarbetet kan förbättras genom att finna fler 
mätbara och effektiva nyckeltal som alla enheter följer upp i sin verksamhet. Det pågår ett 
utvecklingsarbete och förvaltningen har idag en bättre struktur för hållbarhetsfrågorna i arbetet 
med mål och budget.

 Staden anser att de strategiska åtgärderna som finns i miljöprogrammet är vägledande för 
utvecklingen av stadens miljö. Det innebär att arbetet ska påbörjas i sin helhet eller att delar har 
introducerats. En halvtidsuppföljning av miljöprogram och energiplan 2014-2017 har tagits fram, 
som presenterar var vi är i processen fram till 2020. 

 Staden anser att fler delar i klimatförebyggande åtgärder hade varit relevant att lyfta fram i 
miljörevisionen. Sedan 2014 arbetar planenheten med bebyggelsemiljöer där boende kan agera 
miljösmart samt att dessa förläggs i kollektivtrafiknära lägen. Riktlinjer för hållbart byggande 
togs fram under 2016 och antogs 2017, samt en energiplan fastställdes 2015. Stadens klimat- 
och energirådgivning informerar och kommunicerar med allmänhet, BRFer och företag runt bl.a. 
energikalkyler och solenergi.

Frågor som belysts 

 Staden anser att granskningen av energiförbrukningen var helt korrekt. I analysen har dock inte 
tagits med det administrativa arbete som pågått att söka bidrag, kartlägga inför installation av 
laddstationer samt inköp av elbilar 2017. Energiförbrukning i verksamhetslokalerna var tidigare 
felräknad.

 Staden anser att rapporten inte visar det arbete som pågått med att förbättra Östersjöns 
vattenkvalitet. I rapporten har endast samverkan och utbildning lyfts fram. Under 
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granskningsåren har även blåplanen tagits fram med bl.a. stöd av en naturvärdesinventering 
samt utredningar runt båttoalett tömning. Staden har medverkat i ett internationellt  
Östersjöprojekt, Baltic Accelerator, där beräkningar har genomförts runt kväve och 
fosforbelastning, i vilket också ingick förberedelser för våtmarksrestaurering av Eriksömaren 
som ett enskilt Vaxholms projekt. Projektet inkluderade bidragsansökningar till myndigheter, 
vattenprovtagningar, vattenanmälan till Länsstyrelsen, ritningar, upphandlingar etc. Detta har 
inte heller  redogjorts i rapporten. 

 Hållbar turism lyfts och arbetas inom Stockholm Archipelago där Vaxholm är aktiv medlem.
 Staden anser att rapporten visar svårigheten med att finna bra indikatorer för upphandling med 

miljökriterier. Denna svårighet att beräkna bästa miljöeffekt delar vi med alla kommuner i 
nordost samverkan och ytterligare ansträngningar behöver ske för att hitta adekvata nyckeltal.

Bedömning
Rapporten förtydligar arbetet runt styrning som kan förbättras genom kommunikation och mer lämpliga 
indikatorer. Analysens innehåll är inte komplett men revisionens rekommendationer att göra en bättre 
helhetsbedömning kan vara relevant.

Måluppfyllelse
I rapporten fastslås att  ”det är tämligen oklart om Vaxholms kommun har närmat sig de övergripande 
ambitioner som finns kopplat till en hållbar miljö.”

Staden anser att arbetet är godkänt utifrån de styrdokument som tas fram, aktiviteter som pågår och 
hur frågorna kommuniceras i olika kanaler.  Inte minst den stora förbättringen i Miljöaktuellts årliga 
granskning, från plats 200 (av 290) år 2013 till plats 51 år 2018, visar på den resa som staden gjort. Det 
pågår ett förbättringsarbete inom alla förvaltningar och verksamheter.

Förslagets konsekvenser/utvärdering och utvärdering
Granskningsrapporten lyfter fram att ”ineffektivt miljöarbete riskerar att få negativa konsekvenser från 
lokal till global nivå”. 

Staden anser det pågår aktiviteter som är i linje med Miljöprogrammets intentioner, men att dessa har 
inte kommunicerats tillräckligt och inte heller följts upp på ett adekvat sätt. Halvtidsredovisningen, 
presenterad för kommunstyrelsen 2018-02-08, var därmed ett sätt att återkoppla nuläget. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Ammi Wohlin, 2018-08-06

KPMG, Granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kommunstyrelsen, Vaxholms stad

Ammi Wohlin, KLK hållbarhetsenheten

För kännedom: Marie Wiklund, KLK 
Koray Kahruman, KLK 
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1 Sammanfattning, svar på revisionsfrågor och 
rekommendationer 

KPMG har av Vaxholms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
miljöarbete utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för 2017.  

Efter genomförd granskning är vår sammantagna bedömning att det finns brister i 
uppföljningen av miljöarbetet i kommunen. Kommunen har under 2015 och 2016 
genomfört insatser i syfte att förbättra miljön och åstadkomma en hållbar ekologisk 
utveckling. Redovisningen kopplad till beslutade nyckeltal i årsredovisningen är dock 
långt ifrån komplett och år 2016 klarades endast målnivån för tre av tretton indikatorer. 
Mot bakgrund av vilka resultat som redovisats beträffande kommunens miljöarbete är 
vår bedömning att det är tämligen oklart om Vaxholms kommun har närmat sig de 
övergripande ambitioner som finns kopplat till en hållbar miljö.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig uppföljning av 
miljöarbetet. Den uppföljning som genomförs ger inte klarhet i hur väl kommunens 
övergripande ambitioner med miljöarbetet har infriats. 

1.1 Svar på revisionsfrågor 

 Arbetar staden för att minska energianvändningen och samtidigt öka andelen 
förnyelsebar energi? I sådant fall hur? 

 

- Ja, sådant arbete pågår och beskrivs i avsnitt 3.3. När det gäller att minska 

energianvändningen finns för få data för en heltäckande bedömning av utfallet. 

Beträffande energianvändningen i kommunens egna lokaler har 

energiförbrukningen ökat mellan 2015 och 2016, tvärt emot ambitionen. Inga 

data redovisas när det gäller hur stor andel av energiförbrukningen som är 

förnyelsebar energi. 
 

 Hur ser samverkan med olika aktörer runt hållbar turism ut? Inklusive på öarna 

Rindö, Skarpö, Tynningö och Ramsö. 
 

- Vaxholm samverkar med andra kommuner i landet för att utveckla hållbar 

turism. Arbetet är i ett tidigt skede. Inget riktat arbete har kunnat identifieras 

kopplat till öarna Rindö, Skarpö, Tynningö och Ramsö.   

 

 Hur stor andel av upphandlade varor och tjänster upphandlas med 

miljökriterier? 

 

- Enligt upphandlingschefen görs en bedömning av huruvida miljökriterier ska 

användas vid varje upphandlingstillfälle. Endast i undantagsfall väljs 

miljökriterierna bort. En bedömning gjord av upphandlingsenheten i samband 

med denna granskning gör gällande att miljökriterier generellt sett används i 

cirka 80 % av upphandlingarna. 
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 Hur stor andel av byggmaterial i nyproduktion och underhåll upphandlas med 

miljökriterier?  

 

- Enligt upphandlingschefen görs en bedömning av huruvida miljökriterier ska 

användas vid varje upphandlingstillfälle. Endast i undantagsfall väljs 

miljökriterierna bort. En faktisk uppgift om detta har dock inte kunnat erhållas. 

1.2 Rekommendationer 

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas Kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa redovisningen kopplad till Miljöprogrammet 2014-2020 så att en 
bättre helhetsbedömning kan göras av om de övergripande ambitionerna med 
miljöarbetet infrias. 

  

54



 

 4 

© 2017 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Vaxholms kommun 

 Granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020 

 

 
2017-10-24 

2 Bakgrund 

KPMG har av Vaxholms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
miljöarbete utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för 2017.  

1999 beslutade Sveriges riksdag att det skulle finnas femton nationella miljökvalitetsmål 
för att ge en långsiktig målbild för miljöarbetet i Sverige. År 2005 tillkom ett sextonde 
miljökvalitetsmål. Utifrån dessa 16 mål har Länsstyrelsen i Stockholms län fastställt sex 
prioriterade regionala mål. De prioriterade målen är god bebyggd miljö, begränsad 
klimatpåverkan, frisk luft, ingen övergödning, ett rikt växt- och djurliv samt giftfri miljö. 
Dessa mål har lagt grunden till Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020. Därutöver antogs 
en översiktsplan 2013 vars övergripande tema är tillväxt och hållbarhet, något som 
innebär att miljöarbetet i allra högst grad blir väsentligt även för översiktsplanen.  

För att bemöta nuvarande och framtida miljöutmaningar krävs det effektivt och 
systematiskt arbete. Att kommunen organiserar, systematiserar och kommunicerar sitt 
miljöarbete och sin miljöstrategi är en förutsättning för att nå miljömålen. Ett ineffektivt 
miljöarbete riskerar att få negativa konsekvenser från lokal till global nivå.  

Granskningen har utgått från de krav som ställs i Miljöbalken på kommuner för att 
uppnå det övergripande målet om en hållbar utveckling. Dessa krav syftar till att främja 
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Vidare tas utgångspunkt i de mål som Sveriges 
riksdag och Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat.  

Granskningen tar även hänsyn till de miljökrav som ställs i Lag om offentlig 
upphandling, då två revisionsfrågor berör upphandling.  

2.1 Syfte och revisionsfrågor 

Syftet är att granska kommunstyrelsens styrning och uppföljning av arbetet med 
miljöprogram för Vaxholm 2014-2020.  

Följande frågor ska belysas: 
 

 Arbetar staden för att minska energianvändningen och samtidigt öka andelen 
förnyelsebar energi? I sådant fall hur? 

 

 Hur ser samverkan med olika aktörer runt hållbar turism ut? Inklusive på öarna 

Rindö, Skarpö, Tynningö och Ramsö. 

 

 Hur stor andel av upphandlade varor och tjänster upphandlas med 

miljökriterier? 

 

 Hur stor andel av byggmaterial i nyproduktion och underhåll upphandlas med 

miljökriterier?  

2.2 Avgränsning 

Granskningen omfattar miljöarbetet under åren 2015 och 2016.  
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2.3 Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för 
revisionens analyser och bedömningar. Revisionskriterierna kan ofta hämtas från lagar 
och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. 
Revisionskriterierna kan också ha sin grund i jämförbar praxis.  

Följande revisionskriterier har använts: 

 Miljöbalken 

 Lagen om offentlig upphandling 

 De 16 nationella miljökvalitetsmålen 

 Klimat- och energistrategi för Stockholms län 

2.4 Ansvarig nämnd/styrelse 

Granskningen avser kommunstyrelsen.  

2.5 Projektorganisation 

Granskningen har utförts av Patrik Hellberg, kommunal yrkesrevisor, under ledning av 
Andreas Endrédi, certifierad kommunal revisor.  

2.6 Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudier  

 Intervjuer 

 Analys 

 Saklighetsgranskning av rapporten  

De dokument från Vaxholms kommun som granskats är: 

 Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020 

 Energiplan 2015-2020 

 Upphandlingspolicy 

 Hållbarhetsredovisning 2015 & 2016 

 Årsredovisning 2015 & 2016 
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3 Kommunens miljöarbete 

3.1 Styrande dokument – Nationella och regionala krav och 
rekommendationer 

Miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999. Dess syfte är att främja en hållbar utveckling 
som gör det möjligt för nuvarande och kommande generationer att leva i en hälsosam 
och god miljö. Miljöbalken berör alla former av åtgärder, oberoende av om de ingår i 
den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.1 Miljöbalken ska 
tillämpas så att: 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa 
orsakas av föroreningar eller annan påverkan,  

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,  

3. den biologiska mångfalden bevaras,  

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell 
och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och 
energi främjas så att ett kretslopp uppnås. 

Utöver miljöbalken har Riksdagen beslutat att det ska finnas ett övergripande mål för 
miljöpolitiken som bedrivs inom alla verksamheter. Målet är att vi år 2020 ska lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. I samband med detta 
beslutade även riksdagen 16 miljökvalitetsmål som sträcker sig fram till år 2020.2 
Dessa är3: 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft 

 Bara naturlig försurning 

 Giftfri miljö 

 Skyddande ozonskikt 

 Säker strålmiljö 

 Ingen övergödning 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 Myllrande våtmarker 

                                                
1 Naturvårdsverket ”Stöd i miljöarbetet” http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/Information-kopplat-till-miljobalken/  
2 Naturvårdsverket ”De svenska miljömålen – en introduktion”, s. 1 
3 Naturvårdsverket ”De svenska miljömålen – en introduktion”, s. 9-24 
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 Levande skogar 

 Ett rikt odlingslandskap 

 Storslagen fjällmiljö 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt växt och djurliv 

Med utgångspunkt i de 16 nationella målen samt länets kommuners förutsättningar och 
ambitioner har Länsstyrelsen i Stockholms län tagit fram tre målområden med fem 
tillhörande mål som ska stå i fokus för de regionala miljöarbetet. Dessa är: 

 Mål för minskade utsläpp 

- Länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter minskar 
med 19 procent till år 2020 jämfört med 2005. Verksamheter som regleras av 
handel med utsläppsrätter minskar samtidigt sina utsläpp med 30 procent till år 
2020 

 Mål för energianvändning 

- Regionens energianvändning är 20 procent effektivare år 2020 jämfört med år 
2008, mätt i energiintensitet (tillförd energi per BNP-enhet i fasta priser). 

- De klimatpåverkande utsläpp som energianvändningen ger upphov till minskar 
med 30 procent per invånare till år 2020 (ton CO2-ekvivalenter) jämfört med år 
2005 och med 40 procent till år 2030. 

- År 2020 är 16 procent av energianvändningen inom transportsektorn förnybar 

 Mål för förnybara energikällor 

- Energiproduktionen i länet sker år 2020 till 90 procent med förnybara bränslen, 
spetslastproduktion oräknad. År 2030 sker den till 100 procent med förnybara 
bränslen.  

3.2 Miljöarbete i Vaxholm kommun utifrån Miljöprogram 2014–2020  

Vaxholms kommuns övergripande mål för miljön är att skapa en hållbar miljö i 
kommunen. För att uppnå detta har kommunledningskontoret tagit fram Miljöprogram 
2014–2020. Miljöprogrammet är ett strategidokument som är tänkt att stödja och 
vägleda miljöarbetet i kommunen och nå det övergripande målet. Kommunen redovisar 
arbetet med hållbar utveckling varje år i sin hållbarhetsredovisning.  

Det har identifierats sex stycken fokusområden som står i centrum i miljöprogrammet. 
Dessa är:  

 Var miljösmart i vardagen 

 Förbättra vattenkvaliteten i Östersjön 

 Minska klimatpåverkan 

 Säkra biologisk mångfald 
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 Klimatanpassa 

 Giftfri miljö (tillkom 2015) 

Kopplat till varje fokusområde finns det strategiska åtgärder. Därutöver har det kopplats 
nyckeltal till de strategiska åtgärderna.  

                     Figur 1: Måluppfyllelse  

I kommunens årsredovisningar 
redogörs det till viss del för 
nyckeltalsresultat kopplat till 
miljöarbetet. Som illustreras i figur 1 
nådde kommunen år 2015 målnivån 
för åtta av nyckeltalen och lyckades 
inte nå målnivån för fyra av 
nyckeltalen. Resultatet för ett 
nyckeltal redovisades inte. År 2016 
nådde kommunen målnivån för tre 
av nyckeltalen och lyckades inte nå 
målnivån för fem av nyckeltalen. 
Resultatet för fem nyckeltal 
redovisades inte. Det innebär att 
kommunen inte uppnådde målnivån 
eller inte redovisade resultat för 10 av 13 nyckeltal i årsredovisning 2016. Därutöver 
redogjordes det för att kommunen år 2016 placerat sig på 46:e plats av landets 290 
kommuner i Aktuell hållbarhets miljöranking och att detta dessutom innebar en 
förbättring med tretton platser jämfört med 2015. Kommunens egen bedömning är att 
arbetet med att nå ekologisk hållbarhet uppnått betyget godkänt både 2015 och 2016. 

Kommunens tar fram en hållbarhetsredovisningar sedan år 2014. Den innehåller en 
redogörelse av vad som genomförts, vad som kommer att prioriteras framöver samt 
vilka utmaningar Vaxholm står inför i arbetet med hållbar utveckling. Redovisningen är 
uppdelad i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  

I Miljöprogram 2014-2020 beskrivs de strategiska åtgärderna för att bli miljösmart i 
vardagen. Åtgärderna utgår ifrån att öka medvetenheten internt hos kommunens 
anställda och kommunens invånare, förbättra avfallshanteringen samt att planera för 
bebyggelsemiljöer och inomhusklimat som är energieffektiva. Arbetet har bland annat 
inneburit att en ny energiplan tagits fram. Därutöver pågår enligt miljöstrategen insatser 
för att öka medvetenheten hos kommunens anställda, något som har lett till att fler 
medarbetare är involverade i miljöarbetet sedan miljöprogrammet inrättades.  

För att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön har fokus riktats mot att utbilda och öka 
medvetenheten kring vattenrelaterade frågor samt samverka inom kommunen och med 
andra kustkommuner runt båtliv och hållbar turism. För en mer genomgående 
redogörelse för arbetet med hållbar turism se avsnitt 3.3. I utbildningssyfte har det 
anordnats temadagar för elever i årskurs 9. Under temadagarna fokuserar eleverna på 

frågor kring bland annat vattenmiljö.  

Insatserna för att säkra biologisk mångfald och giftfri miljö har en nära koppling till 
varandra. Kommunens gärningar utgår till stor del från att planera med hänsyn till 
biologisk mångfald och informera/utbilda om biologisk mångfald.  
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Åtgärderna för att minska klimatpåverkan och för att klimatanpassa, beskrivs i avsnitt 
3.2. 

3.2.1 Kommentar 

Vaxholms kommuns miljöprogram har formats med tydlig koppling till de nationella och 
regionala mål som tagits fram för miljöarbete.  

Kommunen redovisar vissa utfall inom miljöområdet i sin årsredovisning. 
Redovisningen kopplad till beslutade nyckeltal är inte komplett. Situationen i detta 
avseende har också försämrats från 2015 till 2016 eftersom antalet nyckeltal där 
resultat saknats har ökat från ett till fem. 

Utfallet innebär att färre målnivåer klaras 2016 jämfört med 2015 (3 jämfört med 8). 

I årsredovisningarna bedömer kommunen att resultatet sammantaget når betyget 
”godkänt”. Trots att kommunen också återger sin placering i Aktuell hållbarhets 
miljöranking (och att placeringen har förbättrats) så ges ingen närmare bakgrund till 
denna bedömning.  

Mot bakgrund av vilka resultat som redovisats beträffande kommunens miljöarbete är 
vår bedömning snarare att det är tämligen oklart om Vaxholms kommun har närmat sig 
de övergripande ambitioner som finns kopplat till en hållbar miljö.  

3.3 Minskad energianvändning och ökad förnyelsebar energi? 

Arbetet utifrån Miljöprogram 2014-2020 har inneburit att kommunen tagit fram en ny 
energiplan. Syftet med energiplanen är att den ska främja hushållningen med energi 
och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Kommunen har därutöver i 
Miljöprogram 2014–2020 beslutat att en strategisk åtgärd är att ta fram en 
klimatanpassningsplan. Det har ännu inte skett.  

För att minska energianvändningen har det bland annat fokuserats på bilkörning internt 
i kommunens verksamhet. Det har bland annat genomförts planering för bilresorna 
med exempelvis samåkning och ruttoptimering för hemtjänsten. Därutöver har det 
införskaffats elcyklar som är en del i satsningen för att minska energianvändningen. 
Dessa åtgärder har resulterat i färre bilresor. Enligt kommunens miljöstrateg bör 
kommunpersonalens tjänsteresor med bil kunna minska ytterligare.  

Enligt kommunens miljöstrateg har kommunen sedan 2016 infört nyckeltalet ”Antalet 
digitala möten”. Det innebär att digitala möten uppmuntras i syfte att undvika onödig 
bilkörning. Nyckeltalet redovisades i årsredovisningen för 2016 men målnivån 
uppnåddes inte. Totalt registrerades endast två digitala möten. I energiplanen listas en 
rad nyckeltal kopplade till energianvändningen i kommunen. Dessa är indelade i tre 
kategorier: Vaxholms stad, kommunen som organisation samt utsläpp. Enligt 
energiplanen ska dessa redovisas årligen.  

En av åtgärderna i energiplanen är att kommunens fastigheter har kartlagts i syfte att 
minska energianvändningen. Som hjälp i arbetet finns en särskilt tillsatt 
fastighetsgrupp. Till exempel har traditionell belysning bytts ut till mer energieffektiv 
belysning. En del i kartläggningen har inneburit att säkerställa att energieffektivisering 
sker vid renoveringar av kommunens fastigheter. Arbetet med energieffektivisering av 
verksamhetslokaler ledde till förbättrat resultat under 2015 då både elförbrukningen 
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och fjärrvärmeförbrukningen minskade tydligt. År 2016 ökade däremot elförbrukningen 
från 93 KWh/år/m2 till 124 KWh/år/m2 i kommunens verksamhetslokaler. 
Fjärvärmeförbrukningen ökade från 130 KWh/år/m2 till 154 KWh/år/m2 i kommunens 
verksamhetslokaler under samma år.  

3.3.1 Kommentar 

I årsredovisningarna och hållbarhetsredovisningarna för 2015 och 2016 redogörs det 
för några av nyckeltalen som listats i energiplanen, dock är inte heller denna 
redovisning komplett. Det gör det svårt att bedöma hur väl arbetet med att minska 
energianvändningen i sin helhet fallit ut. Kommunen gör följaktligen inte heller någon 
samlad bedömning. När det gäller energiförbrukning i kommunens verksamhetslokaler 
har en försämring redovisats. Anledningen till ökningen är oklar.  

Inga data redovisas när det gäller hur stor andel av energiförbrukningen som är 
förnyelsebar energi. Kommunen har genomfört insatser för att öka andelen 
förnyelsebar energi. En klimatanpassningsplan har dock inte upprättas trots att drygt 
tre år förflutet sedan miljöprogrammet antogs. Med anledning av att det är en av de 
strategiska åtgärderna för att klimatanpassa kommunen bör planen tas fram så snart 
som möjligt.  

3.4 Hållbar turism 

Det finns ingen vedertagen definition av uttrycket hållbar turism. Globalportalen, en 
samling av 56 organisationer (bland annat Naturskyddsföreningen) som arbetar med 
utveckling och förbättring, definierar uttrycket enligt följande: 

”En hållbar turism är en turism där vi tar hänsyn till de sociala, miljömässiga och 
ekonomiska konsekvenserna av vårt resande. Helt enkelt en turism där vi reser på ett sätt 
som främjar människa och miljö och som gynnar lokalbefolkningen på turistorter.”4 

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) gör 
tillägget att det kopplat till arbetet med hållbar turism ingår att utbilda och informera om 
hållbar turism.5 

Varken något av de 16 nationella målen eller de 5 regionala målen fokuserar på turism. 
I kommunens Miljöprogram för 2014-2020 beskrivs hållbar turism endast som en 
strategisk åtgärd i syfte att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Det finns inga mål 
beskrivna för hållbar turism i miljöprogrammet.  

I samtal med näringslivsansvarig har det framkommit att det finns mål som 
verksamheten själva har satt upp rörande hållbar turism. Kopplat till målen finns det 
även nyckeltal samt tillvägagångsätt för att uppnå målen. Varken målen eller 
insatserna är direkt riktade mot specifika geografiska delar av Vaxholm. De mål som 
satts upp är: 

 Bidra till en mer hållbar besöksnäring genom att erbjuda broschyrer som 
PDF:er på webbsidan.  

                                                
4 ”Vad är hållbar turism?”, Globalportalen: http://globalportalen.org/artiklar/nyhet/vad-ar-hallbar-turism  
5 ”TEACHING AND LEARNING FOR A SUSTAINABLE FUTURE”, UNESCO 
http://www.unesco.org/education/tlsf/mods/theme_c/mod16.html  
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 Bidra till en mer hållbar besöksnäring genom att erbjuda cykeluthyrning på 
turistbyrån och uppmuntra besökare att ta sig runt i kommunen på cykel istället 
för med motordrivna fordon. 

De nivåsatta nyckeltalen är:  

 50 % av Turistbyråns egenproducerade broschyrer ska finnas 
nedladdningsbara på hemsidan.  

 Ökning med 10 % av antal uthyrda cyklar i Turistbyrån. Nyckeltalet mäts med 
hjälp av Turistbyråns uthyrningsstatistik. 

Tillvägagångssätt: 

 Lägg upp egenproducerade broschyrer som nedladdningsbara PDF på 
hemsidan.  

 Göra cykelkarta med tips och utflyktsmål i kommunen. 

 Informera om cykeluthyrning på turistwebben. 

Näringslivsansvarig menar att Vaxholms kommun, i likhet med många andra 
kommuner i Sverige, ännu inte nått ända fram i arbetet med hållbar turism. I dagsläget 
utforskar aktörerna vad hållbar turism innebär för att längre fram kunna sätta upp mål 
och finna tillvägagångssätt för att uppnå målen. Befintliga mål kan enligt kommunens 
näringslivsansvarig ses som punktinsatser i ett tidigt skede av utvecklingen av hållbar 
turism. Näringslivsansvarig diskuterar i möten med andra kommuner hur hållbar turism 
ska utvecklas. I övrigt sker ingen uttalad samverkan med andra aktörer rörande hållbar 
turism finns. Vaxholm har bland annat deltagit i ett projekt där en miljöfärja driven på el 
trafikerar sträckan Vaxön-Vaxholmen.  

3.4.1 Kommentarer 

Kommunen arbetar med att utveckla en hållbar turism i Vaxholm. Ett exempel på det är 
testet av en eldriven färja. De mål som idag finns för hållbar turism kan ses som 
punktinsatser i ett tidigt skede av arbetet med utveckling av hållbar turism. De är dock 
inte tillräckliga för att kunna avgöra om de egentliga ambitionerna med en hållbar 
turism infrias.  

Med anledning av att Vaxholms kommun lockar till sig många turister varje år blir 
arbetet med hållbar turism viktigt för miljöarbetet som helhet i kommunen. Som ovan 
nämnts beskrivs hållbar turism i Miljöprogram 2014-2020 endast som strategisk åtgärd 
för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Med tanke på den stora turistnäringen finns 
det anledning att tydligt framföra vikten av en hållbar turism i kommunens framtida 
miljöprogram.  

Inget riktat arbete har kunnat identifieras kopplat till öarna Rindö, Skarpö, Tynningö och 
Ramsö.  

3.5 Upphandling utifrån miljökrav 

Upphandslingsmyndigheten beskriver vikten av upphandling med miljöhänsyn på 
följande sätt: ”Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att 
ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling och 
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till att nå de nationella miljökvalitetsmålen”.6 Det är möjligt för myndigheter att 
diskvalificera anbudsgivare som gjorts sig skyldiga till brott mot miljölagstiftning. Det 
finns dock ingen skyldighet för upphandlande myndigheter att genomföra 
efterforskningar eller rutinmässigt begära att leverantören bifogar handlingar som visar 
att det inte finns grund för uteslutning på grund av brott.  

4 Kap 3§ Lag (2016:1145) om offentlig upphandling gör gällande att ”En upphandlande 
myndighet bör beakta miljöhänsyn, sociala och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig 
upphandling om upphandlingens art motiverar detta”. 

Vaxholms kommuns upphandlingspolicy antogs 2011 och är vid tiden för granskningen 
på väg att uppdateras. Av upphandlingspolicyn framgår att kommunen ska ”Beakta 
miljöhänsyn och sociala hänsyn om upphandlingens art motiverar detta”. 
Upphandlingschefen uppger att miljöhänsyn beaktas vid varje upphandling och att det 
vid varje upphandling genomförs en professionell bedömning utifrån begreppet hållbar 
utveckling. Då vägs ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet in för att göra en 
upphandling som på bästa sätt bidrar till en hållbar utveckling.  

Upphandlingsenheten har gjort en grov uppskattning av hur många upphandlingar som 
har miljökrav. De har kommit fram till att det är cirka 80 % av upphandlingarna som har 
det. I de speciella fall där det inte finns med miljökriterier gäller upphandlingen IT-
system och liknande där miljökriterier inte anses relevanta. Anledningen till 
upphandlingsenheten behövt uppskatta andelen upphandlingar med miljökriterier är att 
de inte har exakt uppgifter, då uppgifterna ibland finns hos deras samarbetspartner 
som varit värd för upphandlingar. Det I årsredovisningen för 2016 var ett nyckeltal 
”Andel upphandlingar med avancerade miljökriterier”. Som utfall redovisas att 0 % av 
upphandlingarna gjordes med avancerade miljökriterier. Ingen kommentar kring 
anledningen till detta lämnas.  

Upphandlingschefen menar att samtliga upphandlingar som har en miljöpåverkan 
också innehåller miljökriterier. Även vid upphandling av tjänster från byggföretag ställs 
miljökrav. Kommunen saknar däremot en tydlig uppföljning av hur stor del av 
upphandlingarna avseende byggmaterial i nyproduktion och i underhåll som innehåller 
miljökriterier.  

3.5.1 Kommentar  

Upphandlingsenheten genomför vid varje upphandling en avvägning av social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet, enligt upphandlingschefen. Detta gäller således 
även upphandlingar av byggmaterial. Sedan används miljökriterier i de upphandlingar 
där sådana anses vara relevanta. I en bedömning gjord av upphandlingsenheten i 
samband med denna granskning används miljökriterier i cirka 80 % av 
upphandlingarna. Mot denna bakgrund är vår bedömning att upphandlingsenheten i 
Vaxholm således beaktar miljöhänsyn.  

Då ingen systematisk uppföljning sker av hur många upphandlingar som innehåller 
miljökriterier finns inte heller någon data om exakt hur stor andel av byggmaterialen 
som innehåller miljökriterier.  

 

                                                
6 Upphanslingsmyndigheten, ”Hållbarhet”: http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/  

63

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/


 

 13 

© 2017 KPMG AB. All rights reserved. 
 

Document classification: KPMG Public 

Vaxholms kommun 

 Granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020 

 

 
2017-10-24 

 

 

2017-09-07 

KPMG AB  

Patrik Hellberg  Andreas Endrédi 

Kommunal revisor  Certifierad kommunal yrkesrevisor 

 

64



Protokoll Kommunfullmäktige
2018-02-19

Änr KS 2017/194.042
1 av 3

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 8 Svar på revisionsrapport: Granskning av miljöarbetet utifrån 
Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020

Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras enligt regeln om minoritetsåterremiss. 

Ärendebeskrivning
KPMG har av Vaxholms kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens miljöarbete utifrån 
Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2017.

Granskningen visar att kommunstyrelsen inte har en ändamålsenlig uppföljning av miljöarbetet. Den 
uppföljning som genomförs ger inte klarhet i hur väl kommunens övergripande ambitioner med 
miljöarbetet har infriats. Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas Kommunstyrelsen 
att: 

 Säkerställa redovisningen kopplad till Miljöprogrammet 2014-2020 så att en bättre 
helhetsbedömning kan göras av om de övergripande ambitionerna med miljöarbetet infrias. 

Fyra frågor har belysts i granskningen av kommunens styrning och uppföljning, utifrån följande 
fokusområden och innehåll

 Minska klimatpåverkan – minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi
 Förbättra Östersjöns vattenkvalitet - samverkan runt hållbar turism
 Miljösmart i vardagen – upphandling med miljökriterier generellt samt byggmaterial

Vaxholms synpunkter på revisionsrapporten

Vaxholm stad har sedan 2014 arbetat med Miljöprogrammets 32 strategiska åtgärder. Några av dessa 
har varit mer väsentliga och därmed prioriterats i hållbarhetsarbetet. Åtgärder runt hållbara resor som 
utsläpp, förnybar energi och minskad energiförbrukning, vattenrelaterade frågor för att nå 
miljökvalitetsnormerna, MKN samt att säkra biologisk mångfald med bland annat parkprogram, 
grönytefaktor visar att Vaxholms stad har ett systematiskt arbete. Det har presenterats i 
hållbarhetsredovisningar sedan 2014. 

Övergripande

 Staden anser att styrning av det pågående miljöarbetet kan förbättras genom att finna fler 
mätbara och effektiva nyckeltal som alla enheter följer upp i sin verksamhet.

 Staden anser att de strategiska åtgärderna som finns i miljöprogrammet är vägledande för 
utvecklingen av stadens miljö. Det innebär inte att allt behöver genomföras inom den uppsatta 
tiden. Omvärldsorientering, tillsatta resurser och den demokratiska processen har varit 
betydelsefulla faktorer i hur arbetet fortskrider och därmed varit betydande för måluppfyllelsen.

Frågor som belysts 

 Staden anser att granskningen av energiförbrukningen var helt korrekt. I analysen har dock inte 
tagits med det arbetet som pågått att söka bidrag, kartlägga inför installation av laddstationer 
och inköp av elbilar 2017. Energiförbrukning i verksamhetslokalerna var felräkning av tidigare 
handläggare.
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 Staden anser att rapporten inte visar det arbete som pågått med att förbättra Östersjöns 
vattenkvalitet. I rapporten har endast samverkan och utbildning lyfts fram. Under 
granskningsåren har även blåplanen tagits fram med bl.a. stöd av en naturvärdesinventering 
samt utredningar runt båttoalett tömning.  Förberedelser för våtmarksrestaurering av 
Eriksömaren såsom  bidrag från myndigheter, vattenprover, vattenanmälan till Länsstyrelsen, 
ritningar, upphandlingar etc. har inte heller redogjorts i rapporten. Hållbar turism lyfts och 
arbetas inom Stockholm Archipelago där Vaxholm är medlem.

 Staden anser att rapporten visar svårigheten med att finna bra indikatorer för upphandling med 
miljökriterier. Denna svårighet att beräkna bästa miljöeffekt delar vi med alla kommunerna i 
nordost samverkan.

Yrkanden
Lars Lindgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslutsförslag. 

Sara Strandberg (V) yrkar att ärendet återremitteras med motivering i enlighet med bilaga 3 till 
protokollet. 

Proposition
Ordföranden konstaterar att två 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 Sara Strandbergs (V) yrkande. 

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 16 ja-röster mot 12 nej-röster och 2 avstår (1 
frånvarande) återremitterar ärendet enligt regeln om minoritetsåterremiss (se bilaga 1 till protokollet).

Handlingar
Protokollsutdrag, KS 2018-02-08 § 10

Protokollsutdrag KSAU/2018-01-24 § 4

Tjänsteutlåtande, Ammi Wohlin, 2017-12-18

Revisionsrapport, Granskning av miljöarbetet utifrån Miljöprogram för Vaxholm 2014-2020, KPMG

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ammi Wohlin, KLK hållbarhetsenheten
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För kännedom: Marie Wiklund, KLK 
Koray Kahruman, KLK 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/42.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 101 Revidering av förbundsordning och reglemente för 
Storstockholms brandförsvar

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Föreslagna revideringar av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar antas.

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i den nya kommunallagen (SFS 2017:825) som trädde i kraft 1 januari 
2018 måste vissa revideringar göras i förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar. 
Övergripande rör revideringarna ändrade lydelser avseende anslagslagstavla på kommunalförbundets 
webbplats, möjlighet till deltagande på distans och justering av protokoll m.m. i enlighet med den nya 
kommunallagen. 

Direktionen har vid sammanträde 2018-04-24 § 18 föreslagit respektive medlemskommuner att anta 
förslag till revidering av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar. 

Kommunledningskontoret har inget att erinra mot föreslagna revideringar och föreslår att 
kommunfullmäktige i Vaxholm antar den nya förbundsordningen samt reglementet för Storstockholms 
brandförsvar.  

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-08-29/§ 42
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-06-27
Protokollsutdrag SSBF-direktionen 2018-04-24 § 18
Tjänsteutlåtande SSBF 2018-04-05
Förbundsordning för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar – förslag
Reglemente för direktionen för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar – förslag

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Huvudregistrator klk

För kännedom: Storstockholms brandförsvar
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-08-29

Änr KS 2018/42.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 42 Revidering av förbundsordning och reglemente för 
Storstockholms brandförsvar

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Föreslagna revideringar av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar antas.

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i den nya kommunallagen (SFS 2017:825) som trädde i kraft 1 januari 
2018 måste vissa revideringar göras i förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar. 
Övergripande rör revideringarna ändrade lydelser avseende anslagslagstavla på kommunalförbundets 
webbplats, möjlighet till deltagande på distans och justering av protokoll m.m. i enlighet med den nya 
kommunallagen. 

Direktionen har vid sammanträde 2018-04-24 § 18 föreslagit respektive medlemskommuner att anta 
förslag till revidering av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar. 

Kommunledningskontoret har inget att erinra mot föreslagna revideringar och föreslår att 
kommunfullmäktige i Vaxholm antar den nya förbundsordningen samt reglementet för Storstockholms 
brandförsvar.  

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-06-27
Protokollsutdrag SSBF-direktionen 2018-04-24 § 18
Tjänsteutlåtande SSBF 2018-04-05
Förbundsordning för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar – förslag
Reglemente för direktionen för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar – förslag

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Huvudregistrator klk

För kännedom: Storstockholms brandförsvar

70



Tjänsteutlåtande
2018-06-27

Änr KS 2018/42.106
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 förbundsordning och reglemente för Storstockholms 
brandförsvar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Föreslagna revideringar av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar antas. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av förändringar i den nya kommunallagen (SFS 2017:825) som trädde i kraft 1 januari 
2018 måste vissa revideringar göras i förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar. 
Övergripande rör revideringarna ändrade lydelser avseende anslagslagstavla på kommunalförbundets 
webbplats, möjlighet till deltagande på distans och justering av protokoll m.m. i enlighet med den nya 
kommunallagen. 

Direktionen har vid sammanträde 2018-04-24 § 18 föreslagit respektive medlemskommuner att anta 
förslag till revidering av förbundsordning och reglemente för Storstockholms brandförsvar. 

Kommunledningskontoret har inget att erinra mot föreslagna revideringar och föreslår att 
kommunfullmäktige i Vaxholm antar den nya förbundsordningen samt reglementet för Storstockholms 
brandförsvar.  

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-06-27
Protokollsutdrag SSBF-direktionen 2018-04-24 § 18
Tjänsteutlåtande SSBF 2018-04-05
Förbundsordning för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar – förslag
Reglemente för direktionen för kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar – förslag

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Huvudregistrator

För kännedom: Storstockholms brandförsvar

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/18.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 102 Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet 
Norrvatten

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten antas. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av ikraftträdandet av den nya kommunallagen (1 januari 2018) behöver Norrvattens 
förbundsordning revideras. Revideringarna gäller främst formalia som nya bestämmelser avseende 
anslag och kungörelser men även frågor kopplade till insyn och rapportering har setts över. 

Senaste revideringen av förbundsordningen gjordes i samband med att beslut fattades att Norrtälje 
kommun skulle ingå som medlem i förbundet. Då togs en avgiftsmodell fram för att hantera 
anslutningsavgiften, vilket redovisas i Bilaga 1 i nuvarande förbundsordning. Denna avgiftsmodell för 
anslutningsavgift är inte relevant längre och kommer inte att tillämpas vid eventuella kommande 
anslutningar. I stället har en ny paragraf införts, § 23, som beskriver hur inträde av ny medlem ska 
behandlas.  

Norrvattens förbundsfullmäktige har vid sammanträde 2018-05-15 § 8 överlämnat den reviderade 
förbundsordningen till respektive medlemskommuns fullmäktige för antagande. 

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på föreslagna revideringar och föreslår att 
kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för Kommunalförbundet Norrvatten. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU 2018-08-29/§ 41
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-06-27
Protokoll Norrvattens förbundsfullmäktige 2018-05-15
Tjänsteutlåtande, Norrvattens VD, 2018-05-03
Förslag till reviderad förbundsordning Norrvatten
Gällande förbundsordning
Remissvar kommundirektörsgruppen 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Huvudregistrator klk

För kännedom: Kommunalförbundet Norrvatten
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2018-08-29

Änr KS 2018/18.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 41 Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet 
Norrvatten

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten antas. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av ikraftträdandet av den nya kommunallagen (1 januari 2018) behöver Norrvattens 
förbundsordning revideras. Revideringarna gäller främst formalia som nya bestämmelser avseende 
anslag och kungörelser men även frågor kopplade till insyn och rapportering har setts över. 

Senaste revideringen av förbundsordningen gjordes i samband med att beslut fattades att Norrtälje 
kommun skulle ingå som medlem i förbundet. Då togs en avgiftsmodell fram för att hantera 
anslutningsavgiften, vilket redovisas i Bilaga 1 i nuvarande förbundsordning. Denna avgiftsmodell för 
anslutningsavgift är inte relevant längre och kommer inte att tillämpas vid eventuella kommande 
anslutningar. I stället har en ny paragraf införts, § 23, som beskriver hur inträde av ny medlem ska 
behandlas.  

Norrvattens förbundsfullmäktige har vid sammanträde 2018-05-15 § 8 överlämnat den reviderade 
förbundsordningen till respektive medlemskommuns fullmäktige för antagande. 

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på föreslagna revideringar och föreslår att 
kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för Kommunalförbundet Norrvatten. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-06-27
Protokoll Norrvattens förbundsfullmäktige 2018-05-15
Tjänsteutlåtande, Norrvattens VD, 2018-05-03
Förslag till reviderad förbundsordning Norrvatten
Gällande förbundsordning
Remissvar kommundirektörsgruppen 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Huvudregistrator klk

För kännedom: Kommunalförbundet Norrvatten
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Tjänsteutlåtande
2018-06-27

Änr KS 2018/18.106
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten antas. 

Ärendebeskrivning
Med anledning av ikraftträdandet av den nya kommunallagen (1 januari 2018) behöver Norrvattens 
förbundsordning revideras. Revideringarna gäller främst formalia som nya bestämmelser avseende 
anslag och kungörelser men även frågor kopplade till insyn och rapportering har setts över. 

Senaste revideringen av förbundsordningen gjordes i samband med att beslut fattades att Norrtälje 
kommun skulle ingå som medlem i förbundet. Då togs en avgiftsmodell fram för att hantera 
anslutningsavgiften, vilket redovisas i Bilaga 1 i nuvarande förbundsordning. Denna avgiftsmodell för 
anslutningsavgift är inte relevant längre och kommer inte att tillämpas vid eventuella kommande 
anslutningar. I stället har en ny paragraf införts, § 23, som beskriver hur inträde av ny medlem ska 
behandlas.  

Norrvattens förbundsfullmäktige har vid sammanträde 2018-05-15 § 8 överlämnat den reviderade 
förbundsordningen till respektive medlemskommuns fullmäktige för antagande. 

Kommunledningskontoret har inga synpunkter på föreslagna revideringar och föreslår att 
kommunfullmäktige antar den reviderade förbundsordningen för Kommunalförbundet Norrvatten. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2018-06-27
Protokoll Norrvattens förbundsfullmäktige 2018-05-15
Tjänsteutlåtande, Norrvattens VD, 2018-05-03
Förslag till reviderad förbundsordning Norrvatten
Gällande förbundsordning
Remissvar kommundirektörsgruppen 

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2018-06-27

Änr KS 2018/18.106
2 av 2

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Huvudregistrator

För kännedom: Kommunalförbundet Norrvatten
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Norrvatten 
Post Box 2093, 169 02 Solna   Telefon 08-627 37 00   Telefax 08-627 53 30   E-post info@norrvatten.se   Webbplats www.norrvatten.se 
Besök Huvudkontor: Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket: Vattenverksvägen 20, Järfälla  

 

 

Förslag till beslut 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-05-03 1 (2) 
Diarienummer  

NV2018-071  
 

Till 
Förbundsfullmäktige 
 
 
 
Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten  
 
Bakgrund 
Med anledning av ikraftträdandet av ny kommunallag (2017:725) behöver Norrvattens 
förbundsordning revideras. Revideringarna gäller främst formalia som nya bestämmelser 
avseende anslag och kungörelser men även frågor kopplade till insyn och rapportering har 
setts över.  
 
Senaste revideringen av förbundsordningen gjordes i samband med att beslut fattades att 
Norrtälje kommun skulle ingå som medlem i förbundet. Då togs en avgiftsmodell fram för 
att hantera anslutningsavgiften, vilket redovisas i Bilaga 1 i nuvarande förbundsordning. 
Denna avgiftsmodell för anslutningsavgift är inte relevant längre och kommer inte att 
tillämpas vid eventuella kommande anslutningar. I stället har en ny paragraf införts, § 23, 
som beskriver hur inträde av ny medlem ska behandlas.  
 
Förslaget till reviderad förbundsordning har remissas till kommundirektörsgruppen i två steg 
där inkomna synpunkter beaktats. Svaren från de båda remissomgångarna har sammanställts 
och redovisas i bilaga 3.  
 
Förslag till reviderad förbundsordning bifogas där ändringar på grund av nya 
kommunallagen är markerade med gult och ändringar som innebär förtydliganden och 
förbättrad praxis är markerade med turkost.  
 
Förslag till beslut 
Förbundsfullmäktige beslutar 
 
att godkänna förslaget till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Norrvatten  
att överlämna den reviderade förbundsordningen till respektive medlemskommuns 

kommunfullmäktige för godkännande 
 
2018-04-23 
Norrvatten 
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Norrvatten 2 (2) 
  
 

 

Norrvatten 
Post Box 2093, 169 02 Solna   Telefon 08-627 37 00   Telefax 08-627 53 30   E-post info@norrvatten.se   Webbplats www.norrvatten.se 
Besök Huvudkontor: Skogsbacken 6, Sundbyberg Görvälnverket: Vattenverksvägen 20, Järfälla  

 

Johanna Lindgren Annika Palmgren 
VD Administrativ samordnare 
 
Bilaga 
Förslag till reviderad förbundsordning (NV2018-071-6) 
Gällande förbundsordning 
Remissvar kommundirektörsgruppen 
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§ 1 Ändamål och medlemmar 
Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, 
Knivsta, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtäljes kommuner är sammanslutna till ett 
kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) med 
ändamål att förse förbundsmedlemmarna med dricksvatten. 

För fullgörande av ändamålet äger förbundet i enlighet med denna förbundsordning rätt att förvärva, 
anlägga, underhålla och driva vattenreningsverk, pumpstationer, ledningsnät, vattenreservoarer och 
andra för verksamheten erforderliga anordningar, samt att leverera dricksvatten och därmed 
förenliga tjänster. 

§ 2 Benämning och säte 
Förbundet benämnes Kommunalförbundet Norrvatten och har sitt säte i Sundbyberg. 
Tillkännagivande om justering av protokoll, förbundets kungörelser och andra anslag ska ske på 
förbundets webbplats samt tillställas medlemskommunerna för kännedom. 

§ 3 Organisationsform 
Organisationsformen ska vara kommunalförbund med fullmäktige. 

§ 4 Fullmäktige 
Val till förbundsfullmäktige ska äga rum samma år som de allmänna kommunalvalen och ska 
förrättas av de nyvalda kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Förbundsmedlem, vars andel av förbundets tillgångar understiger 10,00 % vid utgången av 
kalenderåret näst före valåret, utser två ledamöter i förbundsfullmäktige. 

Medlem vars andel är 10,00–19,99 % utser tre ledamöter. 

Medlem vars andel är 20 % och däröver utser fyra ledamöter. 

Härutöver utser förbundsmedlem en ledamot för varje uppnådd mängd av 2 miljoner kubikmeter av 
förbundet till medlemskommunen under i andra stycket angivet kalenderår levererat vatten. 

Om härvid jämnt antal fullmäktigeledamöter uppkommer utser den medlem, som vid tilldelning av 
ledamot på grundval av uttagen vattenmängd enligt föregående stycke har det högsta 
jämförelsetalet, ytterligare en ledamot. 

Ersättare till ledamot i förbundsfullmäktige utses samtidigt, till samma antal och på samma sätt som 
de ordinarie ledamöterna. Förbundsmedlem ska i samband med val av ersättare till 
förbundsfullmäktige fastställa i vilken ordning ersättarna ska inkallas att tjänstgöra i 
förbundsfullmäktige. 

§ 5 Val av revisorer 
Under de år då allmänna kommunalval förrättas i hela landet ska nyvalda förbundsfullmäktige utse 
tre revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren.    

§ 6 Rätt att väcka ärende i förbundsfullmäktige 
Respektive förbundsmedlems kommunstyrelse äger rätt att väcka ärende i förbundet.  
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Ärende kan även väckas i förbundsfullmäktige genom ledamot i förbundsfullmäktige. Närmare 
föreskrifter om sätt och tid för ärendes väckande lämnas i förbundets vid var tid gällande 
reglemente. 

§ 7 Beslut 
Om inget annat föreskrivs i kommunallagen fattas beslut i förbundsfullmäktige genom enkel 
majoritet. 

§ 8 Budget 
Förbundet ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). 

Förslag till budget ska göras upp av förbundsstyrelsen. 

Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk 
inriktning för ytterligare det antal år som anges i kommunallagen. 

 Närmare föreskrifter om budgetens innehåll finns i kommunallagen (2017:725). 

Budgeten ska fastställas av förbundsfullmäktige före november månads utgång. 

§ 9 Ersättning 
Ersättning till i förbundets organ valda ledamöter och ersättare ska framgå av varje års budget och 
fastställas av förbundsfullmäktige. 

§ 10 Årsredovisning och revisionsberättelse 
Årsredovisning och revisionsberättelse ska delges medlemskommunerna. 

§ 11 Styrelsen 
Förbundsfullmäktige ska utse en styrelse som svarar för förvaltningen och för verkställighet av 
fattade beslut. Styrelsen ska bestå av tio ledamöter. För varje ledamot ska utses en ersättare. Varje 
medlemskommun ska vara representerad i förbundets styrelse med en ledamot och/eller ersättare. 

Mandattiden för förbundsstyrelsen ska vara fyra år och räknas från den 1 januari året efter det då val 
av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.  

Styrelsen får vara ställföreträdande för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna. 

Styrelsen kan inrätta egna organ för olika områden med representanter utsedda av 
medlemskommunerna.    

Styrelsens presidium har att bereda de ärenden som ska behandlas av styrelsen. Presidiet har att 
avgöra de ärenden som styrelsen beslutat delegera till presidiet.  

§ 12 Närvaro och yttranderätt 
Förbundsstyrelsen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare har rätt att närvara 
och yttra sig vid styrelsens sammanträden. 

Förbundsstyrelsens ordförande har alltid rätt att delta och yttra sig vid förbundsfullmäktiges 
sammanträden. 
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§ 13 Förvaltning 
Under styrelsens överinseende omhänderhas förbundets verksamhet samt skötseln av dess 
anläggningar av en av förbundsfullmäktige tillsatt förvaltning. 

Chefskapet för förvaltningen utövas av en direktör, tillsatt av förbundets styrelse. 

§ 14 Medlemskommunernas styrning, insyn och kontroll 
Medlemmarnas kommunstyrelser har uppsiktsplikt över kommunalförbundet i enlighet med 
bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) och kan begära in de yttranden och upplysningar från 
kommunalförbundet som krävs för att fullgöra denna plikt. 

Förbundet ska, utan anmodan, kvartalsvis överlämna information om prognos över det ekonomiska 
utfallet liksom över utfallet av verksamheten till kommunstyrelsen i respektive medlemskommun. 

Förbundet svarar, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i kommunalförbundet om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för kommunalförbundet eller någon av dess 
medlemmar. 

Förbundet ska löpande kommunicera frågor som rör mål, inriktning, omfattning och kvalitet i 
verksamheten med en av medlemskommunerna utsedd samrådsgrupp. Samrådsgruppen ska bestå 
av kommundirektör (motsv) eller den/de kommundirektören (motsv) anvisar från 
medlemskommunen. Samrådsgruppen ska sammanträda minst fyra gånger per år. 

§ 15 Medlemskommunernas informationsansvar 
Medlemskommunerna förbinder sig att till kommunalförbundet överlämna sådan information om 
kommunens verksamhet som kan vara av betydelse för förbundets verksamhet. 

§ 16 Lån 
Förbundet får uppta lån för finansiering av sin verksamhet. Förbundsmedlemmarnas särskilda 
medgivande erfordras för upptagande av lån om den sammanlagda låneskulden överstiger 900 
miljoner (900 000 000) kronor. 

§ 17 Avgifter 
För att täcka kostnaderna för förbundets verksamhet ska erläggas följande årsavgifter: 

 Vattenavgift 
 anslutningsavgift/ledningsavgift 

Vattenavgiften utgör produkten av den under året till förbundsmedlemmen levererade och 
uppmätta vattenmängden och det av förbundsfullmäktige fastställda vattenpriset. Vattenavgifterna 
ska täcka förbundets kostnader för förbundsmedlemmarnas förseende med dricksvatten, i den mån 
de inte täcks av annan avgift eller av annan inkomst. 

På den i § 19 omnämnda kartan redovisas med särskild markering det huvudledningssystem med 
tillhörande reservoarer och pumpstationer, som bekostas av förbundet inom ramen för 
vattenavgiften. För sådana framtida anläggningar och ledningar, vilka förbundet ska svara för utöver 
detta huvudledningssystem, tar förbundet ut anslutningsavgift/ledningsavgift enligt särskilt träffade 
avtal. I huvudsak avses härmed anläggningar och ledningar som betjänar en enstaka 
medlemskommun. 
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Om förbundet levererar vatten till annan än förbundsmedlem, ska ersättningen för sådan leverans 
minst svara mot förbundets självkostnader härför enligt särskilt träffade avtal. 

Förbundet har rätt att fakturera ovanstående avgifter månadsvis i efterskott. 

Erlägger medlem inte avgift i rätt tid, debiteras på otvistigt obetalt belopp, från förfallodagen tills 
betalning sker, dröjsmålsränta enligt bestämmelserna därom i räntelagen. 

§ 18 Vattenmätning 
Till förbundsmedlem levererad vattenmängd mäts hos medlemmens abonnenter eller genom 
huvudmätare vid kommungräns. 

§ 19 Förbundets anläggningar och huvudledningssystem 
På en till denna förbundsordning fogad karta anges omfattningen av förbundets anläggningar och 
huvudledningssystem. Där redovisas dels de ledningar, reservoarer och övriga anordningar, som 
förbundet håller inom ramen för den i § 17 nämnda vattenavgiften, dels de anläggningar, för vilka 
anslutnings/ledningsavgift ska erläggas. 

Ändring eller utvidgning av nämnda huvudledningssystem beslutas av förbundsfullmäktige. 

Förbundet tillhandahåller medlem kartor över sitt ledningsnät med tillhörande anordningar inom 
kommunen och ska vid ändring eller utökning av detsamma lämna uppgifter härom till berörd 
medlemskommun. 

Samråd ska ske med berörd förbundsmedlem om sträckningen för planerad huvudledning. 

§ 20 Förbundsmedlems ledningsnät 
Medlem tillhandahåller förbundet kartor över sitt ledningsnät med tillhörande anordningar och ska 
vid ändring eller utökning av detsamma lämna uppgifter för erforderliga revideringar. 

Medlem ska underrätta förbundet om felaktigheter och skador på nät, mätare och andra tillbehör 
samt om inkomna klagomål på vattnets beskaffenhet och i övrigt om sådana omständigheter, som 
kan vara av vikt för förbundets verksamhet. 

Förbundet har rätt att efter föregången anmälan inspektera ledning och anordning, i vilken vatten 
från förbundet framförs. 

Förbundet har rätt att framföra vatten genom medlems ledningsnät till annan medlem eller 
utomstående konsument, såvida vattenförsörjningen inte äventyras för den medlem, som äger nätet. 
Nämnda rätt får inte medföra förpliktelse av något slag för en medlem mot annan. 

Förbundsmedlem ska i god tid skriftligen underrätta förbundet om planerad väsentlig ändring av sitt 
ledningsnät samt om ny större vattenleverans. 

§ 21 Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlem äger andel i förbundets tillgångar efter förhållandet mellan den vattenmängd, som 
förbundet och dess företrädare levererat till förbundsmedlem, och den sammanlagda vattenmängd, 
som dessa levererat till förbundsmedlemmarna, allt räknat från förbundsverksamhetens början 1929 
till och med utgången av nästföregående kalenderår. 
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Förbundsmedlem ska även tillgodoräknas de leveranser, som förbundet fullgör direkt till konsument 
inom kommunen. 

Vid bestämmandet av andelstal ska den vattenmängd inte medräknas, för vilken tilläggsavgift 
betalats. 

Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra förbindelser i samma förhållande som 
ovan sägs. 

§ 22 Anslutning  
Förbundsmedlem är skyldig att inom sin kommun leverera vatten endast från förbundets vattenverk, 
såvida förbundet inte medger undantag, vilket ska ske i skriftlig form. 

Förbundsmedlem fastställer avgifter för leverans av vatten till sina abonnenter. 

Förbundsmedlem får inte leverera vatten från förbundets vattenverk till avnämare utanför 
kommunens område utan förbundets särskilda medgivande. 

Förbundet får inte leverera vatten direkt till konsument inom medlemskommun utan kommunens 
medgivande i varje särskilt fall. 

Förbundet får träffa avtal med förbundsmedlem om handhavandet helt eller delvis av verksamhet 
som sammanhänger med vatten och avloppshanteringen inom kommunen under förutsättning att 
förbundets investeringsbehov för anläggningar inte därigenom ökas. Förbundets ersättning härför 
måste minst svara mot dess självkostnad. 

§ 23 Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun eller sammanslutning av kommuner önskar bli medlem i förbundet ska 
sådan ansökan behandlas av förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige. Beslut om antagande av ny 
medlem fattas av medlemskommunernas fullmäktige som också beslutar om de justeringar av 
förbundsordningen som kan föranledas av att ny medlem inträder i förbundet. 

Beslutet är gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft. 

§ 24 Utträde, likvidation och upplösning 
En förbundsmedlem äger när som helst begära utträde ur förbundet varvid gäller en uppsägningstid 
om tre år. Vid uppsägningstidens utgång ska förbundet träda i likvidation. Vid skifte på grund därav 
ska förbundets behållna tillgångar tillskiftas medlemmarna efter de i § 21 ovan angivna grunderna. 

Likvidationen verkställs av kommunalförbundets styrelse i egenskap av likvidator. När förbundet har 
trätt i likvidation, får kallelse på förbundets okända borgenärer sökas av förbundsmedlem eller 
likvidatorn. 

När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen 
förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Förbundets 
verksamhet får fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska styrelsen avge slutredovisning för sin 
förvaltning genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även 
innehålla en redovisning för skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. När likvidationsuppdraget är fullgjort, ska styrelsen 
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besluta om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skifte som förrättats av förbundets 
styrelse, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna inom ett år från det 
slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet efter dess upplösning eller om talan 
väcks mot kommunalförbundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av en ytterligare 
likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsättas. 

§ 25 Utträde utan likvidation 
När grund för likvidation enligt § 24 första stycket föreligger, får förbundsmedlemmarna avtala att 
medlem som begärt utträde får utträda ur förbundet i stället för att förbundet ska träda i likvidation. 
I avtalet ska bestämmas från vilken tidpunkt utträdet ska ske. 

Vid avtal om utträde ska de kvarvarande medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som 
föranleds av utträdet. 

När en förbundsmedlem utträder ur kommunalförbundet upphör medlemmens ansvar för 
förbundets skulder, om inte annat har överenskommits i det avtal som avses i första stycket. 

§ 26 Tvister 
Tvister mellan kommunalförbundet och en eller flera av medlemmarna ska i första hand lösas genom 
förhandlingar. 

Kan inte uppgörelse nås genom förhandling ska tvisten lösas i svensk allmän domstol och med 
tillämpning av svensk rätt. Respektive part bär sina egna rättegångskostnader. 

§ 27 Ikraftträdande 
Förbundet fortsätter den av Stockholmstraktens vattenverksförbund numera benämnt 
kommunalförbundet Norrvatten bedrivna verksamheten. 

Denna förbundsordning träder i kraft 2019-01-01. Tidigare fastställd förbundsordning upphör 
samtidigt att gälla. 

I kommunallagen (2017:725) finns kompletterande bestämmelser avseende kommunalförbund, dess 
organ och verksamhet. 

 

För Danderyd För Vallentuna 

För Järfälla För Norrtälje 

För Sigtuna För Österåker 

113



För Sollentuna För Vaxholm 

För Solna För Upplands-Bro 

För Sundbyberg För Knivsta 

För Täby För Upplands Väsby 
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Förbundsordning för  
kommunalförbundet 
Norrvatten
Ant Agen A v FörbundsFullmäktige 2008-10-14  
ikrAFtträdAnde 2009-05-05
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§ 1 Ändamål och medlemmar
Danderyd, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, 
Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Knivsta, Vallentuna, Vax-
holm, Österåker och Norrtäljes kommuner är sammanslutna till 
ett kommunalförbund för obestämd tid enligt bestämmelserna 
i kommunallagen (1991:900) med ändamål att förse förbunds-
medlemmarna med dricksvatten. 
 För fullgörande av ändamålet äger förbundet i enlighet med 
denna förbundsordning förvärva, anlägga, underhålla och driva 
vattenreningsverk, pumpstationer, ledningsnät, vattenreservo-
arer och andra för verksamheten erforderliga anordningar, samt 
att leverera dricksvatten och därmed förenliga tjänster. 

§ 2 Benämning och säte
Förbundet benämnes Kommunalförbundet Norrvatten och 
har sitt säte i Sundbyberg. Tillkännagivande om justering av 
protokoll, förbundets kungörelser och andra anslag ska ske på 
Sundbybergs kommuns anslagstavla.
 

§ 3 Organisationsform
Organisationsformen ska vara kommunalförbund med full-
mäktige.
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§ 4 Fullmäktige
Val till förbundsfullmäktige ska äga rum samma år som de 
allmänna kommunalvalen och ska förrättas av de nyvalda 
fullmäktige i respektive medlemskommun.
 Förbundsmedlem, vars andel av förbundets tillgångar 
understiger 10,00 % vid utgången av kalenderåret näst före 
valåret, utser två ledamöter i förbundsfullmäktige.
 Medlem vars andel är 10,00–19,99 % utser tre ledamöter.
 Medlem vars andel är 20 % och däröver utser fyra ledamöter.
 Härutöver utser förbundsmedlem en ledamot för varje 
uppnådd mängd av 2 miljoner m3 av förbundet till med-
lemskommunen under i andra stycket angivet kalenderår 
levererat vatten.
 Om härvid jämnt antal fullmäktigeledamöter uppkommer 
utser den medlem, som vid tilldelning av ledamot på grund-
val av uttagen vattenmängd enligt föregående stycke har det 
högsta jämförelsetalet, ytterligare en ledamot.
 Ersättare till ledamot i förbundsfullmäktige utses samti-
digt, till samma antal och på samma sätt som de ordinarie 
ledamöterna. Förbundsmedlem ska i samband med val av 
ersättare till förbundsfullmäktige fastställa i vilken ordning 
ersättarna ska inkallas att tjänstgöra i förbundsfullmäktige.

§ 5 Val av revisorer
Under de år då allmänna kommunalval förrättas i hela lan-
det ska nyvalda Förbundsfullmäktige utse tre revisorer för 
granskning av verksamheten under de fyra följande åren.
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§ 6 Rätt väcka ärende i förbundsfullmäktige
Ärende som förbundsmedlem vill väcka i förbundsfullmäktige ska 
framställas genom någon av medlemmens ledamöter i förbundsfull-
mäktige. Närmare föreskrifter om sätt och tid för ärendes väckande 
lämnas i förbundets vid var tid gällande reglemente.

§ 7 Budget
Förbundet ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). 
 Förslag till budget ska göras upp av förbundsstyrelsen.
 Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och eko-
nomin under budgetåret. Närmare föreskrifter om budgetens 
innehåll ifnns i kommunallagen (1991:900).
 Budgeten ska fastställas av förbundsfullmäktige före november 
månads utgång.

§ 8 Ersättning
Ersättning till i förbundets organ valda ledamöter och ersättare ska 
framgå av varje års budget och fastställas av förbundsfullmäktige.

§ 9 Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse ska delges medlemskommun.

§ 10 Styrelsen
Förbundsfullmäktige ska utse en styrelse som svarar för förvalt-
ningen och för verkställighet av beslut. Styrelsen ska bestå av tio 
ledamöter. För varje ledamot ska utses en ersättare. Varje med-
lemskommun ska vara representerad i förbundets styrelse med 
ledamot och/eller ersättare.
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§ 11 Förvaltning
Under styrelsens överinseende omhänderhas förbundets verk-
samhet samt skötseln av dess anläggningar av en av förbunds-
fullmäktige tillsatt förvaltning.
 Chefskapet för förvaltningen utövas av en direktör, tillsatt av 
förbundets styrelse.

§ 12 Lån
Förbundet får uppta lån för ifnansiering av sin verksamhet. 
Förbundsmedlemmarnas särskilda medgivande erfordras för 
upptagande av lån om den sammanlagda låneskulden överstiger 
900 miljoner (900 000 000 :-) kronor.

§ 13 Avgifter
För att täcka kostnaderna för förbundets verksamhet ska erläg-
gas följande årsavgifter:
•  vattenavgift
•  anslutningsavgift/ledningsavgift

Vattenavgiften utgör produkten av den under året till förbunds-
medlemmen levererade och uppmätta vattenmängden och det 
av förbundsfullmäktige fastställda vattenpriset. Vattenavgifterna 
ska täcka förbundets kostnader för förbundsmedlemmarnas 
förseende med dricksvatten, i den mån de inte täcks av annan 
avgift eller av annan inkomst.
 På den i §15 omnämnda kartan redovisas med särskild 
markering det huvudledningssystem med tillhörande reser-
voarer och pumpstationer, som bekostas av förbundet inom 
ramen för vattenavgiften. För sådana framtida anläggningar 
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och ledningar, vilka förbundet ska svara för utöver detta 
huvudledningssystem, tar förbundet ut anslutningsavgift/
ledningsavgift enligt särskilt träffade avtal. I huvudsak avses 
härmed anläggningar och ledningar som betjänar en enstaka 
medlemskommun. 
 En sådan avgift grundas på självkostnadsprincipen och utgår 
från nuvärdet av framtida vattenavgifter enligt särskild uträk-
ning redovisad i bilaga 1 till denna förbundsordning.
 Om förbundet levererar vatten till annan än förbundsmedlem, 
ska ersättningen för sådan leverans minst svara mot förbundets 
självkostnader härför enligt särskilt träffade avtal.
 Förbundet har rätt att fakturera ovanstående avgifter månads-
vis i efterskott. 
 Erlägger medlem inte avgift i rätt tid, debiteras på otvistigt 
obetalt belopp, från förfallodagen tills betalning sker, dröjsmåls-
ränta enligt bestämmelserna därom i räntelagen.

§ 14 Vattenmätning
Till förbundsmedlem levererad vattenmängd mäts hos medlem-
mens abonnenter eller genom huvudmätare vid kommungräns. 

§ 15 Förbundets anläggningar  
 och huvudledningssystem

På en till denna förbundsordning fogad karta anges omfattning-
en av förbundets anläggningar och huvudledningssystem. Därå 
redovisas dels de ledningar, reservoarer och övriga anordningar, 
som förbundet håller inom ramen för den i §13 nämnda vatten-
avgiften, dels de anläggningar, för vilka anslutnings/ledningsav-
gift ska erläggas.
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 Ändring eller utvidgning av nämnda huvudledningssystem 
beslutas av förbundsfullmäktige.
 Förbundet tillhandahåller medlem kartor över sitt lednings-
nät med tillhörande anordningar inom kommunen och ska vid 
ändring eller utökning av detsamma lämna uppgifter härom till 
berörd medlemskommun.
 Samråd ska ske med berörd förbundsmedlem om sträckning-
en för planerad huvudledning.

§ 16 Förbundsmedlems ledningsnät
Medlem tillhandahåller förbundet kartor över sitt ledningsnät 
med tillhörande anordningar och ska vid ändring eller utökning av 
detsamma lämna uppgifter för erforderliga revideringar.
 Medlem ska underrätta förbundet om felaktigheter och skador 
på nät, mätare och andra tillbehör samt om inkomna klagomål 
på vattnets beskaffenhet och i övrigt om sådana omständigheter, 
som kan vara av vikt för förbundets verksamhet.
 Förbundet har rätt att efter föregången anmälan inspektera led-
ning och anordning, i vilken vatten från förbundet framförs.
 Förbundet har rätt att framföra vatten genom medlems 
ledningsnät till annan medlem eller utomstående konsument, 
såvida vattenförsörjningen inte äventyras för den medlem, som 
äger nätet. Nämnda rätt får inte medföra förpliktelse av något 
slag för en medlem mot annan.
 Förbundsmedlem ska i god tid skriftligen underrätta förbun-
det om planerad väsentlig ändring av sitt ledningsnät samt om 
ny större vattenleverans.
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§ 17 Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlem äger andel i förbundets tillgångar efter 
förhållandet mellan den vattenmängd, som förbundet och dess 
företrädare levererat till förbundsmedlem, och den samman-
lagda vattenmängd, som dessa levererat till förbundsmedlem-
marna, allt räknat från förbundsverksamhetens början 1929  
t o m utgången av nästföregående kalenderår.
 Förbundsmedlem ska även tillgodoräknas de leveranser, som 
förbundet fullgör direkt till konsument inom kommunen.
 Vid bestämmandet av andelstal ska den vattenmängd inte 
medräknas, för vilken tilläggsavgift betalats.
 Förbundsmedlem ansvarar för förbundets skulder och andra 
förbindelser i samma förhållande som ovan sägs.

§ 18 Anslutning m m
Förbundsmedlem är skyldig att inom sin kommun leverera 
vatten endast från förbundets vattenverk, såvida förbundet inte 
medger undantag, vilket ska ske i skriftlig form.
 Förbundsmedlem fastställer avgifter för leverans av vatten till 
sina abonnenter.
 Förbundsmedlem får inte leverera vatten från förbundets vat-
tenverk till avnämare utanför kommunens område utan förbun-
dets särskilda medgivande.
 Förbundet får inte leverera vatten direkt till konsument inom 
medlemskommun utan kommunens medgivande i varje särskilt fall.
 Förbundet får träffa avtal med förbundsmedlem om hand-
havandet helt eller delvis av verksamhet som sammanhänger 
med vatten och avloppshanteringen inom kommunen under 
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förutsättning att förbundets investeringsbehov för anläggningar 
inte därigenom ökas. Förbundets ersättning härför måste minst 
svara mot dess självkostnad.

§ 19 Utträde, likvidation och upplösning
En förbundsmedlem äger när som helst begära utträde ur förbun-
det varvid gäller en uppsägningstid om tre år. Vid uppsägningsti-
dens utgång ska förbundet träda i likvidation. Vid skifte på grund 
därav ska förbundets behållna tillgångar tillskiftas medlemmarna 
efter de i § 17 ovan angivna grunderna.
 Likvidationen verkställs av kommunalförbundets styrelse i 
egenskap av likvidator. När förbundet har trätt i likvidation, får 
kallelse på förbundets okända borgenärer sökas av förbunds-
medlem eller likvidatorn.
 När förbundet har trätt i likvidation, ska förbundets egendom 
i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar 
genom försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt 
sätt. Förbundets verksamhet får fortsättas, om det behövs för en 
ändamålsenlig avveckling.
 När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska 
styrelsen avge slutredovisning för sin förvaltning genom en 
förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess helhet. Berät-
telsen ska även innehålla en redovisning för skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för 
hela likvidationstiden. När likvidationsuppdraget är fullgjort, 
ska styrelsen besluta om vilken av förbundets medlemmar som 
ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.
 Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska 
delges var och en av förbundsmedlemmarna. När berättelsen 
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och redovisningshandlingarna delgetts samtliga förbundsmed-
lemmar, är förbundet upplöst.
 En förbundsmedlem som inte är nöjd med redovisningen 
eller det skifte som förrättats av förbundets styrelse, har rätt 
att väcka talan om detta mot de övriga förbundsmedlemmarna 
inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen.
 Om det framkommer någon tillgång för kommunalförbundet 
efter dess upplösning eller om talan väcks mot kommunalför-
bundet eller om det på annat sätt uppkommer behov av en yt-
terligare likvidationsåtgärd, ska likvidationen fortsättas.

§ 20 Utträde utan likvidation
När grund för likvidation enligt § 19 första stycket föreligger, 
får förbundsmedlemmarna avtala att medlem som begärt utträ-
de får utträda ur förbundet i stället för att förbundet ska träda 
i likvidation. I avtalet ska bestämmas från vilken tidpunkt 
utträdet ska ske.
 Vid avtal om utträde ska de kvarvarande medlemmarna anta 
de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet.
 När en förbundsmedlem utträder ur kommunalförbundet 
upphör medlemmens ansvar för förbundets skulder, om inte an-
nat har överenskommits i det avtal som avses i första stycket.

§ 21 Tvister
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar eller mellan 
medlemmar inbördes i anledning av denna förbundsordning 
ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt vid tvistens upp-
komst gällande lag om skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum 
i Sundbyberg.
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§ 22 Ikraftträdande m m
Förbundet fortsätter den av Stockholmstraktens vattenverks-
förbund numera benämnt kommunalförbundet Norrvatten 
bedrivna verksamheten.
 Denna förbundsordning träder i kraft 2009-05-05. Tidigare 
fastställd förbundsordning upphör samtidigt att gälla.
 I kommunallagen (1991:900) ifnns kompletterande bestämmel-
ser avseende kommunalförbund, dess organ och verksamhet.

För Danderyd   För Vallentuna           
  
För Järfälla   För Norrtälje

För Sigtuna   För Österåker  

För Sollentuna  För Vaxholm  

För Solna   För Upplands-Bro               

För Sundbyberg   För Knivsta  

För Täby  För Upplands Väsby  
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Bilaga 1

Underlag för anslutningsavgift/ledningsavgift

Förbundsmedlem eller kommande förbundsmedlem har rätt att så länge tillräcklig 
kapacitet ifnns i Görvälnverket och förbundets distributionsanläggningar ansluta 
ytterligare abonnenter. Huvudvattenledningssystem som ägs av Norrvatten får an-
slutas och ifnansieras under nedanstående premisser (gäller ej anläggningar som 
till sin helhet ifnansieras av förbundet). 

Under genomförandet
Norrvatten ifnansierar hela projektet fram till anslutning till Norrvattens distribu-
tionssystem.

Efter anslutning
När Anslutningskommun anslutits till Norrvattens distributionssystem och dricksvat-
ten börjat levereras till anslutningspunkterna avslutas investeringsprojektet genom 
summering av samtliga utgifter och intäkter inom projektets ram. 

Därefter fakturerar Norrvatten den anslutna kommunen en anslutningsavgift som 
motsvarar Anslutningskommunens andel av investeringsutgiften för projektet. Den 
sammanlagda utgiften för projektet ska därvidlag godkännas av gemensamt 
utsedd styr- och projektgrupp. Nedlagd tid för arbete inom respektive organisation 
(aktiverat eget arbete) ska också medräknas i projektutgifterna liksom kostnader 
för ifnansiering av projektet.

Anslutningsavgiften som är Anslutningskommunens andel av den totala investe-
ringsutgiften för projektet räknas fram enligt följande formel:
Anslutningsavgift för Anslutningskommunen = T – N

T  =  Total investeringsutgift för ledningen enligt ovanstående speciifkationer
N  =  Norrvattens andel av den totala investeringsutgiften
N  =  Nuvärdet av de framtida brukningsavgifterna från anslutningskommunen  
  vid anslutningstillfället och 40 år framåt med konstant kalkylerad avgift  
  som vid anslutningstillfället. 
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Nuvärdet av de framtida brukningsavgifterna beräknas enligt följande formel per år:  
Brukningsavgift x ( 1/(1+r) n-1)+(1/(1+r) n-2)+…..+ (1/(1+r) n-40

r  =  kalkylränta
n  =  antal år från anslutningsåret

Om den anslutna kommunen lämnar förbundet eller anslutningsvolymer minskas 
mer än med 10 % från anslutningstidpunkten måste den anslutna kommunen 
ersätta Norrvatten för kvarvarande investeringsutgift alternativt köpa ledningen till 
kvarvarande bokfört värde.
 
I nedanstående tabell beskrivs kortfattat hur varje variabel i formeln beräknas:

Brukningsavgift Den avgift som anslutningskommun erlägger för vattenförbrukningen under det 
första året efter fullbordad anslutning. Avgiften bestäms genom den taxa Norrvat-
tens förbundsfullmäktige beslutar om varje enskilt år minus 20 %, gånger antalet 
levererade m3 dricksvatten.

Brukningsavgiften bestäms preliminärt vid anslutningstidpunkten efter beräkningar 
som styrgruppen bestämmer. Efter ett helt kalenderårs normalförbrukning jämförs 
faktisk förbrukning med den beräknade och en justering av N utförs om den faktiska 
förbrukningsvolymen avviker mer än 5 % från den beräknade. Taxan utgörs av 
anslutningsårets taxa minus 20 % oavsett förbrukad volym.

Taxa Taxa för brukningsavgiften utgörs av anslutningsårets taxa minus 20 % som anses 
utgöra rörlig kostnad för anslutningen.

n n = 40 år. Antalet år är ett genomsnitt av beräknad ekonomisk livslängd för  
anläggningarna.

r r = den av Sveriges Kommuner och Landsting föreslagna internräntan för kommuner 
under anslutningsåret. Om en sådan rekommendation inte längre ifnns tillgänglig 
ska räntan utgöras av Norrvattens genomsnittliga låneränta för investeringen vid 
anslutningstillfället. 
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PM 
Datum Sid 

2018-04-25 1 (3) 
Diarienummer Projektnummer 

NV2018-071  
 

 
Remissvar förslag till reviderad förbundsordning för 
Kommunalförbundet Norrvatten  
 
 

Vaxholms stad 
Ingen erinran 

Vallentuna kommun 
Ingen erinran 

Knivsta kommun 
Ingen erinran 

Österåkers kommun 
Ingen erinran 

Sollentuna kommun 
§ 2 Förbundet ska anslå sina protokoll på sin egen digitala anslagstavla. Som alternativ anges 
i proppen att förbundet använder sig av en av medlemmarnas anslagstavlor.  
Sedan bör protokollen också skickas till medlemskommunerna, men det bör inte vara 
obligatoriskt att varje medlem anslår dem på sin anslagstavla.  
 
§ 6 Alternativ formulering förordas, det vill säga kommunstyrelsen äger rätt att väcka ärende 
i förbundsfullmäktige 
 
§ 15 Lägg in begränsning för handlingar som inte är offentliga 
 
§ 25 Tvist bör avgöras i allmän domstol. 

Solna stad 
§ 6 Ersätt skrivelse med: ”Respektive förbundsmedlems kommunstyrelse äger rätt att väcka 
ärende i förbundet. 
Ärende kan även väckas i förbundsfullmäktige genom ledamot i förbundsfullmäktige.  
 
§ 8 Tillägg tredje stycket […] budgetåret och en ekonomisk inriktning för ytterligare två år.   
 
§ 10 Utgår (kommentar: ett beslut tas istället av fullmäktige) 
 
§ 11 Tredje stycket utgår (kommentar: vet ej vad det syftar till) 
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§ 14 Samrådsgruppen ska bestå av kommundirektör (motsv) eller den/de kommundirektören 
(motsv) anvisar från medlemskommunen. Samrådsgruppen ska sammanträda minst fyra 
gånger per år. 
 
§ 25 Andra stycket: Kan inte uppgörelse nås genom förhandling ska tvisten lösas i svensk 
allmän domstol och med tillämpning av svensk rätt. Respektive part bär sina egna 
rättegångskostnader.  

Sundbybergs stad 
Formalia: inga förkortningar. Skriva ut kubikmeter, med mera samt till och med. Förtydliga 
förbundsstyrelse respektive förbundsfullmäktige. 
 
§ 2 […] tillställas medlemskommunerna för anslag på dess digitala anslagstavlor. 
 
§ 11 Andra stycket: Det här stycket borde ligga under 4 § och gälla för förbundsfullmäktige 
så att det speglar bestämmelsen i KL 9 kap. 4 § gällande den beslutande församlingens 
mandattid.  
 
Därefter kan det här stycket omformuleras som ”Styrelsen väljs för samma mandattid som 
förbundsfullmäktige.” 

Danderyds kommun 
Inga synpunkter har inkommit förbundet, 

Norrtälje kommun 
Inga synpunkter har inkommit förbundet. 

Sigtuna kommun 
Inga synpunkter har inkommit förbundet. 

Täby kommun 
§ 6 Instämmer att ”kommunstyrelsen bör ha rätt att väcka ärende i förbundsfullmäktige”.  
 
§ 8 Tillägg i tredje stycket: […]budgetåret och en ekonomisk inriktning för det antal år som 
anges i kommunallagen. 
 
§ 14 Samrådsgruppen bör sammanträda minst fyra gånger per år. 

Upplands-Bro kommun 
§ 6 Medlemskommunernas ledamöter i förbundsfullmäktige bör i första hand väcka ärende i 
förbundsfullmäktige, i andra hand kommunstyrelsen i medlemskommunen.  
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Upplands Väsby kommun 
Inga synpunkter har inkommit förbundet. 

Järfälla kommun 
Inga synpunkter har inkommit förbundet. 
 
 
Annika Palmgren 
Administrativ samordnare 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2018-09-13

Änr KS 2018/94.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 96 Rapportering ej verkställda gynnande beslut 2018

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
2 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen (SoL) har ett beslut om beviljande av ledsagning till enskilt tillfälle 
inte verkställts. Den enskilde är erbjuden insatsen men avvaktar tidpunkt för resa. Handläggare bevakar 
och följer upp. 

Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av kontaktperson inte verkställts med anledning av 
att utförare inte hittat lämplig kontaktperson. Utförare har skickat förslag på intressant kandidat till den 
enskilde för matchning men har ännu inte fått återkoppling.

Sammanställning av ej verkställda beslut
Datum 180701, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall ledsagning 104 0 1

Datum 180701, lagrum LSS

Bifall kontaktperson 144 1 0

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN 2018-08-21/§ 69
Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2018-08-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Revisorerna
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Protokoll Socialnämnden
2018-08-21

Änr SN 2018/44.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 69 Rapportering ej verkställda gynnande beslut 2018

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 
2 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen (SoL) har ett beslut om beviljande av ledsagning till enskilt tillfälle 
inte verkställts. Den enskilde är erbjuden insatsen men avvaktar tidpunkt för resa. Handläggare bevakar 
och följer upp. 

Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av kontaktperson inte verkställts med anledning av 
att utförare inte hittat lämplig kontaktperson. Utförare har skickat förslag på intressant kandidat till den 
enskilde för matchning men har ännu inte fått återkoppling.

Sammanställning av ej verkställda beslut
Datum 180701, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall ledsagning 104 0 1

Datum 180701, lagrum LSS

Bifall kontaktperson 144 1 0

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2018-08-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, socialförvaltningen

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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Tjänsteutlåtande
2018-08-02

Änr SN 2018/44.790
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 2 2018

Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande rutiner rapporteras till socialnämnden, kommunfullmäktige och stadens revisorer vad 
förvaltningen har rapporterat till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) i fråga om beslut om insatser 
enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kvartal 
2 2018, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för socialtjänstlagen (SoL) har ett beslut om beviljande av ledsagning till enskilt tillfälle 
inte verkställts. Den enskilde är erbjuden insatsen men avvaktar tidpunkt för resa. Handläggare bevakar 
och följer upp. 

Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av kontaktperson inte verkställts med anledning av 
att utförare inte hittat lämplig kontaktperson. Utförare har skickat förslag på intressant kandidat till den 
enskilde för matchning men har ännu inte fått återkoppling.

Sammanställning av ej verkställda beslut
Datum 180701, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall ledsagning 104 0 1

Datum 180701, lagrum LSS

Bifall kontaktperson 144 1 0

Bedömning
Gällande beslut om ledsagning enligt SoL har den enskilde inte begärt verkställighet.

Socialförvaltningen
Sara Ahren
Enhetschef
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Tjänsteutlåtande
2018-08-02

Änr SN 2018/44.790
2 av 2

Förvaltningen har avtal med extern leverantör för rekrytering av kontaktperson inom lagrummet LSS och 
inväntar återkoppling gällande matchning av presenterad kandidat.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Sara Ahrén, 2018-08-02

Kopia på beslutet till:

För åtgärd: Mikael Landberg, socialförvaltningen
Akt

För kännedom: Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna
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