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Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-17

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 10 juni kl. 17:00.

  Ärende    Beskrivning       Föredragande

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

2 Utdelning av Vaxholms stads förtjänsttecken 2019 Karin Enström (M)

3 Programförklaring Mittsamverkan Malin Forsbrand (C)

4 Tertialbokslut 1 2019 Malin Forsbrand  (C)

5 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2019-04-30 Malin Forsbrand (C)

6 Samverkansavtal - fortsatt utveckling av Kastellets 
förutsättningar som besöksmål och attraktivitet för 
etablering av verksamheter

Malin Forsbrand (C)

7 Strategi för nödvatten 2019 Malin Forsbrand (C)

8 Revidering av Vaxholm stads inköps- och 
upphandlingspolicy

Malin Forsbrand (C)

9 Policy mot hot, våld och trakasserier Malin Forsbrand (C)
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10 Nytt uppdrag för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd

Irma Kilim (S)

11 Taxa för tillsyn och kontroll enligt lagen om tobak och 
liknande produkter

Irma Kilim (S)

12 Svar på motion från Miljöpartiet avseende kommunal 
cykelplan

Malin Forsbrand (C)

13 Svar på motion (V) om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm Malin Forsbrand (C)

14 Svar på motion från Vänsterpartiet (V): Förlängt 
kommunalt bostadsansvar för nyanlända barnfamiljer

Lena Hallberg (C)

15 Obesvarade motioner per 2019-06-17 Karin Enström (M)

16 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2019 Lena Hallberg (M)

17 Inkomna motioner Karin Enström (M)

18 Inkomna interpellationer Karin Enström (M)

19 Val och entlediganden (inklusive val av 7 st nämndemän 
till Attunda tingsrätt 2020-2023)

Karin Enström (M)

Karin Enström (M) Kristoffer Staaf
Ordförande Sekreterare
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/43.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 80 Tertialbokslut 1 2019

Kommunstyrelsens beslut
Tertialbokslut 1- 2019 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Tertialbokslut 1- 2019 för Vaxholms stad godkänns.

2. Barn- och utbildningsnämnden återkopplar om en åtgärdsplan för att nå en budget i balans i 
egenregin i samband med delårsrapporten. 

Ärendebeskrivning
Tertialbokslutet har upprättats per 2019-04-30. Periodens resultat är 9,1 mnkr, vilket överstiger budget 
med 2,5 mnkr.  Helårsprognosen visar ett resultat på 17,2 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot det 
budgeterade helårsresultatet på -2,6 mnkr. 

Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden 
kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2019. 

Helårsprognosens slutresultat utgör 2,5 procent av skatteintäkterna.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 32/2019-05-22
Tjänsteutlåtande, 2019-05-20
Tertialbokslut 1- 2019 Vaxholms stad, 2019-05-21
Tertialbokslut 1- 2019 Kommunstyrelsen, 2019-05-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Kommunledningen
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-22

Änr KS 2019/43.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 32 Tertialbokslut 1 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Tertialbokslut 1- 2019 för kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta

1. Tertialbokslut 1- 2019 för Vaxholms stad godkänns.

2. Barn- och utbildningsnämnden återkopplar om en åtgärdsplan för att nå en budget i balans i 
egenregin i samband med delårsrapporten. 

Ärendebeskrivning
Tertialbokslutet har upprättats per 2019-04-30. Periodens resultat är 9,1 mnkr, vilket överstiger budget 
med 2,5 mnkr.  Helårsprognosen visar ett resultat på 17,2 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot det 
budgeterade helårsresultatet på -2,6 mnkr. 

Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden 
kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2019. 

Helårsprognosens slutresultat utgör 2,5 procent av skatteintäkterna.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-05-20
Tertialbokslut 1- 2019 Vaxholms stad, 2019-05-21
Tertialbokslut 1- 2019 Kommunstyrelsen, 2019-05-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman, klk

För kännedom: Kommunledningen
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Tjänsteutlåtande
2019-05-20

Änr KS 2019/43.042
1 av 1

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Tertialbokslut 1 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

Tertialbokslut 1- 2019 Kommunstyrelsen godkänns. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Tertialbokslut 1- 2019 Vaxholms stad godkänns.

2. Barn- och utbildningsnämnden återkopplar om en åtgärdsplan för att nå en budget i balans i 
egenregin i samband med delårsrapporten. 

Sammanfattning
Tertialbokslutet har upprättats per 2019-04-30. Periodens resultat är 9,1 mnkr, vilket överstiger budget 
med 2,5 mnkr.  Helårsprognosen visar ett resultat på 17,2 mnkr vilket är en negativ avvikelse mot det 
budgeterade helårsresultatet på -2,6 mnkr. 

Helårsprognosen för måluppfyllelse av målområdena kvalitet, livsmiljö och ekonomi visar att staden 
kommer att uppnå god ekonomisk hushållning under 2019. 

Helårsprognosens slutresultat utgör 2,5 procent av skatteintäkterna.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, 2019-05-20

Tertialbokslut 1- 2019 Vaxholms stad, 2019-05-21

Tertialbokslut 1- 2019 Kommunstyrelsen, 2019-05-21

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

Jennie Falk Eriksson, kvalietscontroller
Ulrika Strandberg, utbildningschef

För kännedom: Kommunledningen

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Styrning och organisation  
Vaxholms stad har under mandatperioden 2019-2022 ett minoritetsstyre som består av en 
mittensamverkan mellan Centerpartiet, Socialdemokraterna och Liberalerna. Kommunfullmäktige 
som är kommunens högsta beslutande organ väljs av medborgarna vart fjärde år och tar beslut i 
kommunövergripande frågor. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska tas upp i 
kommunfullmäktige och har ansvar för att fullmäktiges beslut genomförs. Vaxholms stad har 
därutöver nämnder med olika ansvarsområden samt inflytande över flera bolag och förbund. 
Vaxholms stads medarbetare är samlade i en förvaltningsorganisation, där varje förvaltning  har i 
uppgift att stödja respektive nämnd samt att utföra det uppdrag som nämnden, lagar och 
bestämmelser har fastställt. Kommunstyrelsen har till sitt stöd kommunledningskontoret.  

Politisk organisation 
 

 

 

Kommunfullmäktige

Social-
nämnd

Barn- och 
utbildningsnämnd

Kommun-
styrelse

Stadsbyggnads-
nämnd

Nämnd för teknik, 
fritid och kultur

Valnämnd

Valberedning Revision

Arvodeskommitté

Södra Roslagens miljö-
och hälsoskyddsnämnd

(Täby)

Överförmyndarnämnd
(Värmdö)

Storstockholms 
brandförsvarsförbund
(kommunalförbund)

Norrvatten
(Kommunalförbund)

Vaxholm 
Smeden 3 AB

Fastighetsbolaget
Vasavägen 13 AB

Roslagsvatten AB Vaxholmsvatten AB
Hel- och delägda bolag, 
urval

Mandatfördelning 2019-2022 

Waxholmspartiet  8 
Moderaterna  7 
Centerpartiet  4 
Socialdemokraterna 4 
Liberalerna  2 
Sverigedemokraterna 2 
Vänsterpartiet  2 
Kristdemokraterna 1 
Miljöpartiet  1 
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Förvaltningsorganisation 

 

 

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

Gemensamma processer 
Vaxholms stads styr- och ledningsmodell omfattar kommungemensamma processer för (1) budget 
och bokslut, (2) kompetensförsörjning och (3) ärendeberedning. Ledarskapet på politisk nivå och 
inom förvaltningen är nyckeln för att skapa resultat utgående från respektive nämnds uppdrag. 
Uppdraget är givet av Vaxholms stads kommunfullmäktige och inom ramen för de nationella 
regelverken. 

 

Kommunchef

Utbildningsförvaltning Socialförvaltning Stadsbyggnadsförvaltning

Kommunlednings-
kontor

Ekonomi och upphandling

IT och service

Kansli

Kommunikation

Hållbarhet

Näringsliv och turism

Säkerhet

HR
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Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning fördelar resurser och skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar ekonomi. 
Styrningen utgår från fastställda principer som till exempel volymfördelning och finanspolicy. 
Beslutad budget och resultat följs upp och redovisas genom månadsrapporter, tertialrapporter samt 
helårsbokslut. Barn- och utbildningsnämndens samt socialnämndens budget är volymbaserad 
medan övriga nämnders budget är anslagsfinansierad.  

Mål och resultatstyrning 
Mål- och resultatstyrning skapar fokus, är utgångspunkt för prioriteringar och styr organisationens 
utveckling. Styrningen utgår från strategiska mål för respektive nämnd inom de tre målområdena: 
kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Målen visar inriktning och lyfter fram områden utifrån uppdraget 
som nämnden vill fokusera på under kommande planperiod. Målen följs upp både kvalitativt och 
kvantitativt. Måluppfyllelse bedöms utifrån utfall av ett antal indikatorer med ett beslutat målvärde 
som signalerar om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. Resultatet följs upp och redovisas vid 
tertialrapporter och årsredovisning. Nämndernas mål är övergripande, vilket skapar utrymme för 
verksamheten att med utgångspunkt från sin profession och kunskap om verksamheten identifiera 
vad som behöver utvecklas för att nå målen. Förvaltningar och enheter identifierar därmed 
prioriterade fokusområden och insatser utifrån sitt nuläge. Strukturen tar till vara medarbetarnas 
kunskap, erfarenhet och engagemang.   

 

Bild: Mål- och resultatstyrning i Vaxholms stad 

Kvalitetssäkring av uppdraget 
Mål- och resultatstyrning är en modell av flera som Vaxholms stad använder för att följa upp 
kvaliteten i kommunens tjänster. Utifrån framför allt statlig styrning inom socialtjänsten och 
utbildningsverksamhet finns krav på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete1 som omfattar 
arbetssätt och metoder för att följa upp, säkra och utveckla kvalitet utifrån hela uppdraget.  

Kvalitetssäkring av uppdraget säkrar kvaliteten av utförda tjänster och ger förutsättningar för en 
kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Kvalitetssäkringen kan bestå av flera olika 
metoder och vara både kvantitativa och kvalitativa. Exempel på metoder för kvalitetssäkring är 
nämndens utökade lista av nyckeltal som följer upp verksamheten, internkontroll och 
processledning.  

Riskanalys och internkontroll  
Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner 
som bidrar till att säkerställa att kommunens verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att 
informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig 
                                                           
1 Krav i SOSFS (2011:9) och Skollagen (2010:800) 
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och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god internkontroll. 
Kommunstyrelsen och varje nämnd gör årligen en riskanalys där väsentliga områden identifieras. 
Dessa risker ingår som en del i nämndens internkontrollplan, vilken fastställs av respektive nämnd i 
samband med beslut om mål och budget. Nämnderna rapporterar resultatet av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 

Processledning 
I det systematiska kvalitetsarbetet kan processledning utgöra en viktig del i kvalitetssäkring av 
uppdraget. Den ger också förutsättningar för en kontinuerlig utveckling och förbättring av 
verksamheten. Att använda kartlagda processer som utgångspunkt innebär att utgå från värdet som 
skapas för mottagaren. Arbetssätt, arbetsflöden och centrala kvalitetsfaktorer följs upp, utvärderas 
och förbättras av medarbetare som arbetar i processerna. Uppföljningar och utvärderingar ligger till 
grund för gemensamt lärande och kontinuerligt förbättringsarbete, men också för att prioritera 
enhetens mål inför kommande tidsperiod. Kvalitetssäkring uppnås också genom att 
processorientering ger möjlighet att skapa en gemensam förståelse och samsyn kring uppdraget. 
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Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. Mål och 
riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska finnas. Dessa ska omfatta både 
kommunens ekonomi och verksamhet. Ekonomisk hushållning innebär att kommunen både ska ha 
ändamålsenliga verksamheter med hög kvalitet och ett positivt ekonomiskt resultat över en längre 
period.  

Så görs bedömning av måluppfyllelse 
Med utgångspunkt från Vaxholms stads vision har kommunfullmäktige fastställt tre övergripande 
målområden: kvalitet, livsmiljö och ekonomi. Områdena kvalitet och livsmiljö omfattar 
verksamheternas resultat medan området ekonomi omfattar insatta resurser. Dessa båda 
perspektiv utgör grunden för bedömning av god ekonomisk hushållning. 

Kommunstyrelsen och nämnderna har strategiska mål inom respektive målområde som 
övergripande beskriver vad verksamheterna ska prioritera och uppnå inom den kommande 
treårsperioden. Varje mål mäts med ett antal indikatorer med ett beslutat målvärde som signalerar 
om staden är på rätt väg mot att uppnå målen. Se också beskrivning om mål- och resultatstyrning 
på sid 5. 

Vaxholms stad har även tre övergripande finansiella mål som ingår i målområdet ekonomi: 

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,5 procent, 

- soliditeten för kommunkoncernen ska inte understiga 35 procent, 

I de två tertialrapporterna samt i årsredovisningen gör kommunstyrelsen och respektive nämnd en 
uppföljning av sin måluppfyllelse. Målen följs upp genom att nämnden redovisar resultat för 
indikatorer samt beskriver arbetet inom prioriterade fokusområden och specifika insatser. 
Bedömningen av måluppfyllelsen sker för respektive indikator enligt en trafikljusmodell. Se ruta 
nedan.  

För indikatorer som mäter ekonomisk avvikelse har en gräns mellan gult och rött satts vid 

2 procents negativ avvikelse. En sammanställning av andel indikatorer av respektive färg visas för 
respektive mål.  

Så här visas måluppfyllelsen för indikatorerna 

 Målvärdet är uppnått 

Resultatet är uppnått,  

och… 

resultatet är externt jämförbart 

 Målvärdet är på väg att uppnås 

Resultatet är minst 85 procent av målnivån 

eller… 

resultatet är uppfyllt men är inte externt jämförbart 

 Målvärdet är inte uppnått 

Resultatet är lägre än 85 procent av målnivån 
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Exempel på fördelning av indikatorers måluppfyllelse.  

Så görs sammanfattande bedömning av måluppfyllelse och god ekonomisk 
hushållning 
För att kunna bedöma måluppfyllelse för respektive målområde aggregeras måluppfyllelsen för 
nämndernas mål inom området, vilket illustreras med ett cirkeldiagram. Diagrammet bygger på 
medelvärde för respektive grad av måluppfyllelse (färg). Antalet indikatorer till respektive mål 
påverkar inte.   

Målområde Mål Indikator 

Livsmiljö 

 

Vaxholm är socialt hållbart 

 

100%   

 Nöjd Region-Index (NRI) 

Vaxholm är ekologiskt hållbart 

 
50%   

50%   

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

 Insamlat matavfall (kg/inv) 

Bild: Exempel som illustrerar hur aggregering av måluppfyllelse sker från indikatorernas utfall till 
måluppfyllelse för målområdet. 

De övergripande finansiella målen ingår i målområdet ekonomi och dess måluppfyllelse aggregeras 
tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas mål till en sammanfattande bild av 
måluppfyllelsen inom området. 

Vaxholms stad bedömer att kommunen har god ekonomisk hushållning om: 

 mer än 50 procent av den aggregerade måluppfyllelsen visar uppfylld (grönt) eller på väg 
att uppfyllas (gult) inom alla tre målområdena. 

  

50%

25%

25%
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Prognos av måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning 2019 
Då resultat för indikatorerna i de flesta fall ännu inte finns för 2019 är graden av måluppfyllelse en 
prognos bland annat baserat på tidigare års utfall. Utifrån nedanstående prognos bedöms Vaxholms 
stad ha god ekonomisk hushållning under 2019. 

Cirkeldiagrammen för respektive målområde visar en aggregering av prognosen för måluppfyllelsen, 
vilken är beräknad utifrån ett medelvärde av prognosen för nämndernas måluppfyllelse inom 
området.  

Utförlig redovisning av mål och indikatorer finns under avsnitt för respektive målområde. Där 
beskrivs också viktiga händelser inom området. 

 

Kvalitet Livsmiljö Ekonomi 
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Målområde Kvalitet 
Målområdet kvalitet definieras enligt följande: Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i 
enlighet med nationella styrdokument och invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som 
kännetecknas av god tillgänglighet och positivt bemötande.  

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området kvalitet. Då resultat för indikatorerna i de flesta fall ännu inte finns för 2019 är 
graden av måluppfyllelse en prognos bland annat baserat på tidigare års utfall. Den aggregerade 
prognosen av måluppfyllelsen visar 46 procent uppfylld (grönt), 46 procent på väg att uppfyllas 
(gult) och 8 procent inte uppfyllt (rött).  
 

Kvalitet 

 

Mål Prognos indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T1 2019 

Målnivå 
BM-

värde2  

Invånarna och företagen erbjuds 
god tillgänglighet, bemötande och 
service (KS) 

 

67%   

33%   

 Nöjd Medborgar-Index (NMI) 56  55 59 

 Nöjd Inflytande-Index (NII) 38  40 44 

 Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat 

60  70 72 

Vaxholm har en god stadsmiljö (KS) 

 
 

50%   

50%   

 Nöjd Region-Index (NRI),  68  65 65 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Bostäder 

53  55 54 

Utbildningen är stimulerande, 
anpassad och tillgänglig för alla 
barn och elever. (BUN) 

 

100%   

 Genomsnittligt meritvärde åk 9 257  248 247 

 Behörighet till gymnasieskolan 
åk 9, andel (%) 

98%  97% 91% 

 Kommunranking Öppna 
jämförelser 

2  högst 50 61 

                                                           
2 Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner i 
Bygglovsalliansens årsrapport. Senast tillgängliga värde redovisas. 
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Mål Prognos indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T1 2019 

Målnivå 
BM-

värde2  

Barn, elever och föräldrar är nöjda 
med utbildningsverksamheterna. 
(BUN) 

 
50%   

50%   

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

96% 95% 95% 93% 

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

78% 78% 80% 76% 

Invånare och närstående är nöjda med 
socialnämndens verksamheter. (SN) 

 

50%   

50%   

 Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%) 

92%  94% 86% 

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg -  helhetssyn, 
andel (%) 

71%  78% 78% 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- 
och serviceboende , andel (%) av 
maxpoäng 

100%  100% 81% 

Ej återaktualiserade vuxna med 
missbruksproblem 21+ ett år efter 
avslutad utredning eller insats, 
andel (%) 

100%  90% 78% 

Socialnämnden tillvaratar 
digitaliseringens möjligheter för att 
öka självständighet, delaktighet och 
verksamheternas kvalitet. (SN) 

 

100%   

 Digitaliseringsgrad inom 
socialnämndens områden 

35%  50% 31% 

Arbetet inom socialnämndens 
verksamhetsområde utgår från 
vetenskap och beprövad 
erfarenhet. (SN) 

 

100%   

 Andel strukturerade och 
standardiserade metoder inom 
socialtjänstens område 

28%  35% 38% 

Invånare och företagare är nöjda 
med bemötandet. (SBN) 

 
50%   

50%   

 Nöjd Kund-Index (NKI), Bygglov 52  60 60 

 Nöjda kunder i GIS-enkät,  

skala 1-5 

3,77 3,81 3,75  

Handläggningstiderna är rimliga 

(SBN) 

 

50%   

50%   

 Handläggningstid i veckor, 
ärende komplett till beslut 

3,9 5,1 5 4,4 

 Handläggningstid i veckor, 
ansökan inkommen till expedierad 

17,7 17,7 12 13,1 
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Mål Prognos indikator 
Utfall 
2018 

Utfall 
T1 2019 

Målnivå 
BM-

värde2  

I kommunen finns ett brett utbud 
av kultur och fritidsaktiviteter. 
(TFK) 

 
33%   

67%   

 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Kultur 

57  55 61 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
Fritidsaktiviteter 

61  60 61 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Bibliotek 

73  75 74 

Invånarna har tillgång till 
bredbandsuppkoppling. (TFK) 

 
100%   

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

75  80 92 

Vaxholms stad har ett jämställt 
deltagande i idrottsaktiviteter. 
(TFK) 

 

100%   

 Deltagartillfällen tjejer i 
idrottsföreningar delat med totalt 
antal deltagande 

49%  45-55% 42% 
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Viktiga händelser 
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser under januari till april 2019 inom målområdet 
kvalitet. 

Fritidsverksamhet för ungdomar startar på nytt 
Fritidsverksamheten för Vaxholms ungdomar som har varit vilande under en tid startar nu upp igen 
i delvis ny tappning. Tanken är att ta tillvara på ungdomarnas önskemål och intressen. Aktiviteterna 
ska utgå från Storstugan, men även kunna bedrivas på andra platser och i samverkan med lokala 
verksamheter och de ideella fritidsgårdar som finns i Vaxholm. 

Teatersatsning för barn och unga 
Under årets första månader har Vaxholms stad bjudit barn och unga på teater. Alla elever i åk 1-3 
har fått ta del av en föreställning som har spelats i Storstugans lokaler. Fler teatertillfällen både för 
elever i skola och barn i förskola kommer. 

Öppet hus på Tynningö 
I april genomfördes en träff på Tynningö där boende och verksamma fick möjlighet att träffa och 
prata med tjänstepersoner från Vaxholms stad kring samhällsbyggnadsfrågor. 

Buffékoncept i skolrestaurangerna 
Förra året var det premiär för den populära buffén i lunchrestaurangen på Kronängsskolan. Nu har 
Vaxholms stad utökat med ett buffékoncept även för yngre elever. Tidigare serverades alltid två 
rätter, varav en vegetarisk, i Vaxholms F-6-skolor. Nu är det tre-fyra rätter att välja på, varav en 
vegetarisk. Salladsbuffén har också utökats med kall pasta, ris eller nudlar, så att det går att 
kombinera sin egen sallad. 

Nya taxor för lokaluthyrning  
2018 övertog tekniska enheten ansvaret för uthyrningen av lokaler i Vaxholms skolor, vilket tidigare 
hanterades av skolorna själva. I uppdraget ingick även att professionalisera uthyrningen och göra 
den mer likvärdig. Beslut om nya taxor, som motsvarar kostnaderna för uthyrning, fastställdes av 
kommunfullmäktige samtidigt som mål och budget hösten 2018 och började gälla 1 januari 2019. I 
samband med arbetet har också rutinerna för uthyrning förtydligats. Under 2019 kommer arbetet 
med riktlinjer för uthyrning fortsätta. Uthyrningen kommer att få en egen sida på Vaxholms stads 
webbplats och det kommer också bli möjligt att boka lokalerna via en e-tjänst. 
 
Nya riktlinjer för skolskjuts 
Nya riktlinjer för skolskjuts i Vaxholms stad har beslutats inför läsåret 2019/2020. Den största 
förändringen innebär tydligare och striktare kriterier för att beviljas skolskjuts med taxi. För att 
skapa en mer rättvis bedömning har den tidigare generella bedömningen av trafiksäkerheten på 
vissa vägar ersatts med en bedömning utifrån elevens ålder. Riktlinjerna bygger på jämförelser med 
andra kommuner, trafikmätningar, aktuell forskning och gällande praxis.  

Byggnationen av tillfälliga förskolelokaler påbörjades 
I mars påbörjades byggnationen av tillfälliga förskolelokaler på tomten Vitsippan på Vaxön. De nya 
lokalerna ska möjliggöra flytt av den kommunala förskoleverksamheten på Norrberget och planeras 
stå klara till sommaren. 
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Målområde Livsmiljö- ett hållbart Vaxholm 
Målområdet livsmiljö definieras enligt följande: Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där 
kommunen tillgodoser mänskliga behov inom ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både 
social- och ekologisk hållbarhet.  

Ett socialt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare på lika villkor erbjuds en livsmiljö där de 
upplever en hög grad av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. 
Fyra områden har prioriterats: trygg miljö, föräldrastöd, drogförebyggande arbete och 
hälsofrämjande förutsättningar. 
 
Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till 
naturresursuttaget i ekosystemen. De sex fokusområdena är: miljösmart i vardagen, förbättra 
vattenkvaliteten i Östersjön, minska klimatavtrycket, säkra biologisk mångfald, klimatanpassa och 
giftfri miljö. 

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området livsmiljö. Då resultat för indikatorerna i de flesta fall ännu inte finns för 2019 är 
graden av måluppfyllelse en prognos bland annat baserat på tidigare års utfall. Den aggregerade 
prognosen av måluppfyllelsen visar 18 procent uppfylld (grönt), 66 procent på väg att uppfyllas 
(gult) och 17 procent inte uppfyllt (rött). 

Livsmiljö 

 

Mål Prognos indikator 
Utfall 
2018 

Utfall  
T1 2019 

Målnivå 
BM-

värde3 

Vaxholm är socialt hållbart (KS) 

 

100%   

 Nöjd Region-Index (NRI), 
trygghet 

78  75 58 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
trygghet kvinnor 

75  75 55 

 Nöjd Region-Index (NRI), 
trygghet män 

81  75 61 

 Antal anmälda våldsbrott per 
1000 invånare 

3,1  5 8,5 

  

                                                           
3 Benchmarking sker med Stockholms län förutom NRI trygghet där BM sker med hela landet eftersom könsuppdelad statistik inte finns 

redovisat på länsnivå. Senast tillgängliga värde redovisas. 
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Mål Prognos indikator 
Utfall 
2018 

Utfall  
T1 2019 

Målnivå 
BM-

värde 

Vaxholm är ekologiskt hållbart. (KS) 

 
 

100%   

 Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%) 

75%  70%  

 Insamlat matavfall (kg/inv) 30  32  

 Utsläpp växthusgaser (ton/inv) 2,7  2,6  

Förskolan, skolan och fritidshemmet är 
en trygg, kunskapsfrämjande och 
hälsofrämjande miljö som är tillgänglig 
för alla. (BUN) 

 

67%   

33%   

 Trygghetsindex 96% 94% 95% 90% 

 Andel lärare med 
lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne (%) 

73,5%  75% 69,7% 

 Andel årsarbetare med 
förskollärarlegitimation (%) 

31%  30% 28% 

Utbildningsverksamheterna arbetar i 
enlighet med Vaxholms agenda för 
ekologisk hållbarhet. (BUN) 

 
100%   

 Ekologiska inköp, andel (%) 38% 33% 42% 40% 

God hälsa främjas hos stadens invånare 
och deras närstående. (SN) 

 

33%   

67%   

 Elever i åk 9 som har använt 
narkotika någon gång, andel (%) 

9%  8% 10% 

 Hushåll med ekonomiskt 
bistånd som erhållit bistånd i 10-12 
mån under året 

34%  20% 17% 

Hushåll som erhållit ekonomiskt 
bistånd i 10-12 månader under 
året, andel av alla hushåll (%) 

0,7%  0,5% 0,5% 

Stadsbyggnadsförvaltningen har ett ökat 
digitalt arbetssätt. (SBN) 

 
100%   

 Beställning av kart- och 
mättjänster via webbformulär, 
procent (%) 

0% 71% 50%  

Den offentliga miljön är tillgänglig, trygg 
och välskött.(TFK) 

 

67%   

33%   

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gång och cykelvägar 

51  55 59 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Gator och vägar 

52  55 59 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI), 
Renhållning och sophämtning 

64  60 66 

Kommunen har energisnåla lokaler. (TFK) 

 

100%   

 Energianvändning kWh/m2 i 
kommunalägda lokaler 

148  180  
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Viktiga händelser  
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser under januari till april 2019 inom målområdet 
livsmiljö. 

Arbete med ny översiktsplan och hållbarhetsstrategi har påbörjats 
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan och en hållbarhetsstrategi har påbörjats på uppdrag av 
kommunstyrelsen. En viktig del i detta arbete är att involvera Vaxholms stads invånare genom tydlig 
information och dialog. 

Polisen och Vaxholms stad har skrivit under nytt medborgarlöfte 
För tredje året i rad har Vaxholms stad och polismyndigheten skrivit under ett gemensamt 
medborgarlöfte och en samverkansöverenskommelse för arbetet med minskad brottlighet och ökad 
trygghet i kommunen. Det nya medborgarlöftet sträcker sig fram till 2022 och har tyngdpunkt på att 
fortsätta arbetet med en mer synlig polis och en trygg upplevd miljö. Detta ska bland annat uppnås 
genom ökad närvaro vid stora offentliga tillställningar, arbete med grannsamverkan samt 
drogförebyggande arbete med fokus på barn och unga. 

Ytterby gruva tilldelades europeiskt kemipris 
I slutet av april tilldelades Ytterby gruva ett europeiskt kemipris för sin roll som viktigt historiskt 
landmärke. Flera grundämnen har upptäckts på platsen, vilket gör gruvan världsunik. European 
Chemical Society (EuChemS) delade ut priset ”Historical landmark” utifrån Ytterby gruvas betydelse 
för kemins historia, och hur platsen har bidragit till att kemin ingår i Nordens kulturarv. 

Vaxholms stad delar i projektet Glokala Sverige 
Vaxholm har blivit utvald, som en av 90 kommuner och regioner, att delta i projektet Glokala 
Sverige. Projektet drivs av FN-förbundet i samverkan med SKL med syfte att utbilda, engagera och 
ytterligare stärka upp arbetet för att uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.  

 
Jobbcoach ger stöd till arbetssökande  
I januari lanserade Vaxholms stad en ny tjänst där invånare kan få hjälp i sitt jobbsökande. Det 
innebär exempelvis hjälp med hur man skriver CV, intervjuträning, vägledning kring fortbildning och 
kontakter till lokala och regionala arbetsgivare.  
 
Vaxholm med i friluftsguiden Naturkartan 
Naturkartan är en webbguide och en mobilapp med förslag på utflyktsmål i hela Sverige. Med i 
guiden för Vaxholm är bland annat naturreservatet Bogesundslandet med dess många 
naturupplevelser och vandringsleder. 

Fysio+ tillträdde gymlokalerna i den nya sporthallen 
I januari skrev Vaxholms stad avtal med det lokala friskvårdsföretaget Fysio+ för gymlokalerna i den 
nya sporthallen på Campus Vaxholm. Företaget har sedan tidigare anläggningar på Vaxön, Rindö 
och i Hemmesta (Värmdö). I gymmet på Campus Vaxholm erbjuder de både en blandning av 
kondition och styrka med maskiner och fria vikter samt personlig träning, naprapati och massage. 
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Målområde Ekonomi  
Målområdet ekonomi definieras enligt följande: Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt.  

Staden har tre övergripande finansiella mål:  

- budgetavvikelsen ska inte vara negativ, 
- resultatet i procent av skatteintäkterna ska uppgå till minst 2,5%, 

- soliditeten för kommunkoncernen ska inte understiga 35%, 

Utöver de övergripande finansiella målen har även nämnderna egna mål och indikatorer.  

Resultat och måluppfyllelse 
I tabellen nedan redovisas nämndernas mål beslutade av kommunfullmäktige och indikatorernas 
utfall inom området ekonomi. Graden av måluppfyllelse visar en prognos för helåret 2019. Den 
aggregerade prognosen av måluppfyllelsen visar 59 procent uppfylld (grönt), 34 procent på väg att 
uppfyllas (gult) och 6 procent inte uppfyllt (rött). 
 
 

Ekonomi 

 

 

Övergripande finansiella mål 
    

Mål Prognos indikator 
Utfall 
2018 

Utfall     
T1 2019 

Målnivå 
BM-

värde4 

Budgetavvikelsen ska inte vara 
negativ (mnkr) 

 
100%   

  Budgetavvikelse (mnkr) -1,9 mnkr 2,5 mnkr 0 mnkr 0 mnkr 

Resultatet i procent av 
skatteintäkterna ska uppgå till 
minst 2,5% 

 
100%   

 Resultat i procent av 
skatteintäkterna (%) 

2,3% 4% 2,5% 0,8% 

Soliditet för kommunkoncernen ska 
inte understiga 35% 

 
100%   

 Soliditet 35,4%  30% 38,9% 

                                                           
4 Benchmarking sker med Stockholms län. 
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Nämndernas mål      

Mål Prognos indikator 
Utfall 
2018 

Utfall  
T1 2019 

Målnivå 
BM-

värde 

Ekonomin är långsiktigt hållbar (KS) 

 

100%   

 Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget 

-7,1% 0,8% 0% 0% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(BUN) 

 

25%   

25%   

50%   

 Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget 

2,3% 0,2% 0% 0% 

 Nettokostnadsavvikelse 
förskola inkl. öppen fsk, (%) 

3,5%5  0% -7,1% 

 Nettokostnadsavvikelse 
grundskola, (%) 

0,7%  0% -5,3% 

 Nettokostnadsavvikelse 
fritidshem, (%) 

-9,2%  0% -8,8% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar (SN) 

 

25%   

75%   

 Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget 

5,5% 3,6% 0% 0% 

 Nettokostnadsavvikelse 
äldreomsorg, (%) 

-12,5%  0% -6,3% 

 Nettokostnadsavvikelse LSS, 
(%) 

3,1%  0% 5,6% 

 Nettokostnadsavvikelse 
individ- och familjeomsorg (%) 

-28,4%  0% -9,3% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(SBN) 

 

50%   

50%   

 Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget 

-4% 35,5% 0% 0% 

 Självkostnadstäckningsgraden 63% 74% 75% 77% 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 
(TFK) 

 

100%   

 Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget 

-2,5% 5% 0% 0% 

 

  

                                                           
5 Utfall i kursiv stil anger 2017 års värde då statistiken i dessa fall har en eftersläpning på ett år. 
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Viktiga händelser 
Nedan följer en sammanfattning av viktiga händelser under januari till april 2019 inom målområdet 
ekonomi. 

Rättsprocess mot byggentreprenör 
Rättegången i tingsrätten för tvistemål med en av byggentreprenören till Campus idrottshall 
inleddes 2018 och har nu avslutats under 2019. Domen kommer att förkunnas i juni månad. Utfallet 
av domen kan få resultatpåverkande effekter på stadens ekonomi.  

Pensionskostnader 
Staden har fortsatt höga pensionskostnader efter KPA-Pensions revidering av 
pensionsskuldsprognosen i december 2018. De är de ökade pensionskostnaderna som i huvudsak 
orsakar det prognostiserade underskottet på finansansvaret. Staden kommer att ta hänsyn till de 
ökade pensionskostnaderna i den kommande budgetprocessen.   

Kostnadsutjämningsutredningen 
Regeringen beslutade 2016 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av 
systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utredningen har antagit namnet 
Kostnadsutjämningsutredningen. Resultatet av utredningen har gått ut på remiss som samtliga 
kommuner i riket har fått möjligheten att svara på. Vaxholms stad har skickat in ett remissvar till 
finansdepartementet (KS 2019/120.040). Om utredningens föreslagna ändringar antas av riksdagen 
innebär det att Vaxholms stad tvingas betala in ytterligare -3 miljoner kronor till det kommunala 
utjämningssystemet enligt de preliminära beräkningarna.  

Ny Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag (2018:597; LKBR), 
som gäller från och med 2019. Denna lag har ersatt lagen (1997:614) om kommunal redovisning 
(KRL) som gällde sedan 1998. Stadens ekonomienhet arbetar med att implementera förändringarna 
som den nya lagen innebär i system, dokument, processer osv. Det har bland annat beslutats om 
förändringar gällande den kommunala koncernen och vilka bolag i den kommunala koncernen 
staden har skyldighet att upprätta sammanställda räkenskaper för. Staden kommer att ta hjälp från 
revisionen kring tolkningen av den nya lagen, om och i så fall vilka, hel- och delägda bolag som 
sammanställda räkenskaper behöver upprättas för. Detta kan få en inverkan på det finansiella 
målet, ’’soliditeten för kommunkoncernen ska inte understiga 35%’’ eftersom att det kan tillkomma 
eller falla bort bolag vi upprättar sammanställda räkenskaper för. Tidigare år har vi upprättat 
sammanställda räkenskaper för stadens helägda bolag Smeden och Vasavägen.  
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Finansiella rapporter 

Resultaträkning 

Stadens resultaträkning (mnkr) Bokslut 
jan-apr  

Budget 
jan-apr  

Budget-    
avvikelse 

jan-apr  
Prognos 

helår  
Budget 

helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-apr 

2018 

Verksamhetens intäkter 36,7 34,3 2,4 112,7 107,4 5,3 34,5 

Verksamhetens kostnader -238,7 -238,1 -0,6 -724,9 -718,5 -6,4 -222,4 

Avskrivningar -12,7 -13,3 0,6 -41,4 -40,0 -1,4 -12,4 

Verksamhetens nettokostnad -214,7 -217,1 2,4 -653,6 -651,1 -2,5 -200,3 

Skatteintäkter 229,1 229,3 -0,2 687,3 687,8 -0,5 218,2 

Generella statsbidrag och utjämning -2,9 -2,5 -0,3 -8,6 -7,5 -1,0 -2,4 

Verksamhetens resultat 11,5 9,6 1,9 25,2 29,2 -4,1 15,6 

Finansiella intäkter 0,6 0,5 0,1 1,6 1,5 0,1 0,0 

Finansiella kostnader -3,1 -3,6 0,5 -9,5 -10,9 1,3 -2,2 

Resultat efter finansiella poster 9,1 6,5 2,5 17,2 19,8 -2,6 13,3 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 9,1 6,5 2,5 17,2 19,8 -2,6 13,3 

 

Driftredovisning 

Driftredovisning per nämnd 
(mnkr)                     

 Bokslut 
Intäkter      
jan-apr  

Bokslut  
Kostnader    

jan-apr  

Bokslut 
Intern- 
handel           
jan-apr  

Bokslut   
netto            

jan-apr  

Budget    
netto           

jan-apr  

Budget- 
avvikelse               

jan-apr  

Prognos  
netto          
helår  

Budget    
netto           
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
netto          

jan-apr    
2018 

Kommunstyrelsen 1,8 -25,7 -0,9 -24,8 -25,1 0,2 -77,1 -75,8 -1,3 -21,2 

Barn- och utbildningsnämnden 14,9 -116,3 -13,4 -114,8 -115,0 0,2 -346,5 -348,0 1,5 -109,5 

Socialnämnden 12,3 -65,6 -3,8 -57,0 -59,2 2,1 -175,9 -178,9 3,0 -54,1 

Nämnden för teknik, fritid och 
kultur 

5,7 -36,1 13,0 -17,3 -18,3 0,9 -49,2 -49,2 0,0 -16,4 

Stadsbyggnadsnämnden 1,8 -2,9 -0,1 -1,2 -1,9 0,7 -5,5 -5,8 0,3 -1,1 

Summa nämnder 36,5 -246,6 -5,1 -215,2 -219,4 4,1 -654,3 -657,8 3,5 -202,3 

Pensionskostnader, 
semesterlöneskuld m.m. 

0,3 -4,9 0,0 -4,6 -3,2 -1,4 -14,7 -9,6 -5,0 -3,3 

Kapitaltjänstintäkt 0,0 0,0 5,1 5,1 5,4 -0,3 15,2 16,2 -1,0 5,2 

Verksamhetens nettokostnad 36,7 -251,5 0,0 -214,8 -217,2 2,4 -653,8 -651,3 -2,5 -200,4 

Skatteintäkter 229,1 0,0 0,0 229,1 229,3 -0,2 687,3 687,8 -0,5 218,2 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

24,2 -27,1 0,0 -2,9 -2,5 -0,3 -8,6 -7,5 -1,0 -2,4 

Verksamhetens resultat 290,0 -278,6 0,0 11,5 9,6 1,9 24,9 29,0 -4,1 15,5 

Finansiella intäkter 0,6 0,0 0,0 0,6 0,5 0,1 1,6 1,5 0,1 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 -3,0 0,0 -3,0 -3,6 0,5 -9,3 -10,7 1,3 -2,2 

Resultat efter finansiella poster 290,7 -281,6 0,0 9,1 6,5 2,5 17,2 19,8 -2,6 13,3 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 290,7 -281,6 0,0 9,1 6,5 2,5 17,2 19,8 -2,6 13,3 
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Driftredovisning per verksamhet 
(mnkr)                     

 Bokslut 
Intäkter      
jan-apr  

Bokslut  
Kostnader    

jan-apr  

Bokslut 
Intern- 
handel           
jan-apr  

Bokslut   
netto            

jan-apr  

Budget    
netto           

jan-apr  

Budget- 
avvikelse               

jan-apr  

Prognos  
netto          
helår  

Budget    
netto           
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
netto          

jan-apr    
2018 

Politisk verksamhet 0,0 -2,9 0,0 -2,9 -2,9 0,0 -9,0 -8,9 -0,1 -2,2 

Infrastruktur, skydd 8,5 -42,4 14,9 -19,0 -19,8 0,8 -55,8 -55,4 -0,3 -17,1 

Kultur och fritid 0,8 -6,9 -3,2 -9,3 -8,8 -0,5 -27,2 -26,5 -0,7 -8,2 

Pedagogisk verksamhet 14,4 -110,1 -13,8 -109,6 -110,1 0,5 -331,3 -333,0 1,7 -104,6 

Vård och omsorg 6,3 -52,1 -3,5 -49,3 -47,0 -2,3 -149,0 -142,2 -6,8 -44,6 

Individ- och familjeomsorg 0,1 -7,2 -0,1 -7,2 -9,5 2,3 -21,3 -28,8 7,4 -7,4 

Särskilt riktade insatser 5,9 -4,6 0,0 1,2 -0,3 1,5 0,6 -0,9 1,5 -0,1 

Affärsverksamhet 0,1 -0,4 -0,1 -0,4 -1,6 1,2 -2,7 -3,7 1,0 -0,4 

Gemensamma verksamheter 0,3 -20,0 0,8 -18,9 -19,4 0,5 -58,8 -58,6 -0,2 -17,6 

Summa nämnder 36,5 -246,6 -5,1 -215,3 -219,4 4,1 -654,3 -657,8 3,5 -202,3 

Pensionskostnader, 
semesterlöneskuld m.m. 

0,3 -4,9 0,0 -4,6 -3,2 -1,4 -14,7 -9,6 -5,0 -3,3 

Kapitaltjänstintäkt 0,0 0,0 5,1 5,1 5,4 -0,3 15,2 16,2 -1,0 5,2 

Verksamhetens nettokostnader 36,7 -251,5 0,0 -214,8 -217,2 2,4 -653,8 -651,3 -2,5 -200,4 

Skatteintäkter 229,1 0,0 0,0 229,1 229,3 -0,2 687,3 687,8 -0,5 218,2 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

24,2 -27,1 0,0 -2,9 -2,5 -0,3 -8,6 -7,5 -1,0 -2,4 

Verksamhetens resultat 290,0 -278,6 0,0 11,5 9,6 1,9 24,9 29,0 -4,1 15,5 

Finansiella intäkter 0,6 0,0 0,0 0,6 0,5 0,1 1,6 1,5 0,1 0,0 

Finansiella kostnader 0,0 -3,0 0,0 -3,0 -3,6 0,5 -9,3 -10,7 1,3 -2,2 

Resultat efter finansiella poster 290,7 -281,6 0,0 9,1 6,5 2,5 17,2 19,8 -2,6 13,3 

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 290,7 -281,6 0,0 9,1 6,5 2,5 17,2 19,8 -2,6 13,3 
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Investeringsredovisning 

Löpande investeringar (mnkr) Bokslut 
jan-apr  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Kommunstyrelsen         

Inventarier 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

IT -0,8 -2,0 -2,0 0,0 

Digital utveckling/E-tjänsteplattform 0,0 -0,5 -0,7 0,2 

Miljöbil 0,0 -0,4 -0,4 0,0 

Gym -1,1 -1,1 -1,0 -0,1 

GC-vägar 0,0 0,0 -2,0 2,0 

Rådhuset 0,0 0,0 -5,0 5,0 

Kommunhuset 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Uppvärmd läktare ishall -1,1 -2,0 0,0 -2,0 

Övrigt 0,0 0,0 -5,4 5,4 

Summa -3,0 -6,3 -16,7 10,4 

          

Nämnden för teknik, fritid och kultur         

Gator och trafik -0,2 -5,0 -5,0 0,0 

Om- och tillbyggnader fastigheter -0,8 -9,0 -9,0 0,0 

Hamnar och kajer -0,2 -1,0 -1,0 0,0 

Fritid 0,0 -1,0 -1,0 0,0 

Park och mark -0,2 -1,0 -1,0 0,0 

Energisparåtgärder -0,1 -1,0 -1,0 0,0 

Summa -1,5 -18,0 -18,0 0,0 

          

Barn- och utbildningsnämnden         

Inventarier -0,8 -2,0 -2,0 0,0 

Summa -0,8 -2,0 -2,0 0,0 

          

Socialnämnden         

Digital utveckling 0,0 -0,6 -0,6 0,0 

Inventarier och utrustning 0,0 -0,3 -0,3 0,0 

Miljöbil 0,0 -0,4 -0,4 0,0 

Summa 0,0 -1,2 -1,2 0,0 

          

Stadsbyggnadsnämnden         

Löpande investering 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Summa 0,0 -0,1 -0,1 0,0 

Summa löpande investeringar -5,3 -27,6 -38,0 10,4 
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Långsiktiga investeringar 
(mnkr) Bokslut 

jan-apr  
Prognos 

helår  
Budget 

helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår    

Ack. 
utfall 

Projektets 
prognos 

Projektets 
budget 

MoB 2019 

Prognos- 
avvikelse 

Start 
Slut 

Prognos 

SÄBO 1 inkl garage 0,0 -1,3 -1,3 0,0   -0,4 -190,0 -190,0 0,0 2018 2022 

Kores -4,3 -11,0 -15,0 4,0   -4,3 -11,0 -15,0 4,0 2019 2019 

Rindö skola 0,0 -5,0 -37,2 32,2   -0,4 -76,5 -76,5 0,0 2016 2022 

Utbyggnad Vaxö skola -0,8 -13,4 -26,5 13,1   -3,0 -29,0 -29,0 0,0 2018 2020 

Resarö skola -0,4 -6,5 -25,0 18,5   -1,6 -40,0 -40,0 0,0 2018 2021 

Förskolan Storäng -0,3 -0,5 0,0 -0,5   -0,9 -42,0 -42,0 0,0 2016 2023 

Förskolan Vitsippan -1,7 -22,0 0,0 -22,0   -1,7 -22,0 0,0 -22,0 2017 2019 

Förskolan Lägerhöjden 0,0 -0,3 -0,3 0,0   -0,1 -42,0 -42,0 0,0 2018 2022 

Engarn 0,0 0,0 -2,0 2,0   0,0 -5,1 -4,0 -1,1 2020 2021 

Vaxön 1:26 hyreslägenheter 0,0 -0,2 -13,0 12,8   -0,2 -0,2 -28,0 27,8 2018 - 

Tennishallen -0,2 -0,2 0,0 -0,2   -9,6 -9,6 -9,6 0,0 2015 2019 

Kajen -0,1 -1,7 0,0 -1,7   -0,1 -200,0 0,0 -200,0 2019 2030 

Kronängsskolan 0,0 -0,1 0,0 -0,1   -171,1 -171,1 0,0 0,0     

Idrottshallen 0,0 -0,1 0,0 -0,1   -101,7 -102,0 0,0 0,0     

Summa investeringar -8,0 -62,2 -120,3 58,1   -295,2 -940,5 -476,1 -191,3     

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Totala investeringar (mnkr) Bokslut 
jan-apr  

Prognos 
helår  

Budget 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

  -13,3 -89,7 -158,3 68,6 
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Staden som arbetsgivare  
Stadens förmåga att säkerställa kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare bidrar till 
stadens samtliga tre målområden med betoning på målområdet kvalitet.  

Kvaliteten på de kommunala tjänsterna utförda av medarbetarna påverkar Vaxholms attraktivitet. 
Vi arbetar för att Vaxholms stad ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta, friska och 
motiverade medarbetare, vilket ger förutsättning för utveckling, effektivitet och kontinuitet i 
verksamheten. I detta arbete ingår ett gott ledarskap, en god arbetsmiljö, en fungerande 
organisation med tydliga uppdrag samt välfungerande rutiner och hjälpmedel. 

Våra medarbetare 
Antalet medarbetare i Vaxholm stad ligget runt 850 individer varje månad. 68 procent av dem har 
en tillsvidareanställning, drygt 20 procent har en så kallad timanställning och övriga har en 
tidsbegränsad anställning. Andel tillsvidareanställda är 4 procentenheter högre än motsvarande 
period 2018.  

Diagrammet visar andel tillsvidareanställning, andel kvinnor och män av samtliga anställda samt 
personalomsättning under perioden januari till och med mars 2019. Värdena visar små variationer i 
jämförelse med samma period 2018.  

Fördelning av anställningar januari-mars 2019 

 

Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron under årets tre första månader visar en lägre nivå än för motsvarande period 2018. 
Sjukfrånvaron är lägre både för gruppen 30-49 år och 50- år, medan den är något högre för gruppen 
-29 år.  

Staden fortsätter att sätta fokus på sänkta sjuktal. Sjuk- och frisktal sammanställs i en rapport som 
kontinuerligt sänds till alla chefer. Arbetet med handlingsplaner utifrån höstens 
medarbetarundersökning pågår och resultat- och målsamtalen har genomförts. Detta är viktiga 

TOT BUN SN SBF KLK

andel tillsvidare 67,9% 69,9% 60,9% 84,6% 67,2%

andel heltid av tv 71,5% 75,1% 55,6% 86,4% 87,8%

andel kvinnor 77,6% 79,0% 78,1% 69,2% 68,9%

andel män 22,4% 21,0% 21,9% 30,8% 31,1%

personalomsättning 2,8% 1,9% 4,3% 7,1% 0,0%
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delar i arbetet för att upptäcka och åtgärda arbetsmiljöproblem som kan bidra till ökad 
sjukfrånvaro.    

Sjukfrånvaro per månad 2015-2019 

 

 

Motiverade medarbetare  
Vaxholms stad har medverkat vid en rekryteringsmässa: LAVA-mässan vid tekniska högskolan under 
våren. LAVA-mässan har genomförts för femte året. Vårens kommungemensamma 
introduktionsdag för nya medarbetare har genomförts. Dagen är en heldagsaktivitet för 
medarbetare från samtliga verksamheter och under dagen genomförs en busstur runt i kommunen.  
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har två olika roller. En roll innebär att leda och samordna planering och 
uppföljning av kommunens verksamheter och bolag. I den andra rollen är kommunstyrelsen nämnd 
med uppgifter som tilldelats från kommunfullmäktige. Dessa uppgifter är bland annat att vara 
anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och på så sätt vara ansvarig för 
arbetsgivarfrågor. Andra ansvarsområden som faller under kommunstyrelsen är 
samhällsbyggnadsfrågor, frågor som rör näringsliv, IT, kommunikation, redovisning och 
upphandling. 

Uppföljning av verksamheten 
Under perioden januari till april 2019 har kansliet uppdaterat flera av de viktigaste politiska 
styrdokumenten, såsom kommunfullmäktiges arbetsordning samt kommunstyrelsens och samtliga 
nämnders reglementen. Med anledning av den nya mandatperioden har kansliet jobbat aktivt med 
informations- och utbildningsinsatser för de förtroendevalda. 

Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter och öka fokus på att införa 
målgruppsanpassade e-tjänster underlättas service och dialog oberoende av tid och plats. Under 
årets första månader har också arbetet fortsatt för att utveckla det interna och externa 
e-tjänsteutbudet samt stadens kundtjänstsystem. 

Arbete för att ge stadens externa webbplats ett lyft pågår. Några av huvudpunkterna i förändringen 
är ny startsida, ökad synlighet för stadens nyhetsflöde, mer användarvänlig kalenderfunktion, bättre 
sökträffar och smidigare mobilnavigering. Arbetet beräknas vara klart innan 2019 års utgång. 

Vaxholms stad har under de senaste åren jobbat aktivt med kommunens varumärke, där 
tillgänglighet och bemötande är några av de tongivande områdena. Ett av huvudmålen i detta 
arbete för 2019 är att ta fram en gemensam värdegrund som ska gälla som en kompass för hela 
Vaxholms stad i både interna och externa möten och samarbeten. Arbetet har påbörjats och 
fortsätter kontinuerligt.  

Resultatet för Nöjd Kund-index (NKI) företagsklimat har publicerats. NKI 2018 för Vaxholm är 60,  
vilket är ett resultat som är under målnivån (70). En analys och åtgärdsplan ska tas fram.  

Inom trygghetsarbetet har ett nytt samverkansavtal samt nytt medborgarlöfte som sträcker sig fram 
till 2022 arbetats fram och skrivits under tillsammans med Polisen. Tyngdpunkten i det nya 
medborgarlöftet är att fortsätta arbetet med en mer synlig polis och en trygg upplevd miljö. Andra 
insatser inom området social hållbarhet har varit drogförebyggande arbete inför Valborg, 
föräldrastöd i olika former samt fortsatta insatser inom preventionsåret (förebyggande insatser för 
högstadieelever) med fokus psykisk hälsa i åk 9. 

Som skärgårdsstad är vattenkvaliteten betydelsefull med kopplingar till attraktivt boende, näringsliv 
och turism. Restaurering av Eriksömaren är slutförd och invigning sker i maj. VA-planen med 
dagvattenstrategi har uppdaterats och beräknas antas under tidig höst. Arbetet med lokala 
åtgärdsprogram för prioriterade vattenförekomster tas fram och "punktkällor" som dagvatten och 
enskilda avlopp är i fokus. 

 

31



Rapport 
 
 

27 av 35 

Ekonomiskt resultat 
Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse fram till och med april på 0,8 procent. I 
resultatet ingår advokatkostnader på cirka -2,0 mnkr för stadens tvist med en av byggentreprenören 
till Campus idrottshall. Advokatkostnaderna vägs i huvudsak upp mot högre planintäkter och lägre 
utredningskostnader på planeringsutskottet samt att budgeten för snabbfärjan mellan Vaxholm och 
Stockholm inte kommer att användas. Det prognostiserade underskottet på -1,3 mnkr består av 
utrangeringskostnaden för Lägerhöjdens förskola. Utrangeringskostnaden är det bokförda 
restvärdet av förskolan som behöver resultatföras i samband med att fastigheten rivs. 

Driftredovisning - verksamhet 
(mnkr) 

Bokslut 
netto    

jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr  

Budget-    
avvikelse 

jan-apr  

Prognos 
netto 
helår  

Budget 
netto 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-apr 

2018 

Politisk verksamhet -2,0 -1,8 -0,2 -5,9 -5,6 -0,3 -1,5 

Fysisk och teknisk planering -5,0 -4,0 -1,1 -12,9 -12,1 -0,8 -3,7 

Räddningstjänst & samhällsskydd -1,9 -2,0 0,0 -5,9 -5,9 0,0 -2,0 

Ledning, stöd & service -14,8 -16,2 1,4 -49,3 -49,1 -0,2 -13,1 

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd 

-0,6 -0,6 0,0 -1,9 -1,9 0,0 -0,6 

Överförmyndarnämnden -0,4 -0,4 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -0,3 

Årets resultat -24,8 -25,1 0,2 -77,1 -75,8 -1,3 -21,2 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom utbildning och annan 
pedagogisk verksamhet. Detta innefattar förskoleverksamhet, öppen förskola, fritidshem/-klubb, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevhälsa, fritidsgård, 
kulturskola och måltidsenhet. För verksamheterna gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
vuxenutbildning samt Sfi köps platser av andra anordnare då Vaxholm saknar egen produktion. 
Nämnden har det kommunala aktivitetsansvaret för 16 till 19-åringar som antingen har avbrutit 
sina gymnasiestudier eller valt att inte studera på gymnasiet. Barn- och utbildningsnämnden utövar 
tillsyn över fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg.  

Uppföljning av verksamheten 
Vaxholms stads kommunala förskolor har en hög kvalitet. 2019 års brukarenkät visar att 95 procent 
av vårdnadshavarna är nöjda, 99 procent anser att barnen trivs och 98 procent att barnen är trygga 
i förskolan. Utfallet heltidstjänster i förskolan med förskolelegitimation för 2018 visar en ökning till 
31 procent. 

Utvecklingsinsatser i förskolorna som gjorts och pågår till och med denna termin är: 

 utveckling av undervisning i förskolan - teori till praktik, 
 deltagandet i forskningsinstitutet Ifous forskningsprogram Undif (Undervisning i förskolan), 
 utveckling av digital didaktik. 

Verksamhetsmål för att fortsätta utvecklingsarbetet inför nästa läsår 2019/2020 innehåller 
utveckling av undervisningen inom området språk och kommunikation, digital kompetens och 
bättre förståelse för vilka ramar och strukturer i utbildningen som bidrar till goda och likvärdiga 
förutsättningar för alla barn. 

Utvecklingsinsatser som lett till ökade resultat i Vaxholms stads grundskolor under 2018/2019 har 
varit: 

 bättre kvalitet och tillgänglighet genom ökad digital skolutveckling, 
 ökad kvalitet i utbildningen på fritidshemmet genom utbildningsinsatser och individuell 

handledning, 
 utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet för ett bättre, förebyggande och 

hälsofrämjande arbetssätt inom och mellan skolenheterna. 

Inför nästa läsår 2019/2020 kommer verksamheterna att lägga till ett nytt gemensamt 
verksamhetsmål som handlar om bättre förståelse för fritidshemmets pedagogiska uppdrag. 

För att arbeta mot nämndens mål: förskolan, skolan och fritidshemmet är en trygg, kunskaps- och 
hälsofrämjande miljö som är tillgänglig för alla kommer pågående arbete att utökas under läsår 
2019/2020 med utveckling av förskolans utemiljö tillsammans med barnen. För grundskolans del 
kommer arbetet bland annat innefatta hälsofrämjande och förebyggande insatser för elevhälsan, 
tillgänglig undervisning, och att etablera ett kommungemensamt specialpedagogiskt nätverk. 

För att fortsätta utvecklingen framåt mot en hållbar miljö och ekologisk hållbarhet driver 
måltidsenheten kvalitetsarbetet genom bland att minska matsvinn, proteinväxling och ökad andel 
inköp av närodlade livsmedel. 
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Ekonomiskt resultat 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse fram till och med april på 
0,2 procent inklusive volympåverkan. Resultatet är -0,8 procent efter volymjusteringar.   

Förskolans överskott beror på färre barn i verksamheterna än budgeterat. Prognosen för helåret 
visar att den avvikelsen ökar. Gymnasieskolans underskott beror på dyrare program än budget, en 
avvikelse som ökar för helåret. Egenregins underskott beror till största delen på vikande 
elevunderlag på Rindö skola och en stor utmaning att anpassa verksamheten efter det.  

 

Driftredovisning - verksamhet 
(mnkr) 

Bokslut 
netto    

jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr  

Budget-    
avvikelse 

jan-apr  

Prognos 
netto 
helår  

Budget 
netto 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-apr 

2018 

Nämnd- och styrelse -0,1 -0,1 0,0 -0,4 -0,4 0,0 -0,1 

Kulturskola -1,4 -1,4 0,0 -4,2 -4,2 0,0 -1,4 

Fritidsgårdar -0,4 -0,3 -0,1 -1,0 -1,0 0,0 -0,5 

Öppen förskola -0,3 -0,3 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -0,3 

Förskola, ped omsorg -23,4 -25,2 1,7 -68,0 -72,5 4,5 -23,7 

F-klass, Grundskola, Fritids -57,1 -57,1 0,0 -171,9 -172,4 0,5 -56,0 

Gymnasieskola -17,6 -16,7 -0,9 -53,7 -51,2 -2,6 -16,2 

VUX; SFI -0,8 -0,8 0,0 -2,5 -2,5 0,0 -1,0 

Gemensam admin -3,4 -3,1 -0,3 -9,5 -9,5 0,0 -3,0 

Barn & Elevstöd -10,5 -11,1 0,7 -32,9 -33,4 0,5 -10,4 

Egen regi 0,2 1,3 -1,1 -1,5 0,0 -1,5 3,1 

Total -114,8 -115,0 0,2 -346,5 -348,0 1,5 -109,5 

Volympåverkan -1,2 0,0 -1,2 0,0 0,0 -1,4 -1,3 

Årets resultat -116,0 -115,0 -1,0 -346,5 -348,0 0,1 -110,8 
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Nämnden för teknik, fritid och kultur 
Nämnden för teknik, fritid och kultur ansvarar för underhåll och förvaltning av stadens fasta 
egendom, idrotts- och friluftsanläggningar, hamnar, vägar, gator samt park- och naturmark. 
Nämnden ansvarar även för om- och nybyggnation av lokaler för kommunal verksamhet 
understigande en beloppsgräns om 5 miljoner kronor. Ytterligare områden som nämnden ansvarar 
för är stadens uppgifter inom trafikområdet, gator och vägar, kultur och föreningsverksamhet samt 
tillstånd, tillsyn och yttranden. 

Uppföljning av verksamheten 
Januari till april har varit fyllt av aktiviteter på stadsbiblioteket som exempelvis utställningar, 
kulturcafé, författarbesök, öppen bokcirkel och lovaktiviteter för barn och unga.  

Årskurs 1-3 och 7-9 har erbjudits teaterföreställningar och Vaxholm har varit en spelplats för junior 
filmfestival i samarbete med Stockholm och biografteaterns vänner. 

Vaxholms stad vill stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska vara tillgänglig för alla 
invånare på likvärdiga villkor utifrån skilda behov och förutsättningar. Arbete pågår med 
framtagande av en idrotts- och friluftsstrategi. En referensgrupp med personer från idrottslivet har 
bildats och ett första möte har ägt rum för att diskutera strategin. Även en frukostföreläsning kring 
framtidens idrott och utmaningar har genomförts tillsammans med Stockholmsidrotten med 
mycket bra uppslutning från de lokala idrottsföreningarna. 

En trygghetsgrupp har upprättats med representanter från tekniska enheten, hållbarhetsenheten, 
fastighetsenheten samt polis och stadens säkerhetschef. Gruppen arbetar med trygghetsfrämjande 
åtgärder. 

Alla kommunala vägar och cykelvägar har inventerats och lagats efter den gångna vintern. En 
långsiktig underhållsplan utarbetas för vägar och gator, vilken ska ligga till grund för att underhållet 
sköts mer planerat och effektivt än tidigare. 

Överby bussvändslinga har totalrenoverats under våren, vilket innebär högre trafiksäkerhet och 
tillgänglighetsanpassning.  

Kajerna i centrala Vaxholm byggdes 1968. Genomförda undersökningar visar att det finns ett 
omfattande behov av att åtgärda kajernas skick. Projekteringsarbete för upprustning påbörjas 
under våren 2019. 

Vaxholm drabbades hårt av stormen Alfrida i början av året. För att framöver vara bättre rustade 
inför liknande händelser samt för att på ett planerat sätt ta hand om skog och mark, tar Tekniska 
enheten fram en förvaltningsplan för stadens trädbeklädda mark. Processen som inleddes redan i 
slutet av 2017 och nu är i sitt slutskede involverar dels en skogsbruksplan samt en inventering av 
enskilda träd i stadsnära miljö. 

Framtagande av internhyresmodell för skolor och förskolor pågår och bedöms kunna presenteras 
under hösten för att säkerställa korrekta hyresnivåer inför 2020. Dessa hyresnivåer ligger även till 
grund för hyressättning av privat driven pedagogisk verksamhet för att säkerställa likabehandling. 

Ekonomiskt resultat 
Nämnden för teknik, fritid och kultur redovisar en positiv budgetavvikelse fram till och med april på 
5 procent. Överskottet för fysisk- och teknisk planering beror på två vakanta fastighetsförvaltare 
och ackumulerat kapital för avskrivningar och kapitaltjänst som avsätts för andra halvåret. Gator 
och vägars överskott förklaras av en extraordinär intäkt på 200 tkr för markuthyrning och 
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ackumulerade entreprenörskostnader avsedda att användas under sommaren och hösten för 
parkeringsbevakning och beläggningsarbeten. Idrotts- och friluftsanläggningars underskott beror 
främst på kostnader för stormen Alfrida och till viss del på ej periodiserade intäkter som inkommer 
först under juni. 

Driftredovisning - verksamhet 
(mnkr) 

Bokslut 
netto    

jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr  

Budget-    
avvikelse 

jan-apr  

Prognos 
netto 
helår  

Budget 
netto 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-apr 

2018 

Nämnd- Och Styrelseverksamhet -0,1 -0,2 0,1 -0,3 -0,5 0,2 -0,1 

Fysisk och teknisk planering -4,0 -4,2 0,2 -10,8 -10,5 -0,2 -3,9 

Gator och vägar -3,7 -4,3 0,7 -10,4 -10,8 0,4 -3,6 

Parker -1,6 -1,7 0,1 -5,0 -5,0 0,0 -1,3 

Allmän Fritidsverksamhet -0,3 -0,4 0,0 -1,1 -1,1 0,0 -0,3 

Allmän Kulturverksamhet, Övrig -0,2 -0,3 0,1 -0,8 -0,8 0,0 -0,3 

Bibliotek, Extern Information -1,4 -1,4 0,0 -4,2 -4,2 0,0 -1,2 

Idrotts- Och Fritidsanläggning -4,4 -3,8 -0,6 -12,0 -11,5 -0,5 -3,8 

Hamnverksamhet -0,2 -0,4 0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 

Kommersiell verksamhet -0,1 -0,3 0,1 -0,9 -0,9 0,0 -0,2 

Fördelade Lokalkostnader -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,3 

Fördelad Gemensam Verksamhet -1,2 -1,2 0,0 -3,7 -3,7 0,1 -1,4 

Årets resultat -17,3 -18,3 0,9 -49,2 -49,2 0,0 -16,4 
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Socialnämnden 
Socialnämndens uppgift är att på olika sätt stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället 
samt ge omsorg om äldre och människor med funktionsnedsättning. Nämndens ansvarsområden 
omfattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och 
behandlingsarbete. Verksamheten är till stora delar lagstadgad och omfattar individ- och 
familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg samt flyktingmottagande. 

Uppföljning av verksamheten 
En ny teambaserad arbetsgrupp för unga vuxna 18-25 år, har skapats det senaste kvartalet. 
Gruppen arbetar med verksamhetsområdena missbruk, ungdom, försörjningsstöd, och 
socialpsykiatri där ärenden handläggs utifrån individens behov i ett nära samarbete med jobbcoach 
och med studie- och yrkesvägledare från utbildningsförvaltningen. 

Efter beslut i socialnämnden har avdelningen för myndighetsutövning nu påbörjat arbetet med att 
erbjuda personer med missbruks- och beroendeproblematik och/eller socialpsykiatrisk 
funktionsnedsättning aktiv hjälp i träningslägenheter. Målet är att hjälpa individerna till en ökad 
självständighet över tid och därmed en bättre livskvalitet. 

Arbetet pågår mot nämndens mål: Socialnämnden tillvaratar digitaliseringens möjligheter för att 
öka självständighet, delaktighet och verksamheternas kvalitet. Under första kvartalet har 
förvaltningen genomfört ett omfattande arbete med att se över sina processer, dels för att 
underlätta för framtida digitalisering dels för att öka kvaliteten i handläggningen. Implementering 
av digitala ansökningar inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen samt för ekonomiskt 
bistånd har påbörjats. Inom ekonomiskt bistånd har även ett projekt påbörjats med automatisk 
beräkning/skapande av preliminära beslut utifrån den digitala ansökan. Planering för införandet av 
digital dokumentation inom hemtjänsten i egen regi har påbörjats. Arbetet fortgår även med att 
implementera digital nattillsyn som ett komplement till traditionell nattillsyn. 

Förvaltningen har under kvartalet tagit stora kliv i arbetet med att minska behovet av långvarigt 
ekonomiskt bistånd. Den digitalisering (automatiserat beslutsstöd inom ekonomiskt bistånd) som är 
på gång syftar i allt väsentligt till att öka socialsekreterarnas möjlighet att arbeta klientnära med 
högre kvalitet. Vidare har förvaltningens satsning på jobbcoach varit lyckad och samarbetet med 
socialsekreterarna har utvecklats mycket positivt under kvartalet. Jobbcoachen har gjort skillnad för 
många av de sökande genom att matcha deras profiler mot lämpliga arbetsgivare och skapat 
förutsättningar för initialt anställningsintervjuer, men även tidiga resultat i form av anställningar. 
Jobbcoachens andra fokus har varit att komma i kontakt med de lokala arbetsgivarna och erbjuda 
dem ett rekryteringsstöd. 

Inom avdelningen för utförande har nya trygghetslarm för ordinärt och särskilt boende installerats 
och arbetet med införande av nyckelfri hemtjänst pågår. 

Sedan 1 november 2018 driver Vaxholms stad särskilt boende i egen regi. Arbetet med förbättringar 
och utveckling fortsätter löpande, bland annat har nya trygghetslarm installerats och ett anhörigråd 
har startats. Fixartjänst finns tillgängligt på boende två gånger per vecka. 

Planeringen för ett nytt SÄBO fortsätter. Projektgruppen har utifrån en anvisad tomt på Norrberget 
tagit fram en lokalplan och ritningsförslag på ett kommande boende har tagits fram av en 
arkitektbyrå. 

Ungdomsstödet har under första kvartalet fortsatt arbeta med projekt psykisk hälsa för åk 9. 
Föräldrautbildningen Älskade förbannade tonåring fortsätter och nattvandring har kommit igång. 
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Ekonomiskt resultat 
Socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse fram till och med april på 3,6 procent. Den 
positiva avvikelsen för individ- och familjeomsorg är till största delen kopplat till verksamheten 
vuxna/missbruk beroende på lägre volymer HVB missbruk. I denna prognos har det förutsatts att 
volymerna fortsatt ligger på denna låga volym i jämförelse med budget under resten av året. Barn- 
och unga visar också ett överskott där orsaken är avsaknad av barnplacering HVB under perioden. 
Den negativa avvikelsen för äldreomsorgen kommer i huvudsak från tre verksamheter: hemtjänst, 
korttidsverksamhet och särskilt boende. Underskotten på hemtjänsten är i sin helhet beroende på 
högre timkostnad än vad som budgeterats. Avvikelsen för korttidsboende är i huvudsak en 
volymavvikelse beroende på högre volym externa korttidsdygn jämfört med budget. Avvikelsen på 
särskilt boende beror på högre kostnaden per boendedygn för Vaxholms äldreboende i jämförelse 
med budget. I denna prognos har det förutsatts att hemtjänsten och särskilda boendet sänker sina 
kostnader något. 

 

Driftredovisning - verksamhet 
(mnkr) 

Bokslut 
netto    

jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr  

Budget-    
avvikelse 

jan-apr  

Prognos 
netto 
helår  

Budget 
netto 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-apr 

2018 

Förvaltningsledning -1,7 -2,1 0,5 -5,6 -6,4 0,9 -1,7 

Socialnämnd -0,2 -0,3 0,1 -0,8 -0,8 0,0 -0,2 

Individ- och familjeomsorg -5,9 -9,7 3,8 -20,5 -29,5 8,9 -7,6 

Funktionshinderomsorg -16,7 -16,9 0,2 -50,8 -50,9 0,1 -14,4 

Äldreomsorg -31,7 -29,0 -2,7 -95,0 -88,1 -6,9 -29,5 

Myndighetsutövning -0,8 -1,1 0,3 -3,2 -3,2 0,0 -0,7 

Bidrag till föreningar 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 

Årets resultat -57,0 -59,2 2,1 -175,9 -178,9 3,0 -54,1 
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Stadsbyggnadsnämnden 
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- och 
bygglagstiftningen, samt för mätnings- och karteringsverksamhet. Nämnden ansvarar också för 
strandskydd enligt miljöbalken, myndighetsuppgifter enligt lagen om lägenhetsregister, 
anläggningslagen, ledningsrättslagen, fastighetsbildningslagen. Ansvaret omfattar vidare 
namnsättning av vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga byggnader och platser, fastställelse av 
belägenhetsadresser samt tillsyn av skyltar. 

Uppföljning av verksamheten 
Under årets första kvartal infördes beställning av kart- och mättjänster som e-tjänst på stadens 
webbsida.  

Nöjd Kund-index (NKI) företagsklimat mäts varje år genom en enkätundersökning som är en 
kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare 
får i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden varav bygglov är 
ett. Undersökningen genomförs bland företagare och andra som haft bygglovsärende och frågorna 
berör service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och 
effektivitet. Resultatet för alla svarande har ännu ej publicerats men NKI bygglov för gruppen 
företagare var 41, vilket innebär en försämring med 14 enheter jämfört med året innan. En analys 
och plan för fortsatt arbete kommer att genomföras.  

Att mäta nöjda kunder för nämndens kart-, mät- och GIS-verksamhet är en relativt ny undersökning. 
Undersökningen görs av bygglov- och GIS-enheten genom att alla som har beställt en kart- eller 
mätprodukt/tjänst får möjligheten att svara på en enkät några veckor efter det att slutprodukten är 
levererad eller tjänsten är utförd. I enkäten bedöms leveranstid, bemötande, kvalitet samt 
övergripande upplevelse gällande beställningen. Resultatet har förbättrats jämfört med förra året 
och bedöms som godkänt. 

Ekonomiskt resultat 
Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse fram till och med april på 
35,5 procent.  

Bygglovsverksamheten överskott uppgår till ungefär 300 tkr. Verksamheten har fortsatt lägre 
lönekostnader på grund av sjukskrivningar och vakanser. Detta medför att färre ärenden handläggs 
och att intäkterna inte uppnår budget. Däremot har några få stora bygglov under april gett 
betydande intäkter. GIS-verksamheten överskott på cirka 450 tkr beror på en vakans och flertalet 
stora arbeten under april som har gett betydande intäkter. Underskottet på Bygglov och GIS-
enheten är rekryteringskostnader för en ny enhetschef. 

Stadsbyggnadsnämnden prognosticerar ett överskott på 300 tkr. Bygglovsverksamheten beräknas 
göra ett litet underskott på grund av fortsatta sjukskrivningar och vakanser vilket medför att färre 
ärenden hinner handläggas och det resulterar i lägre taxeintäkter. GIS-enheten beräknas göra ett 
överskott tack vare de stora intäkterna under första tertialen. 
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Driftredovisning - verksamhet 
(mnkr) 

Bokslut 
netto    

jan-apr 

Budget 
netto    

jan-apr  

Budget-    
avvikelse 

jan-apr  

Prognos 
netto 
helår  

Budget 
netto 
helår  

Prognos- 
avvikelse 

helår  

Bokslut   
jan-apr 

2018 

Stadsbyggnadsnämnd -0,1 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 0,0 -0,1 

Bygglovsverksamhet -0,7 -1,0 0,3 -3,2 -3,1 -0,2 -0,2 

GIS -0,2 -0,6 0,5 -1,5 -2,0 0,5 -0,8 

Stadsbyggnadsförvaltningen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bygglov och GIS-enheten -0,2 -0,1 -0,1 -0,4 -0,4 0,0 -0,1 

Årets resultat -1,2 -1,9 0,7 -5,5 -5,8 0,3 -1,1 
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1 Ansvar och uppdrag 

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

2.1 Kvalitet 

Beskrivning 

Vaxholms stads verksamheter har god kvalitet i enlighet med nationella styrdokument och 
invånarnas upplevelse. Kommunen ger god service som kännetecknas av god tillgänglighet och 
positivt bemötande. 

Nämndens mål: 

Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och service 

Beskrivning 

Vaxholms stad ska ge invånare och företag ett gott bemötande och god service. Dialogen med 
medborgare, medarbetare och övriga ska präglas av öppenhet. Tillgängligheten till tjänster och 
service ska vara hög och kommunen ska i ökad utsträckning erbjuda e-tjänster. 

Analys 

Reviderade styrdokument och utbildningsinsatser 

Under perioden januari till april 2019 har kansliet uppdaterat flera av de viktigaste politiska 
styrdokumenten, såsom kommunfullmäktiges arbetsordning samt kommunstyrelsens och samtliga 
nämnders reglementen. I huvudsak gjordes revideringar utifrån ny lagstiftning och 
rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL). De reviderade styrdokumenten 
fastställdes av kommunfullmäktige i februari. 

Med anledning av den nya mandatperioden har kansliet jobbat aktivt med informations- och 
utbildningsinsatser för de förtroendevalda. Relevant litteratur har köpts in, informationsfoldrar har 
tagits fram samt en större utbildningshelg (16-17 februari) för samtliga förtroendevalda i staden har 
genomförts. En utbildning i sammanträdesteknik har även genomförts i anslutning till 
kommunfullmäktiges sammanträde den 8 april där samtliga förtroendevalda var inbjudna. 

Arbete mot ökad tillgänglighet och service 

Stadens deltagande i nationella projekt för att hålla den digitala plattformen modern och tillgänglig 
för verksamheten och medborgarna fortsätter. Nya lagar, regler och förordningar som berör den 
digitala utvecklingen har identifierats och arbete planeras för att uppnå dess krav. Under årets första 
månader har också arbetet fortsatt för att utveckla det interna och externa e-tjänsteutbudet samt 
staden kundtjänstsystem. Ett fortsatt arbete med att kartläggning och förbättring av processer inom 
området sker kontinuerligt. 

Arbete för att ge stadens externa webbplats ett lyft pågår. Den ”nya” webbplatsen har funnits i fem 
år och det finns behov av att på olika sätt förbättra webben för att den ska bli ännu mer 
användarvänlig och göra det lättare att hitta. Några av huvudpunkterna i förändringen är: ny 
startsida, tydligare och mer vägledande mellanlandningssidor, ökad synlighet för stadens omfattande 
nyhetsflöde, större möjligheter att lyfta upp och synliggöra akuta nyheter i samband med särskilda 
händelser, användarvänligare och mer lättarbetad kalenderfunktion, bättre sökträffar och smidigare 
mobilnavigering. Arbetet beräknas vara klart innan 2019 års utgång. 

Kommunledningskontoret har i samråd med stadens dataskyddsombud införskaffat en extern 
webbutbildning kring GDPR för att stärka kunskapsnivån bland stadens medarbetare inom detta 
område. Webbutbildningen kommer finnas tillgänglig under hela året och har i ett första skede 
skickats ut till samtliga medarbetare i kommunhuset och kommer senare även kunna erbjudas till 
övriga medarbetare i staden. 
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Vaxholms stads varumärke och värdegrund 

Vaxholms stads ledningsgrupp har under de senaste åren jobbat aktivt med kommunens varumärke, 
där tillgänglighet och bemötande är några av de tongivande områdena. Ett av huvudmålen i detta 
arbete för 2019 är att ta fram en gemensam värdegrund som ska gälla som en kompass för hela 
Vaxholms stad i både interna och externa möten och samarbeten. Värdegrunden ska skapa intern 
tydlighet och förståelse och bidra till ett gemensamt fokus på det viktiga arbetet med tillgänglighet 
och bemötande. 

Avstampen i det interna förankringsarbete sker i form av en större lansering 29 maj, då samtliga 
medarbetare är inbjudna till en gemensam värdegrundsdag. 

Under värdegrundsdagen, som sker i Kronängsskolans aula, kommer värdegrunden lanseras och 
förklaras. Detta är startdagen för ett arbete som under kommande år på olika sätt kommer att 
involvera och engagera samtliga medarbetare. Att hålla värdegrunden levande och känd och skapa 
modeller för att involvera värdegrunden i det dagliga arbetet inom samtliga förvaltningar är ett av 
målen och ska stärka invånares upplevelse av och förtroende för Vaxholms stad. 

Som en del i det långsiktiga värdegrundsarbetet jobbar kommunikationsenheten under våren med 
att ta fram filmer, presentationsmaterial, grafiskt manér och profilprodukter som blir en del i att 
hålla värdegrundsarbetet levande från och med sommaren 2019. 

Processorienterat arbetssätt 

Sedan hösten 2018 har Vaxholms stad arbetat med processorientering som ett arbetssätt inom 
verksamhetsutveckling. Detta innebär att verksamhetens identifierade och fastställda processer är 
utgångspunkter för att betrakta, kvalitetssäkra och utveckla verksamheten med 
invånaren/mottagaren i fokus. Under januari till april 2019 har flera nya processer publicerats på 
intranätet som stöd för medarbetare, utbildning har genomförts och projektet kring processbaserade 
dokumenthanteringsplaner har fortsatt. 

Myndighetsutövning och service gentemot företag 

Nöjd Kund-index (NKI) företagsklimat mäts varje år genom en enkätundersökning som är en 
kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får 
i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, 
bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 
Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa 
myndighetsområden och frågorna berör service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning av kommunernas 
service, vilket ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).Vaxholms stad hade målet att NKI 
skulle uppgå till 70 i 2018 års mätning. Resultatet blev 60, vilket är sämre än 2017 då resultatet var 
69. Orsaken till försämringen behöver analyseras vidare och en plan behöver tas fram för hur staden 
ska få nöjdare företagare. För de mätområden som staden har fått resultat för så har NKI för bygglov 
(41), livsmedel (66) och markupplåtelse (71) sjunkit medan miljö- och hälsoskydd (59) har stigit. 
Generellt sett behöver vi uppmuntra våra företagare att delta i undersökningen så att det blir en 
högre svarsfrekvens. Näringslivsenheten kommer också i samverkan med berörda enheter titta på 
hur staden kan bli tydligare mot kunderna så att deras förväntningar bättre motsvarar 
arbetsrutinerna. 
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Måluppfyllelse (Procent) 

 
67%   

33%   

Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall T1 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Nöjd Medborgar-Index (NMI) 46 56  55  

 Nöjd Inflytande-Index (NII) 31 38  40  

 Nöjd Kund-Index (NKI) företagsklimat 69 60  70  

En prognos av utfall för indikatorerna har gjorts baserat på föregående års resultat. 

Nämndens mål: 

Vaxholm har en god stadsmiljö 

Beskrivning 

I Vaxholm ska det finnas förutsättningar för att arbeta, leva och bo på samma plats. Det ska finnas en 
balans mellan grönska och bebyggelse. Tätortsnära natur ska ge möjlighet till rekreation och en god 
livsmiljö. Stadsrum och parker ska ge möjligheter till möten mellan människor. 

Analys 

Förvaltningen arbetar med trygghetsfrågor exempelvis genom att delta i arbete med 
åtgärdsvalsstudie för stombuss på väg 274 som Trafikförvaltningen ansvarar för. Ett annat exempel 
är planering för trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Rindövägen. Vid Engarn planerar Trafikverket 
med Vaxholms stad som medfinansiär för en cirkulationsplats för förbättrad trafiksäkerhet med 
mera. Vägplanen är överklagad vilket innebär att tidsplanen blir förskjuten. 

En god stadsmiljö ger också möjlighet för invånarna att sortera sitt avfall för återvinning. Inom detta 
område arbetar förvaltningen med att förbättra återvinningscentralen och för att kunna skapa flera 
kompletta återvinningsstationer. 

Invånare ska vara informerade och kunna ge synpunkter på planerad utveckling av Vaxholm. 
Förvaltningen har ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan och en hållbarhetsstrategi. För att 
främja dialogen med kommunens medlemmar kommer både en enkät spridas och ett "openspace-
möte" att anordnas under försommaren. Under april genomfördes möten om planeringen på 
Tynningö där boende och verksamma fick möjlighet att träffa och prata med tjänstepersoner från 
Vaxholms stad kring samhällsbyggnadsfrågor. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
50%   

50%   

Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall T1 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Nöjd Region-Index (NRI) 65 68  65  

 Nöjd Region-Index (NRI), Bostäder 51 53  55  

En prognos av utfall för indikatorerna har gjorts baserat på föregående års resultat. 
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2.2 Livsmiljö 

Beskrivning 

Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser mänskliga behov inom 
ramen för jordens resurser. Livsmiljö omfattar både social- och ekologisk hållbarhet. 

Nämndens mål: 

Vaxholm är socialt hållbart 

Beskrivning 

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

Analys 

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

Arbetet har fortsatt under 2019 enligt den antagna strategin för social hållbarhet 2016-2020. 

Inom trygghetsarbetet har ett nytt samverkansavtal samt nytt medborgarlöfte arbetats fram och 
skrivits under tillsammans med Polisen. Det nya medborgarlöftet sträcker sig fram till år 2022 och 
utgår från genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt lokal brotts-, och 
trygghetsstatistik. Tyngdpunkten i det nya medborgarlöftet är att fortsätta arbetet med en mer synlig 
polis och en trygg upplevd miljö. Det ska bland annat uppnås genom ökad närvaro vid stora offentliga 
tillställningar, arbete med grannsamverkan och drogförebyggande arbete med fokus på barn och 
unga. 

Det drogförebyggande arbetat har legat i fokus inför Valborg med antilangningsinsatser, information 
på föräldramöten och nattvandring. 

Föräldrastödet inom nätverket Familjecentrum har fortgått med bra deltagande på öppen 
föreläsning kring könsnormer, sexuellt ofredande och machokultur samt gruppaktiviteter och 
föräldrastödsutbildningar. 

Fortsatta insatser inom preventionsåret (förebyggande insatser för högstadieelever) har genomförts 
med fokus psykisk hälsa i åk 9. Arbetet med stadens idrottsstrategi Vaxholm i rörelse har fortgått. En 
referensgrupp med personer från idrottslivet har bildats och ett första möte har ägt rum för att 
diskutera strategin. Även en frukostföreläsning kring framtidens idrott och utmaningar har 
genomförts tillsammans med Stockholmsidrotten med mycket bra uppslutning från de lokala 
idrottsföreningarna. 
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Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall T1 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet 76 78  75  

 Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Kvinnor 73 75  75  

 Nöjd Region-Index (NRI), Trygghet Män 80 81  75  

 Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare 4 3,1  5  

En prognos av utfall för indikatorerna har gjorts baserat på föregående års resultat. 

Nämndens mål: 

Vaxholm är ekologiskt hållbart 

Beskrivning 

Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till 
naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålsarbetet 
och de globala hållbarhetsmålen. 

Analys 

Ett ekologiskt hållbart Vaxholm innebär att alla invånare erbjuds en livsmiljö där hänsyn tas till 
naturresursuttaget i ekosystemen, vilket konkretiseras i arbetet med det svenska miljömålsarbetet. 
Vaxholms stad har ett miljöprogram som sträcker sig fram till 2020 med sex fokusområden: var 
miljösmart i vardagen, förbättra vattenkvaliteten i Östersjön, minska klimatavtrycket, säkra biologisk 
mångfald, klimatanpassa, giftfri miljö. 

Under 2019 fortsätter vårt arbete med  hållbara resor, minskad energiförbrukning i våra fastigheter 
samt information runt förnybar energi som  till exempel solceller på olika fastigheters tak. 

Som skärgårdsstad är vattenkvaliteten betydelsefull med kopplingar till attraktivt boende, näringsliv 
och turism. Restaurering av Eriksömaren är slutförd och invigning skedde 9 maj. VA-planen med 
dagvattenstrategi har uppdaterats och beräknas antas under tidig höst. Arbetet med lokala 
åtgärdsprogram för prioriterade vattenförekomster som Norra och Södra Vaxholmsfjärden och 
Kodjupet tas nu fram och "punktkällor" som dagvatten och enskilda avlopp är i fokus. 

Inom arbetet för biologisk mångfald sker insatser som ska kartlägga och förstärka arbetet med att 
säkra ett rikt växt- och djurliv. Under 2019 genomförs bland annat fältinventering av insekter/fjärilar 
samt provfiske i Siviken. 

Hållbarhetsenheten har dessutom lanserat en plats på stadens webbsida om Hållbar Livsstil för 
invånare som både ska öka medvetenheten och inspirera till vad man kan göra inom området. Teman 
på sidan är resor, bostad, konsumtion, mat, fritid, arbete och utbildning samt trädgård och vatten. 
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Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall T1 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Avlopp som får godkänt vid inventering, andel 
(%) 

70% 75%  70%  

 Insamlat matavfall (kg/inv) 31 30  32  

 Utsläpp av växthusgaser (ton/inv) 2,7 2,7  2,6  

En prognos av utfall för indikatorerna har gjorts baserat på föregående års resultat. 

2.3 Ekonomi 

Beskrivning 

Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämndens mål: 

Ekonomin är långsiktigt hållbar 

Beskrivning 

En långsiktigt hållbar ekonomi innebär att inte skjuta kostnader på framtiden. Hållbar ekonomi kräver 
hushållning med resurserna och noggrann prioritering av investeringar. 

Måluppfyllelse (Procent) 

 
100%   

Indikator 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall T1 
2019 

Målnivå BM-värde 

 Resultatavvikelse i procent av budget (%) -16,1% -7,1% 0,8% 0%  
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3 Driftbudget 

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse fram till och med april månad på 0,2 mnkr. I 
resultatet ingår advokatkostnader på cirka -2,0 mnkr för stadens tvist med en av byggentreprenören 
till Campus idrottshall. Advokatkostnaderna vägs i huvudsak upp mot högre planintäkter och lägre 
utredningskostnader på planeringsutskottet samt att budgeten för snabbfärjan mellan Vaxholm och 
Stockholm inte kommer att användas. Det prognostiserade underskottet på -1,3 mnkr består av 
utrangeringskostnaden för Lägerhöjdens förskola. Utrangeringskostnaden är det  bokförda restvärdet 
av förskolan som behöver resultatföras i samband med att fastigheten rivs. 

Driftredovisning 
- verksamhet (mnkr) 

Bokslut 
jan-apr 

Budget 
jan-apr 

Budget-    
avvikelse 

jan-apr 

Prognos 
helår 

Budget 
helår 

Prognos- 
avvikelse 

helår 

Bokslut   
jan-apr 

2018 

Politisk verksamhet -2,0 -1,8 -0,2 -5,9 -5,6 -0,3 -1,5 

Fysisk och teknisk 
planering 

-5,0 -4,0 -1,1 -12,9 -12,1 -0,8 -3,7 

Räddningstjänst & 
samhällsskydd 

-1,9 -2,0 0,0 -5,9 -5,9 0,0 -2,0 

Ledning, stöd & service -14,8 -16,2 1,4 -49,3 -49,1 -0,2 -13,1 

Södra Roslagens miljö- 
och hälsoskyddsnämnd 

-0,6 -0,6 0,0 -1,9 -1,9 0,0 -0,6 

Överförmyndarnämnden -0,4 -0,4 0,0 -1,3 -1,3 0,0 -0,3 

Årets resultat -24,8 -25,1 0,2 -77,1 -75,8 -1,3 -21,2 
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4 Investeringar 

Prognosavvikelsen för Kommunstyrelsens investeringsbudget är 10,4 mnkr. Anledningen till det 
prognostiserade överskottet beror framförallt på att budgeten för gång- och cykelvägar samt 
renoveringen av rådhuset inte kommer att användas. Investeringsprojektet uppvärmd läktare till 
ishallen saknar budget men finansieras istället via budgetposten Övrigt. 

Löpande 
investeringar (mnkr) 

Bokslut jan-apr Prognos helår Budget helår 
Prognos- avvikelse 

helår 

Kommunstyrelsen     

Inventarier 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

IT -0,8 -2,0 -2,0 0,0 

Digital utveckling/E-
tjänsteplattform 

0,0 -0,5 -0,7 0,2 

Miljöbil 0,0 -0,4 -0,4 0,0 

Gym -1,1 -1,1 -1,0 -0,1 

GC-vägar 0,0 0,0 -2,0 2,0 

Rådhuset 0,0 0,0 -5,0 5,0 

Kommunhuset 0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Uppvärmd läktare 
ishall 

-1,1 -2,0 0,0 -2,0 

Övrigt 0,0 0,0 -5,4 5,4 

Summa -3,0 -6,3 -16,7 10,4 
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5 Nyckeltal att följa 

KS följer nedanstående nyckeltal. Nyckeltalen ligger utanför målstyrningen och har därför inte 
målvärde. 

 

2015 2016 2017 2018

Personal

 Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel (%) Vaxholm 71 73 71 69

Sthlm län 79 79 80 81

 Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex Vaxholm 82 83 82 81

Sthlm län 79 79 79 79

Bemötande, tillgänglighet, delaktighet

 Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) Vaxholm 76

Sthlm län 85

 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt 

svar på en enkel fråga, (%) Vaxholm 37

Sthlm län 46

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) Vaxholm 85

Sthlm län 87

 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) Vaxholm 88,6 88,6 88,6 90,7

Sthlm län 82,7 82,7 82,7 83,4

Hållbarhet-Livsmiljö Social hållbarhet

 Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv Vaxholm 28,5 30 28,7 25

Sthlm län 46 45 43,4 39,9

Kommunmottagna i flyktingmottagandet  med uppehållstillstånd, 

antal/1000 inv. Vaxholm 3,9 4,4 3,1

Sthlm län 5 5,5 4,2

 Långtidsarbetslöshet 25-64 år i kommunen, andel (%) av bef. Vaxholm 1 1 1,3 1,1

Sthlm län 2,6 2,6 2,7 2,7

 Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%) Vaxholm 30,7 29,5 30,6 34,5

Sthlm län 27,7 28,3 29,3 30,7

 Kvinnor bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%) Vaxholm 54,1 54,1 54,1

Sthlm län 44,1 44,1 44,1

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, flickor Vaxholm 50 50

Sthlm län 50 50

Grad av god psykisk hälsa (åk 9) Index 0-100, pojkar Vaxholm 65 66

Sthlm län 65 64

Hållbarhet-Livsmiljö Ekologisk hållbarhet

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person Vaxholm 551 551 479

Sthlm län 477 471 459

Antal laddpunkter för elfordon - publika samt egen regi Vaxholm 0 0 5 9

Sthlm län

Aktuell hållbarhetsranking av miljöarbetet Vaxholm 58 45 56 51

Sthlm län
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§ 82 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2019-04-30

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv för den redovisade perioden godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. 

Informationen nedan avser situationen per 2019-04-30.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens 
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av 
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 60 – 180 mnkr. 

På kontot fanns per 2019-04-30 ett belopp på 24,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 49,6 mnkr.

Vi håller oss därmed inte inom ramen för likviditetsreserven. Anledningen till att vi inte håller oss inom 
ramen för likviditetsreserven är att vi dels saknar 3,4 mnkr i försenade momsintäkter för en månad samt 
att leverantörsskulden har minskat kraftigt sedan årsskiftet. Att leverantörsskulden minskar påverkar 
inte resultatet men har en kassaflödespåverkande effekt. 

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.

3. Utlåning till bolag

Staden har en långfristig lånefordran på 12,4 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB. 
Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 380,0 mnkr per 2019-04-30. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 26 % till fast ränta, 74 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 74% till fast ränta, 26% till rörlig ränta. 

5. Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2019-04-30 är 
2,03 år.

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. 
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Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2019-04-30 är 1,61 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 2,22 %.

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt.

Vaxholms stad har 180,0 mnkr i ränteswappar per 2019-04-30, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    3 132tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    3 054 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare Belopp Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB 98,0 mnkr Nordea 
Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea
Totalt 100,0 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Framåtblick

SKL prognostiserar att KPIF- inflationen bedöms ligga kvar i närheten av 2 procent och att Riksbanken 
höjer reporäntan i maklig takt kommande år.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 34/2019-05-22
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2019-04-30, 2019-05-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-22

Änr KS 2019/118.049
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 34 Vaxholms stads finansiella verksamhet 2019-04-30

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

2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv för den redovisade perioden godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. 

Informationen nedan avser situationen per 2019-04-30.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens 
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av 
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 60 – 180 mnkr. 

På kontot fanns per 2019-04-30 ett belopp på 24,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 49,6 mnkr.

Vi håller oss därmed inte inom ramen för likviditetsreserven. Anledningen till att vi inte håller oss inom 
ramen för likviditetsreserven är att vi dels saknar 3,4 mnkr i försenade momsintäkter för en månad samt 
att leverantörsskulden har minskat kraftigt sedan årsskiftet. Att leverantörsskulden minskar påverkar 
inte resultatet men har en kassaflödespåverkande effekt. 

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.

3. Utlåning till bolag

Staden har en långfristig lånefordran på 12,4 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB. 
Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 380,0 mnkr per 2019-04-30. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 26 % till fast ränta, 74 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 74% till fast ränta, 26% till rörlig ränta. 

5. Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2019-04-30 är 
2,03 år.
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Protokoll
2019-05-22

2 av 2

Kommunstyrelsens arbetsutskott

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2019-04-30 är 1,61 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 2,22 %.

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt.

Vaxholms stad har 180,0 mnkr i ränteswappar per 2019-04-30, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    3 132tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    3 054 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare Belopp Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB 98,0 mnkr Nordea 
Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea
Totalt 100,0 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.

Framåtblick

SKL prognostiserar att KPIF- inflationen bedöms ligga kvar i närheten av 2 procent och att Riksbanken 
höjer reporäntan i maklig takt kommande år.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2019-04-30, 2019-05-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Koray Kahruman klk
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Tjänsteutlåtande
2019-05-10

Änr KS 2019/118.049
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

Stadens finansiella verksamhet 2019-04-30

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Information noteras till protokollet.
2. Ett tillfälligt avsteg från finanspolicyns likviditetsreserv för den redovisade perioden godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt gällande finanspolicy skall kommunstyrelsen två gånger per år lämna en rapport till 
kommunfullmäktige avseende stadens finansverksamhet. 

Informationen nedan avser situationen per 2019-04-30.

1. Aktuell likviditetssituation

Enligt finanspolicyn ska stadens likviditetsreserv uppgå till minst 1/12 och maximalt 3/12 av stadens 
budgeterade kostnader exklusive avskrivningar, förändring av pensionsskuld och förändring av 
semesterlöneskuld. Detta innebär en reserv i intervallet 60 – 180 mnkr. 

På kontot fanns per 2019-04-30 ett belopp på 24,6 mnkr. Till detta tillkommer checkkredit om 25,0 
mnkr; den totala reserven uppgick således till 49,6 mnkr.

Vi håller oss därmed inte inom ramen för likviditetsreserven. Anledningen till att vi inte håller oss inom 
ramen för likviditetsreserven är att vi dels saknar 3,4 mnkr i försenade momsintäkter för en månad samt 
att leverantörsskulden har minskat kraftigt sedan årsskiftet. Att leverantörsskulden minskar påverkar 
inte resultatet men har en kassaflödespåverkande effekt. 

2. Placeringsportföljens volym, instrument och motparter

Vaxholms stad har inga placeringar. Placering av likvida medel får endast ske på konto i svensk bank.

3. Utlåning till bolag

Staden har en långfristig lånefordran på 12,4 mnkr mot det helägda bolaget Vaxholm Smeden 3 AB. 
Motsvarande fordran på det helägda bolaget Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB är 0,7 mnkr. 

Kommunledningskontoret
Koray Kahruman
Ekonomichef
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Tjänsteutlåtande
2019-05-10

Änr KS 2019/118.049
2 av 3

4. Skuldportföljens volym och motparter

Staden har långfristiga lån på 380,0 mnkr per 2019-04-30. De är till 100 % upptagna vid Kommuninvest. 

Av lånen löper 26 % till fast ränta, 74 % till rörlig ränta. 

Inräknad med derivatinstrument/ränteswappar blir fördelningen 74% till fast ränta, 26% till rörlig ränta. 

5. Skuldportföljens kapitalbindning

Kapitalbindningstid: Den tid låntagaren försäkrar sig om kredit och dess villkor, dvs. låntagaren vet att 
denne har krediten under en bestämd löptid. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann sträcka sig upp till 8 år. Kapitalbindningstiden per 2019-04-30 är 
2,03 år.

6. Skuldportföljens räntebindning och genomsnittlig ränta

Räntebindningstid: Den tid låntagaren binder sin ränta. 

Enligt finanspolicyn får detta tidsspann utgöra 1-4 år. Räntebindningstiden per 2019-04-30 är 1,61 år.

Snitträntan uppgår per detta datum till 2,22 %.

7. Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter

Staden använder ränteswappar för att säkra räntenivån. En ränteswap är ett avtal om att byta en 
räntebetalning från rörlig till fast ränta eller om-vänt.

Vaxholms stad har 180,0 mnkr i ränteswappar per 2019-04-30, samtliga med Nordea som motpart. 

8. Leasing

Staden har idag leasingavtal (operationell leasing) enligt följande:

Avgifter på avtal inom ett år    3 132tkr

Avgifter på avtal 1 – 5 år    3 054 tkr

9. Stadens borgensåtagande fördelade på respektive motpart

Kommunal borgen och garantier lämnas normalt endast till bolag där staden har en ägarandel. Staden 
har en restriktiv inställning till borgen för lån till andra låntagare.

Låntagare Belopp Kreditgivare

Vaxholmsvatten AB 98,0 mnkr Nordea 
Roslagsvatten AB 2,0 mnkr Nordea
Totalt 100,0 mnkr

10. Pensioner

Staden har ingen pensionsförvaltning i egen regi.
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Tjänsteutlåtande
2019-05-10

Änr KS 2019/118.049
3 av 3

Framåtblick

SKL prognostiserar att KPIF- inflationen bedöms ligga kvar i närheten av 2 procent och att Riksbanken 
höjer reporäntan i maklig takt kommande år.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Stadens finansiella verksamhet 2019-04-30, 2019-05-10.

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Koray Kahruman KLK
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/133.840
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 92 Samverkansavtal - fortsatt utveckling av Kastellets 
förutsättningar som besöksmål och attraktivitet för etablering av 
verksamheter

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Samverkansavtal mellan Vaxholms stad och Statens Fastighetsverk godkänns.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har upphandlat en entreprenör för att köra linfärjan under säsongerna 2019-2021. 
Linfärjans fortsatta trafikering underlättar för att stärka Kastellet som besöksmål samt ger en ökad 
attraktivitet för etablering av verksamheter.

Ägaren av Vaxholms Kastell är Statens Fastighetsverk. Vaxholms stad har utföraransvaret för linfärjan. 
Det ligger därför i båda parters intresse att fortsätta utveckla Kastellet. Utifrån det har ett förslag till 
avtal för ”Fortsatt utveckling av Kastellets förutsättningar som besöksmål och attraktivitet för etablering 
av verksamheter” utformats. 

Syftet med avtalet är parterna förbinder sig att under avtalsperioden att tillsammans genomföra 
insatser för att stärka besöks- och verksamhetsområdet på Vaxholms Kastell samt att Statens 
Fastighetsverk också ges möjlighet att avropa löpande underhåll av verket ägt färjefäste.

Yrkanden
Fredrik Östman (C) yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Ordföranden finner bifall till lagt yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund 2019-05-17
Avtalsförslag ” Fortsatt utveckling av Kastellets förutsättningar som besöksmål och attraktivitet för 
etablering av verksamheter”

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

För kännedom: Greger Bülow, Statens Fastighetsverk                                                                 
Marie Wiklund, kommunchef, Vaxholms stad
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Tjänsteutlåtande
2019-05-17

Änr KS 2019/133.840
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

Samverkansavtal SFV och Vaxholms stad

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Godkänna samverkansavtal mellan Vaxholms stad och Statens Fastighetsverk

Sammanfattning
Vaxholms stad har upphandlat en entreprenör för att köra linfärjan under säsongerna 2019-2021. 
Linfärjans fortsatta trafikering underlättar för att stärka Kastellet som besöksmål samt ger en ökad 
attraktivitet för etablering av verksamheter.

Ägaren av Vaxholms Kastell är Statens Fastighetsverk. Vaxholms stad har utföraransvaret för linfärjan. 
Det ligger därför i båda parters intresse att fortsätta utveckla Kastellet. Utifrån det har ett förslag till 
avtal för ”Fortsatt utveckling av Kastellets förutsättningar som besöksmål och attraktivitet för etablering 
av verksamheter” utformats. 

Syftet med avtalet är parterna förbinder sig att under avtalsperioden att tillsammans genomföra 
insatser för att stärka besöks- och verksamhetsområdet på Vaxholms Kastell samt att Statens 
Fastighetsverk också ges möjlighet att avropa löpande underhåll av verket ägt färjefäste.

Bakgrund
Vaxholms Kastell är ett av Vaxholms populära besöksmål och erbjuder både en spännande miljö och en 
historiskt intressant plats. Idag hyser Vaxholms Kastell bostäder, museum, bed & breakfast, 
verksamhetslokaler, café samt konferensanläggning. 

Kastellets unika läge och förutsättningar gör att det skulle kunna vara en lättillgänglig plats både för 
besökare från Vaxholm och från Stockholm likväl som för etablering av verksamheter.

Den eldrivna färjan har genom samverkan mellan Trafikverket Färjerederiet, Statens Fastighetsverk och 
Vaxholms Stad varit i drift under säsongerna 2016, 2017 samt 2018. I och med genomförd treårsperiod 
är den gemensamma projekttiden slutförd. Kommunstyrelsen, som huvudman, har beslutat att 
genomföra en ny upphandling av en driftentreprenör, vilket har säkerställt en fortsatt turtrafik 
kommande säsong.

Kommunledningskontoret
Marie Wiklund
Kommunchef
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Tjänsteutlåtande
2019-05-17

Änr KS 2019/133.840
2 av 2

Finansiering
Finansiering av 150 000 kr sker inom ram. 

Handlingar i ärendet
Avtalsförslag ” Fortsatt utveckling av Kastellets förutsättningar som besöksmål och attraktivitet för 
etablering av verksamheter”

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

För kännedom: Greger Bülow, Statens Fastighetsverk                                                                 
Marie Wiklund, kommunchef, Vaxholms stad
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Samverkansavtal

 Fortsatt utveckling av Kastellets förutsättningar som besöksmål 
och attraktivitet för etablering av verksamheter

Mellan Statens fastighetsverk (org.nr.  202100-4474), nedan kallat Fastighetsverket och 
Vaxholms stad (org.nr. 212000-2908), nedan kallad Staden, har träffats följande avtal.

Fastighetsverket och Staden benämns nedan gemensamt ”Parterna” .

§ 1 Syfte
Detta avtal ”Avtalet” har träffats för att Parterna genom ett gemensamt åtagande vill stärka 
Kastellets förutsättningar som besöksmål och attraktivitet för etablering av nya verksamheter. 

För Fastighetsverket innebär Avtalet att:

 En ökad attraktivitet av Vaxholms kastell säkerställs vilket i sin tur ger bättre 
förutsättningar för att utnyttja Vaxholms kastells unika värden

 Fastighetsverket arbetar med tillgänglighetsfrågor 
 Ett fortsatt besöksmålsutvecklingsarbete bedrivs 
 En utveckling av Vaxholms kastell som möjliggör fortsatt uthyrning av vakanta lokaler.

För Staden innebär Avtalet att:

 En ökad tillgänglighet till Vaxholms kastell stärker besöksmålet och besöksnäringen i 
staden.

 Attraktivitet för besöksmålet Vaxholms stad ger förbättrade förutsättningar för 
handeln och det lokala näringslivet i stort, tillika ges tillgång till stora evenemangsytor 
och möjliga verksamhetslokaler.

§ 2 Omfattning
Parterna förbinder sig att under avtalsperioden tillsammans genomföra insatser för att stärka 
besöks- och verksamhetsområdet på Vaxholms kastell. Fastighetsverket ges också möjligheten 
att avropa löpande underhåll av Fastighetsverket ägt färjefäste.
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Sid 2(3)

§ 3 Bakgrund
Kastellet är ett av Vaxholms populära besöksmål och erbjuder både en spännande miljö och en 
historiskt intressant plats. Idag hyser Vaxholms kastell bostäder, museum, bed & breakfast, 
verksamhetslokaler, café samt konferensanläggning. Kastellet är beläget i ett 
kollektivtrafiknära läge intill Vaxön som i den regionala utvecklingsplanen anges som en väl 
fungerande knutpunkt för resande och godstransporter (replipunkt). SL-bussar och 
Waxholmsbolaget trafikerar Söderhamnsplan respektive hotellkajen, vilka är centra för 
kollektivtrafiken på Vaxön. 

Kastellets unika läge och förutsättningar gör att det skulle kunna vara en lättillgänglig plats 
både för besökare från Vaxholm och från Stockholm likväl som för etablering av verksamheter.

Den eldrivna färjan har genom samverkan mellan Trafikverket Färjerederiet, Fastighetsverket  
och Staden varit i drift under säsongerna 2016, 2017 samt 2018. I och med genomförd 
treårsperiod är den gemensamma projekttiden slutförd. Kommunstyrelsen i staden, som 
huvudman, har beslutat att genomföra en ny upphandling av en driftentreprenör, vilket har 
säkerställt en fortsatt turtrafik kommande säsong.

§ 4  §4 Utvecklingsmedel
Parterna ska under perioden 2019-2021 gemensamt besluta om och genomföra insatser för att 
stärka besöks- och verksamhetsområdet Vaxholms Kastell, dess linfärja och närområde på 
Vaxön. För detta ändamål ska vardera part årligen avsätta 150.000 kr. 

§5 Underhåll av färjefäste
Fastighetsverket ges i avtalet möjlighet att avropa underhåll av eget ägt färjefäste. Underhållet 
sker av driftentreprenör av elfärjan. Kostnaden för utförd tjänst faktureras från staden och sker 
till faktiskt pris enligt av staden accepterat anbud från tilldelad driftentreprenör.

§6  Giltighet
Avtalet är för sin giltighet beroende av att kommunfullmäktige i Vaxholms stad godkänner 
Avtalet, samt att beslutet har vunnit laga kraft. Skulle inte kommunfullmäktige godkänna 
Avtalet, är detta i sin helhet ogiltigt. En ytterligare förutsättning för avtalets giltighet är att 
driftverksamheten av linfärjan pågår under motsvarande tidsperiod som Avtalet löper. 
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Sid 3(3)

Detta Avtal har upprättats i två (2) exempel varav parterna tagit var sitt.

Vaxholm ………………..

För Statens fastighetsverk För Vaxholms stad

……………………………… ………………………………
Mathias von Schlieben Malin Forsbrand (C)

Fastighetschef Kommunstyrelsens ordförande

………………………………
Marie Wiklund

Kommunchef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/117.34
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 79 Strategi för nödvatten 2019

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Vaxholm stads strategi för nödvatten antas.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har inom ramen för kommunens ansvar i samverkan med VA-huvudman Vaxholms 
vatten AB tagit fram en strategi för nödvatten. Ansvaret är kopplat till:

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.

 Kommunens geografiska områdesansvar
 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Förvaltningen har, tillsammans med Roslagsvatten, sett behov av att förbättra rutinerna för 
vattendistribution och att förtydliga beslutsmandat kopplat till störningar i dricksvattenförsörjningen, 
och har successivt förbättrat rutinerna kopplat till andra kommuners erfarenheter vid stor påverkan av 
dricksvattnet.  

En strategi för vad som bör gälla om och när staden ska försörja brukare av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen med nödvatten har nu tagits fram. 

Syftet med strategin är att ge staden och Roslagsvatten stöd i bedömningen av i vilken omfattning 
nödvattenförsörjning behöver lösas utifrån olika scenarier. 

Därtill kommer Roslagsvatten att ha en uppdaterad distributionsplan för nödvatten kallad 
nödvattenplan. Nödvattenplanen kompletterar strategin och dess syfte är att beskriva organisationen för 
stadens nödvattenförsörjning samt identifierat prioriterade abonnenter inom stadens samhällsviktiga 
verksamheter. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 31/2019-05-22
Tjänsteutlåtande, strategi för nödvatten, 2019-05-09
Strategi för nödvatten Vaxholms stad.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Johan Nordenmark, klk

Frida Österdahl, Roslagsvatten (Frida.Osterdahl@roslagsvatten.se)

För kännedom: Susanne Edén, sbf
Marie Wiklund, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-22

Änr KS 2019/117.34
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 31 Strategi för nödvatten 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Vaxholm stads strategi för nödvatten antas.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har inom ramen för kommunens ansvar i samverkan med VA-huvudman Vaxholms 
vatten AB tagit fram en strategi för nödvatten. Ansvaret är kopplat till:

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.

 Kommunens geografiska områdesansvar
 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Förvaltningen har, tillsammans med Roslagsvatten, sett behov av att förbättra rutinerna för 
vattendistribution och att förtydliga beslutsmandat kopplat till störningar i dricksvattenförsörjningen, 
och har successivt förbättrat rutinerna kopplat till andra kommuners erfarenheter vid stor påverkan av 
dricksvattnet.  

En strategi för vad som bör gälla om och när staden ska försörja brukare av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen med nödvatten har nu tagits fram. 

Syftet med strategin är att ge staden och Roslagsvatten stöd i bedömningen av i vilken omfattning 
nödvattenförsörjning behöver lösas utifrån olika scenarier. 

Därtill kommer Roslagsvatten att ha en uppdaterad distributionsplan för nödvatten kallad 
nödvattenplan. Nödvattenplanen kompletterar strategin och dess syfte är att beskriva organisationen för 
stadens nödvattenförsörjning samt identifierat prioriterade abonnenter inom stadens samhällsviktiga 
verksamheter. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, strategi för nödvatten, 2019-05-09
Strategi för nödvatten Vaxholms stad.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Johan Nordenmark, klk

Frida Österdahl, Roslagsvatten (Frida.Osterdahl@roslagsvatten.se)

För kännedom: Susanne Edén, sbf
Marie Wiklund, klk
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Änr KS 2019/117.34
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

Strategi för nödvatten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta Vaxholm stads strategi för 
nödvatten.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad har inom ramen för kommunens ansvar i samverkan med VA-huvudman Vaxholms 
vatten AB tagit fram en strategi för nödvatten. Ansvaret är kopplat till:

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.

 Kommunens geografiska områdesansvar
 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Förvaltningen har, tillsammans med Roslagsvatten, sett behov av att förbättra rutinerna för 
vattendistribution och att förtydliga beslutsmandat kopplat till störningar i dricksvattenförsörjningen, 
och har successivt förbättrat rutinerna kopplat till andra kommuners erfarenheter vid stor påverkan av 
dricksvattnet.  

En strategi för vad som bör gälla om och när staden ska försörja brukare av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen med nödvatten har nu tagits fram. 

Syftet med strategin är att ge staden och Roslagsvatten stöd i bedömningen av i vilken omfattning 
nödvattenförsörjning behöver lösas utifrån olika scenarier. 

Därtill kommer Roslagsvatten att ha en uppdaterad distributionsplan för nödvatten kallad 
nödvattenplan. Nödvattenplanen kompletterar strategin och dess syfte är att beskriva organisationen för 
stadens nödvattenförsörjning samt identifierat prioriterade abonnenter inom stadens samhällsviktiga 
verksamheter. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtandet strategi för nödvatten.

Strategi för nödvatten Vaxholms stad.

Kommunledningskontoret
Marie Wiklund
Kommunchef
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Tjänsteutlåtande
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Änr KS 2019/117.34
2 av 2

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Johan Nordenmark, säkerhetschef Vaxholms stad.                                                           

Frida Österdahl, Roslagsvatten.

För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadschef Vaxholms stad.

Marie Wiklund, kommunchef, Vaxholms stad.
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INLEDNING OCH BAKGRUND 

Vaxholms stad genom stadsbyggnadsförvaltningens tekniska enhet har inom ramen för 
kommunens ansvar i samverkan med VA-huvudman1 Vaxholms vatten AB2 tagit fram en strategi för 
nödvatten. Ansvaret är kopplat till:

 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap.

 Kommunens Geografiska områdesansvar
 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Förvaltningen har, tillsammans med Roslagsvatten, sett behov av att förbättra rutinerna för 
vattendistribution och har successivt förbättrat rutinerna kopplat till andra kommuners 
erfarenheter vid stor påverkan av dricksvattnet.  I arbetet med att ta fram Vaxholms stads 
nödvattenstrategi har Livsmedelsverkets handbok ”Guide för planering av nödvatten” använts. 
Guiden har nyttjats som ett stöd i de analys- och planeringsarbeten som utförts. En strategi för vad 
som bör gälla om och när förvaltningen skall försörja brukare av den allmänna vatten- och 
avloppsanläggningen med nödvatten har nu tagits fram. 

SYFTE 
Syftet med strategin är att ge staden och Roslagsvatten stöd i bedömningen av i vilken omfattning 
nödvattenförsörjning behöver lösas utifrån olika scenarier. Därtill behöver Roslagsvatten se till att 
ha en uppdaterad distributionsplan för nödvatten kallad nödvattenplan3. 

DEFINITIONER 
Dricksvatten Definieras i LIVSFS 2001:30 som allt vatten som, antingen i sitt ursprungliga tillstånd 
eller efter beredning, är avsett för dryck, matlagning eller beredning av livsmedel, oberoende av 
dess ursprung och oavsett om det tillhandahålls genom en distributionsanläggning, från tankar, i 
flaskor eller i behållare. 

Nödvatten Vatten som distribueras till konsumenter via olika former av behållare. Nödvatten är 
främst avsett att användas för och livsmedelsberedning. Nödvatten ska hålla dricksvattenkvalitet. 

Nödvattenplan En plan som anger förberedda platser för allmänheten att hämta nödvatten på 
inom hela distributionsområdet, samt hur distribution av nödvatten ska ske till identifierade 
samhällsviktiga verksamheter. Planen innefattar även mängd vatten per dygn och plats för att 
klarlägga dygnsvisa behov.

Samhällsviktig verksamhet Enligt MSB är samhällsviktig verksamhet en verksamhet som uppfyller 
det ena eller båda av följande villkor: 

1 Huvudmannaskap för det kommunala är överfört till det kommunägda bolaget Roslagsvatten AB som i sin 
tur äger huvudman, Vaxholms vatten AB över vilket kommunen utöver rättsligt inflytande
2 Benämns fortsättningsvis Roslagsvatten som är koncernmoder.
3 Nödvattenplanen beslutas av kommunchef och Roslagsvattens VD i samråd 
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1. Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med 
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris 
inträffar i samhället. 

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad allvarlig kris i 
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.  

NÖDVATTENPLANERING 

Staden har successivt förbättrat sina rutiner till följd av inträffade händelser ibland annat i 
Östersund och Karlstad, men även händelser i Vaxholm. Bland annat har planen utvecklats med två 
tidsperspektiv: ett kortsiktigt (0-2 dygn) och ett långsiktigt (3 dygn eller mer). Den kortsiktiga 
planen genomförs under de första timmarna med de resurser som finns tillgängliga inom 
Roslagsvatten. Den långsiktiga planen kräver extern hjälp4 och träder i kraft när materiella och 
personella resurser förstärkas till kommunen, vilket beräknas kunna ske inom 36–48 timmar. 

I nödvattenplanen finns förberedda, angivna platser för allmänheten att hämta nödvatten på inom 
hela distributionsområdet (avser både så kallade tappställen5 och platser där nödvattentankar6 kan 
placeras). Platserna är jämnt fördelade över distributionsområdet och har valts utifrån dess 
strategiska läge och framkomlighet för lastbilar. 

Samhällsviktiga verksamheter inom både kommunal och annan verksamhet finns identifierade. De 
kommunala förvaltningarna har gemensamt tagit fram en prioriteringsordning för särskilt viktiga 
verksamheter som ska prioriteras för nödvatten under det kortsiktiga perspektivet.  

I Vaxholm bedöms särskilda boenden (äldreboenden), vissa vårdboenden, för- och grundskola, 
tillagningskök7 och fjärrvärmeproduktionen som finns inom kommunens geografiska område vara 
samhällsviktig verksamhet. Ingen skillnad görs om skolan är en kommunal skola eller om det är en 
friskola. Utanför kommunal verksamhet bedöms vårdcentralen som samhällsviktig verksamhet. 

För samtliga platser inom både samhällsviktiga verksamheter och övriga inom VA-kollektivet finns 
en uppskattad dygnsförbrukning8 framtagen som underlag för distribution av nödvatten. Inom 
ramen för nödvattenplanen finns en planering för den logistik som krävs för distribution av 
nödvatten.

Ansvar 
Vattenförsörjning ska ordnas i ett större sammanhang om det behövs med hänsyn till människors 
hälsa eller miljön (LAV 6§). VA-verksamheten har en leveransskyldighet att ordna med vatten för 
hushållsanvändning. Däremot garanteras inte att ett visst vattentryck eller viss vattenmängd per 
tidsenhet alltid kan levereras (ABVA §4). Vid begränsad vattentillgång är anslutna fastighetsägare 

4 Här avses till exempel VAKA
5 Ett tappställe kan utgöras av en brandpost eller motsvarande 
6 En nödvattentank utgörs av en livsmedelsgodkänd plasttank innehållande en kubikmeter vatten eller mer.
7 Här avses i första hand Söderfjärdsskolan och Tornvillan (som tillagar mat för vård- och äldreboenden).
8 Denna utgår från livsmedelsverkets rekommendationer ( https://www.livsmedelsverket.se/produktion-
handel--kontroll/dricksvattenproduktion/guide-for-nodvattenplanering )
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skyldiga att reducera sin vattenförbrukning enligt VA-huvudmannens anvisningar. Dricksvatten för 
andra ändamål än hushållsändamål t ex industrier eller andra verksamheter kan inte utan vidare 
påräkna att VA-huvudmannen kan klara sådana behov om inte detta särskilt avtalats (ABVA – 
informationsdelen). Skyldigheten gäller endast inom upprättat verksamhetsområde för VA-
verksamheten (LAV 6§). Vid vattenbrist har VA-verksamheten begränsat ansvar att lösa 
nödvattenförsörjning. Vid problem i t ex enskild brunn har VA-verksamheten inget ansvar för 
nödvattenförsörjning.

STRATEGIER VID OLIKA SCENARION 
Dricksvattenproblem med påföljande behov av nödvattenhantering kan lättast beskrivas med 
utgångpunkt i olika scenarion. I samtliga scenarier informeras SRMH om VA-verksamhetens 
intention. 

Inget vatten finns i ledningsnätet 
I det här scenariot finns det inget tryck i det markförlagda ledningsnätet. Konsumenter har då inget 
dricksvatten vare sig för konsumtion eller för hygienändamål. Orsaken till detta kan t ex vara 
produktionsstörningar på vattenverket eller en större vattenläcka i distributionsnätet.  

Vid ett sådant scenario använder VA-verksamheten gällande nödvattenplan (i tillämpliga delar) och 
tillser att allmänheten försörjs med nödvatten i tankar vid tappställe och att samhällsviktig 
verksamhet också får nödvatten i tankar vid behov. VA-verksamheten står för uppkomna kostnader 
för distribution. Verksamheter som har behov av tryckhållning i egna fastighetsinterna system 
ansvarar själva för eventuell förberedelse för detta.

Otjänligt vatten hos konsument 
I det här scenariot har dricksvattnet verifierats som otjänligt med hjälp av analyser. Med otjänligt 
vatten avses att vattnet ej kan användas som dricksvatten eller till livsmedelsberedning. Beroende 
på typen av förorening finns tre möjliga scenarier.

1. Mikrobiologisk förorening. Genom att koka vattnet kan dricksvattenkvalitet uppnås. Vatten 
kan användas för dusch och för att spola i toaletten. 

2. Kemisk förorening utan lukt. Kan t ex vara så att kemikalier har detekterats i dricksvattnet. 
Vattnet går inte att koka för att uppnå dricksvattenkvalitet. Från fall till fall får avgöras om 
vatten kan användas för dusch och för att spola i toaletten beroende av föroreningstyp.  

3. Kemisk förorening med lukt. Kan t ex vara diesel som kommit in i ledningsnätet. Vattnet går 
inte att koka för att uppnå dricksvattenkvalitet. På grund av luktproblemen upplever 
troligen de flesta att vattnet ej är lämpligt att använda för personliga hygienändamål 
förutom att spola i toaletten. 

 
Scenario 1 - mikrobiologisk förorening 
I det scenariot har alla konsumenter vatten, om än otjänligt som livsmedel, och förvaltningen anser 
att alla medborgare klarar sitt dagliga behov av vatten och dricksvatten genom att koka vattnet. En 
stor kommunikationsinsats krävs för att nå alla som är berörda av kokningsrekommendationen. Det 
kan vara så att händelsen ökar belastningen på t ex hemtjänstpersonalen som måste hjälpa sina 
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brukare att se till så att dricksvatten finns tillgängligt i hemmet. Även för SRMH ökar belastningen 
då de behöver göra fler inspektioner för att säkerställa att näringsidkare och tillagningskök följer 
kokningsrekommendationen. 

Vid de samhällsviktiga funktionerna finns ofta stora behov av dricksvatten. Vid tidigare händelser 
som liknar detta scenario i Sverige har olika tillvägagångssätt använts. I Östersund (2010) så 
uppmanades de samhällsviktiga funktionerna att koka vatten på samma sätt som övriga 
medborgare. Skellefteå (2011) såg till så att dricksvatten distribuerades till samhällsviktiga 
verksamheter (och till medborgare). 

VA-huvudmannen genomför inom detta scenario ingen utkörning av nödvatten till medborgare via 
nödvattentankar. För att underlätta för samhället att fungera på ett bra sätt körs nödvatten ut till 
samhällsviktig verksamhet9 genom VA-huvudmannens försorg inom ramen för nödvattenplanen. 
Kostnaden för servicen belasta verksamhetsutövaren som får avgöra om denne behöver nödvatten 
utkört eller om verksamheten kan upprätthållas på ett säkert sätt genom kokning. Om 
tillsynsmyndighet beslutar om att kokning inte är tillräcklig för att verksamheten ska kunna 
bedrivas säkert och att nödvatten ska köras ut, belastas kommunen med denna kostnad.

Scenario 2 - kemisk förorening utan lukt 
Här är det inte lika enkelt för den enskilde medborgaren eller verksamhetsutövaren att 
”producera” sitt eget dricksvatten via kokning. Det är därför rimligt att nödvatten distribueras till 
såväl konsumenter via utskänkningsplatser som till samhällsviktig verksamhet. VA-verksamheten 
står för uppkomna kostnader. Även i det här scenariot krävs stora kommunikationsinsatser för att 
nå alla berörda. 

Scenario 3 - kemisk förorening med lukt 
Det här scenariot liknar scenario 2 utom det att det kommer att krävas större mängder vatten att 
distribuera då nödvatten med stor sannolikhet kommer att användas även för personlig hygien. För 
att klara det behovet kan förvaltningen behöva ordna med offentliga platser där personlig hygien 
som dusch och kanske även tvättmöjlighet kan ordnas. I första hand bör dessa platser finnas i 
områden som ej är drabbade av föroreningen. I vissa fall kan hjälp behöva sökas i andra kommuner. 
VA-verksamheten står för uppkomna kostnader för nödvatten och att hålla ev. hygieninrättningar 
öppna.  

Risk för otjänligt vatten hos konsument 
I det här scenariot finns det ingen verifiering på att vattnet är otjänligt som dricksvatten. Scenariot 
kan indelas i två olika delar. Dels kan det vara en hotsituation eller så kan det vara en 
säkerhetsåtgärd som vidtas efter en större vattenläcka. 

Hotsituation 
Vid en hotsituation är det av stor vikt att medborgare och samhällsviktiga verksamheter kan vara 
säkra på att det vatten som används är säkert att dricka. VA-verksamhetens insatser avseende 
nödvatten blir distribution av nödvatten till såväl medborgare som samhällsviktig verksamhet enligt 
scenariot om kemisk förorening enligt ovan (scenario 2). I ett hotscenario kan det också vara 
nödvändigt med bevakning av utskänkningsplatser. VA-verksamheten står för uppkomna 

9 Beslut om prioritering av dricksvatten tas av krisledningsnämnd

75



SIDA 7 AV 8 

kostnader. VA-huvudmannen ansvarar för bedömningen om ett hot ska bedömas så allvarligt att 
dricksvattnet inte kan nyttjas. Om krisledningsnämnden fattar annat beslut än VA-huvudmannen 
följer också kostnadsansvaret med detta beslut.

Osäkerhet om vattenkvalitet 
Vid lagning av en vattenläcka kan det ibland föreligga en risk att det skulle kunna ha påverkat 
vattenkvaliteten när vattnet kopplas på. Här är det de lokala förutsättningarna kring själva 
läcklagningen som har betydelse för om bedömningen blir att det finns risk att vatten 
kontaminerats. Faktorer att beakta i bedömningen är bland annat hur länge ledningsnätet varit 
trycklöst, statusen på berörda ledningar och hur markförhållandena ser ut i aktuella områden (t ex 
utfyllnadsmassor med okänd status, jordbruksmark med gödselhantering etc). Om 
kokningsrekommendation behöver utfärdas eller ej bedöms från fall till fall.  

Så snart vatten finns att tillgå i ledningsnätet avbryts utkörningen av nödvatten om bedömningen 
är att vattnet håller dricksvattenkvalitet eller att dricksvattenkvalitet kan uppnås med kokning. 
Annars behålls nödvatten på plats tills dess att analyser verifierat10 att vattnet håller 
dricksvattenkvalitet. 

För att underlätta för samhället att fungera på ett bra sätt så föreslås att nödvatten körs ut till 
samhällsviktig verksamhet genom VA-huvudmannens försorg. Kostnaden för den servicen föreslås 
belasta verksamhetsutövaren. Verksamhetsutövaren kan då bedöma själv om man vill få 
dricksvatten utkört eller om man själv vill koka vatten för dricksvattenbehovet.

Effektuering av nödvattenplan
Vid ett avbrott eller motsvarande inom ramen för ovan beskrivna scenarier som 
beräknas vara mer än 24 timmar aktiveras Nödvattenplanen. Om avbrottet beräknas 
vara kortare uppmanas befolkningen att vara sparsamma och att möjlighet finns att 
hämta dricksvatten på angiven plats enligt information på Stadens hemsida. 

Beslut att aktivera nödvattenförsörjningen och tillhörande plan fattas av VA-
huvudmannen, Kommunchef, samhällsbyggnadschef, eller säkerhetschef om möjligt 
i samråd med kommunalråd. Sammankallande av krisledningsgrupp som stöd för 
beslut är kommunchefen, TIB eller säkerhetschef. 

10 Regler för relevant provtagning återfinns i nödvattenplanden där SRMH har beslutsrätt.
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Nödvatten och ekonomiska förutsättningar och ansvar

 Nödvattendistribution Ekonomi 

Scenario Enskilda Samhällsviktig 
verksamhet 

Enskilda Samhällsviktig 
verksamhet 

Inget vatten Ja Ja VA VA 

Otjänligt vatten, 
mikrobiologisk 
förorening 

Nej Ja - Verksamhets 
utövaren 

Otjänligt vatten, 
kemisk 
förorening utan lukt 
 

Ja Ja VA VA 

Otjänligt vatten, 
kemisk 
förorening med lukt 
 

Ja Ja VA VA 

 
 

Marie Wiklund Johan Nordenmark
Kommunchef Säkerhetschef
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-05-02

Änr KS 2019/87.059
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 62 Revidering av Vaxholm stads inköps- och upphandlingspolicy

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Reviderad upphandlings- och inköpspolicy för Vaxholms stad antas. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad nuvarande upphandlings- och inköpspolicy är från 2011. Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) uppdaterades under 2017. Uppdateringen syftade till att anpassa lagen efter ett nytt EU-direktiv. 

I ljuset av den uppdaterade lagen samt i syfte att utveckla och förbättra Vaxholms inköps- och 
upphandlingsverksamhet revideras policyn. Policyn bejakar dessutom Upphandlingsmyndighetens 
inriktningar avseende miljö, hållbarhet och livscykelkostnader. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 25/2019-04-24
Tjänsteutlåtande, Kamrul Islam, 2019-04-04
Upphandlings- och inköpspolicy för Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kamrul Islam, klk upphandlingsenheten

För kännedom: Koray Kahruman, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-04-24

Änr KS 2019/87.059
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 25 Revidering av Vaxholm stads inköps- och upphandlingspolicy

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Reviderad upphandlings- och inköpspolicy för Vaxholms stad antas. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad nuvarande upphandlings- och inköpspolicy är från 2011. Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) uppdaterades under 2017. Uppdateringen syftade till att anpassa lagen efter ett nytt EU-direktiv. 

I ljuset av den uppdaterade lagen samt i syfte att utveckla och förbättra Vaxholms inköps- och 
upphandlingsverksamhet revideras policyn. Policyn bejakar dessutom Upphandlingsmyndighetens 
inriktningar avseende miljö, hållbarhet och livscykelkostnader. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kamrul Islam, 2019-04-04
Upphandlings- och inköpspolicy för Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kamrul Islam, klk upphandlingsenheten

För kännedom: Koray Kahruman, klk
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Tjänsteutlåtande
2019-04-04

Änr KS 2019/87.059
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 Vaxholm stads inköps- och upphandlingspolicy

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 
Reviderad upphandlings- och inköpspolicy för Vaxholms stad antas. 

Sammanfattning
Vaxholms stad nuvarande upphandlings- och inköpspolicy är från 2011. Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) uppdaterades under 2017. Uppdateringen syftade till att anpassa lagen efter ett nytt EU-direktiv. 

I ljuset av den uppdaterade lagen samt i syfte att utveckla och förbättra Vaxholms inköps- och 
upphandlingsverksamhet revideras policyn. Policyn bejakar dessutom Upphandlingsmyndighetens 
inriktningar avseende miljö, hållbarhet och livscykelkostnader. 

Ärendebeskrivning
Policyn har förbättrats med tydliga rubriker. Under rubriken Roller och ansvar har ansvaret anpassats 
efter kommunstyrelsen beslut avseende hierarki för stadens styrdokument. 

Under rubriken Omfattning har ett nytt stycke lagts till för att tydliggöra det etiska- och moraliska 
ansvaret för alla inom staden som blir inblandade i affärer.

Under Ledning och styrning kopplas de sju inriktningsmålen som Upphandlingsmyndighetens har tagit 
fram för offentliga sektorn samman. 

Förslagets konsekvenser
Inköp och upphandling kan bedrivas på felaktiga grunder om inte policyn anpassa efter nya lagar och 
förutsättningar samt stadens nya mål och inriktningar.

Uppföljning och utvärdering
Inom ramen för internkontroll följs efterlevnaden av denna policy upp.

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kamrul Islam, 2019-04-04
Upphandlings- och inköpspolicy för Vaxholms stad

Kommunledningskontoret
Kamrul Islam
Upphandlingschef
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Tjänsteutlåtande
2019-04-04

Änr KS 2019/87.059
2 av 2

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kamrul Islam, klk upphandlingsenheten

För kännedom: Koray Kahruman, klk ekonomienheten
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Besök: Eriksövägen 27
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Upphandlings- och inköpspolicy

Diarienummer: KS 2019/87.059 

Antagen/fastställt den: [datum]

Antagen/fastställt av: Kommunfullmäktige

För revidering ansvarar: Upphandlingschef

För uppföljning ansvarar: Upphandlingschef

Giltighetsperiod: tillsvidare

Ersätter: 107/2011.003
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Upphandlings- och inköpspolicy gällande för Vaxholms stad

Syfte
Syftet med policyn är att säkerställa att stadens upphandlingar och inköp följer gällande lagstiftning 
inom området, bidrar till hållbar utveckling och god hushållning av stadens resurser.

Omfattning
Denna policy samt därtill hörande rutiner och riktlinjer gäller för Vaxholms stads samtliga 
kommunala verksamheter och helägda bolag. Den gäller för all anskaffning av varor, tjänster och 
entreprenader inom samtliga nämnder.

Personer som företräder Vaxholms stad ska i inköps- och upphandlingssituationer uppträda på ett 
opartiskt och affärsetiskt sätt samt vara goda företrädare för verksamheten. Vaxholms stad 
accepterar inte någon form av försök till otillbörlig påverkan från leverantörer eller andra 
intressenter. Ingen företrädare för staden får ta emot eller begära någon form av otillbörlig förmån.

Mål
Stadens upphandlingar och inköp ska 

 ske enligt gällande EU-direktiv för upphandling och följa de grundläggande principerna om: 
icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande 
samt konkurrensprincipen.

 ske enligt gällande svensk lagstiftning inom upphandlingsområdet

 ske på ett effektiv och affärsmässigt sätt 

 bidra till god hushållning med stadens resurser

 sträva efter hållbar utveckling

 tillvarata möjliga stordriftsfördelar genom att delta i upphandlingar som samordnas av 
Stockholms Inköpscentral (STIC), Kammarkollegiet, SKL Kommentus och andra 
upphandlande myndigheter och inköpscentraler

 baseras på en helhetssyn där stadens gemensamma bästa har företräde framför enskilda 
verksamheters intressen

 främja en god konkurrens och långsiktigt medverka till en hållbar och sund 
marknadssituation

 sträva efter att öka små och medelstora företags möjligheter att lämna anbud

 följa de avtal som staden ingått med leverantörer så att staden betraktas som en seriös 
avtalspartner
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Ledning och styrning
Strategisk upphandling är ett effektivt styrmedel för att utveckla och driva verksamheten mot 
uppsatta mål. Planering av upphandlingar ska därför ingå som en naturlig del i alla Vaxholms stads 
verksamheter. 

Policyn är en övergripande beskrivning, vilken ska tillämpas tillsammans med stadens målstyrning, 
delegeringsordningar, riktlinjer och rutiner för upphandling och inköp. Riktlinjerna och rutinerna för 
upphandling och inköp kompletterar upphandlings- och inköpspolicyn och tydliggör stadens mål för 
upphandling och inköp, ansvarsområden och roller. Tillsammans säkerställer dessa att varor, 
tjänster och entreprenader anskaffas enligt efterfrågad kvalitet och till en kostnad som långsiktigt är 
mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen samt att social-, etisk- och miljöhänsyn är en naturlig 
del av kommunens upphandlingsverksamhet.

Den Nationella upphandlingsstrategin och de sju inriktningsmålen definierade i strategin ska vara 
vägledande för stadens inköp och upphandling. Inriktningsmålen är:  

1. Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för en god affär.
2. Effektiva offentliga inköp.
3. En mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens.
4. En rättssäker offentlig upphandling.
5. En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar.
6. En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling.
7. Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Roller och ansvar
Kommunfullmäktige

Fastställer de kommungemensamma målen för stadens upphandlingar genom en 
kommunövergripande upphandlings- och inköpspolicy och fördelar resurser på förslag från 
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för kommungemensamma upphandlingar och för att det finns resurser 
för att planera genomförandet av upphandlingar och inköp på en övergripande nivå. Inom ramen 
för denna planering svarar också styrelsen för att göra de framställningar som behövs till 
fullmäktige.

Kommunstyrelsen ansvarar även för att fastställa riktlinjer för upphandling och inköp samt genom 
uppföljning säkerställa att varor, tjänster och entreprenader anskaffas bidrar till hållbar utveckling 
och god hushållning av stadens resurser.

Förvaltningen

Genomförandet av upphandlingar och inköp och uppföljning ansvarar respektive förvaltning för, 
med stöd av Ekonomi- och upphandlingsenheten. På kommunstyrelsens uppdrag ansvarar 
Ekonomi- och upphandlingsenheten för att fastställa rutiner för upphandling, inköp och uppföljning 
som konkretiserar de övergripande målen i upphandlings- och inköpspolicyn. 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/121.026
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 78 Policy mot hot, våld och trakasserier

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Policy mot hot, våld och trakasserier antas.

Ärendebeskrivning
Policyn visar Vaxholms stads viljeyttring samt inställning till hur vi ser på och agerar vid hot, våld och 
trakasserier. Utifrån den ska det vara tydligt för alla medarbetare och förtroendevalda hur vi agerar och 
vad vi kan tolerera. 

Utifrån styrdokumenten arbetar vi systematiskt och stävjande av hot och våld och trakasserier. 

Styrdokumenten kring hot, våld och trakasserier består av följande dokument

- Policy mot hot, våld och trakasserier (beslutas av kommunfullmäktige)
- Rutiner för arbetet mot hot, våld och trakasserier (praktiska rutiner på övergripande nivå, 

beslutas på tjänstepersonsnivå)
- Lokala rutiner för arbetet mot hot, våld och trakasserier (praktiska rutiner som utifrån de 

övergripande, formuleras och beslutas på verksamhets/enhetsnivå)

Arbetet att motverka och omhänderta hot, våld och trakasserier är en del av vårt arbetsmiljöarbete. För 
att markera och skicka tydliga signaler har vi en särskild policy mot hot, våld och trakasserier. Alla 
förtroendevalda och  medarbetare ska ha kunskap om och agera utifrån denna policy.

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 30/2019-05-22
Tjänsteutlåtande 2019-05-09
Policy mot våld, hot och trakasserier, 2019-05-09
Rutin mot hot, våld och trakasserier, 2019-05-09

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kristina Segerborg, klk
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-22

Änr KS 2019/121.026
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 30 Policy mot hot, våld och trakasserier

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Policy mot hot, våld och trakasserier antas.

Ärendebeskrivning
Policyn visar Vaxholms stads viljeyttring samt inställning till hur vi ser på och agerar vid hot, våld och 
trakasserier. Utifrån den ska det vara tydligt för alla medarbetare och förtroendevalda hur vi agerar och 
vad vi kan tolerera. 

Utifrån styrdokumenten arbetar vi systematiskt och stävjande av hot och våld och trakasserier. 

Styrdokumenten kring hot, våld och trakasserier består av följande dokument

- Policy mot hot, våld och trakasserier (beslutas av kommunfullmäktige)
- Rutiner för arbetet mot hot, våld och trakasserier (praktiska rutiner på övergripande nivå, 

beslutas på tjänstepersonsnivå)
- Lokala rutiner för arbetet mot hot, våld och trakasserier (praktiska rutiner som utifrån de 

övergripande, formuleras och beslutas på verksamhets/enhetsnivå)

Arbetet att motverka och omhänderta hot, våld och trakasserier är en del av vårt arbetsmiljöarbete. För 
att markera och skicka tydliga signaler har vi en särskild policy mot hot, våld och trakasserier. Alla 
förtroendevalda och  medarbetare ska ha kunskap om och agera utifrån denna policy.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-05-09
Policy mot våld, hot och trakasserier, 2019-05-09
Rutin mot hot, våld och trakasserier, 2019-05-09

Kopia på beslutet till
För kännedom: Lena Alserud, klk
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Tjänsteutlåtande
2019-05-09

Änr KS 2019/121.026
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

Policy mot hot, våld och trakasserier

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige att anta policy 
mot hot, våld och trakasserier.

Ärendebeskrivning
Policyn visar Vaxholms stads viljeyttring samt inställning till hur vi ser på och agerar vid hot, våld och 
trakasserier. Utifrån den ska det vara tydligt för alla medarbetare och förtroendevalda hur vi agerar och 
vad vi kan tolerera. 

Utifrån styrdokumenten arbetar vi systematiskt och stävjande av hot och våld och trakasserier. 

Styrdokumenten kring hot, våld och trakasserier består av följande dokument

- Policy mot hot, våld och trakasserier (beslutas av kommunfullmäktige)
- Rutiner för arbetet mot hot, våld och trakasserier (praktiska rutiner på övergripande nivå, 

beslutas på tjänstepersonsnivå)
- Lokala rutiner för arbetet mot hot, våld och trakasserier (praktiska rutiner som utifrån de 

övergripande, formuleras och beslutas på verksamhets/enhetsnivå)

Arbetet att motverka och omhänderta hot, våld och trakasserier är en del av vårt arbetsmiljöarbete. För 
att markera och skicka tydliga signaler har vi en särskild policy mot hot, våld och trakasserier. Alla 
förtroendevalda och  medarbetare ska ha kunskap om och agera utifrån denna policy.

Måluppfyllelse
Policyn mot hot, våld och trakasserier bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö och därmed stärka 
målområdet livsmiljö.

Finansiering
Finansiering inom ram.

Kommunledningskontoret
Lena Alserud
HR chef
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Tjänsteutlåtande
2019-05-09

Änr KS 2019/121.026
2 av 2

Handlingar i ärendet
Policy mot våld, hot och trakasserier, 2019-05-09

Rutin mot hot, våld och trakasserier, 2019-05-09

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Lena Alserud, HR-chef

lena.alserud@vaxholm.se
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Inledning

Vaxholms stads arbetsplatser och demokratiska miljö ska vara trygga och säkra för medarbetare och 
förtroendevalda. Detta innebär nolltolerans mot hot, våld och trakasserier och att den demokratiska 
grunden ska värnas mot otillåten påverkan. 

Vaxholms stads Vision, ”Vaxholms stad ska vara en attraktiv plats att leva och bo på” - pekar ut 
färdriktningen för kommunens engagemang på kort och lång sikt. Trygghet är en förutsättning för att 
förverkliga målen och skapa attraktionskraft, tillväxt och möjlighet för alla invånare att leva det liv var 
och en vill leva. Kommunens systematiska arbete och ställningstagande kring hot, våld och 
trakasserier avseende medarbetare och förtroendevalda är en viktig förebild och markör för 
lokalsamhället. 

Stadens strategi mot hot, våld och trakasserier består av följande styrdokument:

 Policy mot hot, våld och trakasserier
Policyn beskriver övergripande mål för stadens syn om hot, våld och trakasserier och 
beslutas av kommunfullmäktige.

 Rutiner för arbetet mot hot, våld och trakasserier
Rutinen kompletterar policyn mot hot, våld och trakasserier  tydliggör stadens övergripande 
mål och handlingar som syftar till att uppfylla dem. Rutinen revideras årligen.

 Lokala rutiner för arbetet mot våld, hot och trakasserier
Dessa utgår från och kompletterar den övergripande rutinen genom att peka ut 
verksamheternas lokala aktiviteter som syftar till att nå uppsatta mål.

Syfte

Denna policy grundar sig i systematiskt säkerhets- och riskhanteringsarbete och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om våld, hot och trakasserier i arbetsmiljön. Medarbetare och förtroendevalda har ansvar 
och inflytande i frågor som rör kommuninvånare. Beslut eller åtgärder ska vara fattade på korrekta 
grunder för att bibehålla medborgarnas förtroende.  

För att Vaxholms stad ska kunna ta sitt fulla ansvar ska rutiner för incidentrapportering finnas, vara 
kända och fullt ut implementerade i organisationen. Ytterligare en konsekvens av Vaxholms stads 
nolltolerans är att sådana händelser som kan utgöra brott kommer polisanmälas.  

Mål

● Alla förtroendevalda och medarbetare ska veta att nolltolerans mot hot, våld och trakasserier 
råder i Vaxholms stad.

● Alla medarbetare ska veta var och i vilket sammanhang det finns risk för att hotfulla, 
våldsamma situationer kan uppstå. 
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● Alla medarbetare ska känna till vilka rutiner som gäller vid hot, våld och trakasserier.

● Vaxholms stad ska genom lämpliga åtgärder i möjligaste mån motverka hot, våld och 
trakasserier.

● Vaxholms stad ska för de som trots vidtagna åtgärder utsatts för hot, våld eller trakasserier 
lämna allt det stöd och den hjälp som är möjligt.

Ledning och styrning
Strategiskt arbete mot hot, våld och trakasserier är viktigt för att skapa trygghet på arbetsplatserna 
där alla vet att nolltolerans gäller. Arbetet mot hot, våld och trakasserier ska därför ingå som en 
naturlig del i alla Vaxholms stads verksamheter.

Roller och ansvar

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige tar beslut om de övergripande målen för Vaxholms stads arbete mot hot, våld 
och trakasserier. 

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen ansvarar för kommungemensamma frågor. Kommunstyrelsen ansvarar för att 
det finns resurser för att planera genomförandet av strategin för arbetet mot hot, våld och 
trakasserier på övergripandenivå. Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvar och svarar även för 
uppföljning. Inom ramen för denna planering svarar också kommunstyrelsen för att göra de 
framställningar som behövs till fullmäktige.

Förvaltningen: Det praktiska genomförandet av strategin för arbetet mot hot, våld och trakasserier 
sker inom förvaltningen, på kommunstyrelsens uppdrag. I detta uppdrag ingår att fastställa rutiner 
för arbetet mot hot, våld och trakasserier som konkretiserar de övergripande målen i policyn mot 
hot, våld och trakasserier.
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Rutin mot hot, våld och 
trakasserier
För förtroendevalda och medarbetare i Vaxholms stad

Lena Alserud
2019-05-06
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Inledning 

Vaxholms stads arbetsplatser och demokratiska miljö ska vara trygga och säkra för medarbetare och 
förtroendevalda. Detta innebär nolltolerans mot hot, våld och trakasserier och att den 
demokratiska grunden ska värnas mot otillåten påverkan.

Hanteringen av hot, våld och trakasserier ska ske genom ett förbyggande säkerhetsarbete i 
kombination med ett fortlöpande arbetsmiljöarbete. Detta ska bedrivas som en integrerad del av 
det dagliga arbetet.

Vaxholms stads medarbetare ska känna sig trygga i sitt arbete för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter i en arbetsmiljö som så långt som möjligt minimerar riskerna för hot, angrepp och 
andra incidenter. Vid Vaxholms stads enheter skall aldrig våld, hot eller trakasserier accepteras. Den 
som blivit utsatt för våld eller hot om våld skall utan dröjsmål få stöd och hjälp för såväl fysiska som 
psykiska skador och besvär.

Det är viktigt att göra en bedömning av risken för hot och våld både på arbetsplatsen i enhet och för 
enskilda arbetssituationer

Ansvar 
Kommunchef har via delegation från Kommunstyrelsen, ansvar för arbetsmiljöfrågorna i Vaxholms 
stad och  har i sin tur fördelat arbetsmiljöuppgifter till underställda chefer.

Rutin 
Respektive chef utför arbetsmiljöuppgifter kring säkerhet genom att 

- Säkerställa medarbetarnas säkerhet, utbildning och beredskap inför eventuella hot - eller 
våldssituationer utifrån den egna verksamhetens art. 

- Informera nyanställd personal kring säkerhet
- Genomföra en riskanalys utifrån säkerhet vid ny eller förändrad verksamhet
- Genomföra riskanalys för de arbeten och aktiviteter som medarbetare utför eller kommer 

att utföra 
- Den drabbade medarbetaren vid händelse snabbt får hjälp och stöd för att förebygga och 

lindra såväl fysisk som psykisk skada 
- Alltid rapportera om tillbud och arbetsskada i KIA ( Kommunernas informationssystem för 

arbetsmiljö)
- Vid behov av stöd kontaktas säkerhetschef vid incident
- Polisanmäla vid hot- och våldssituation

Kommungemensamma utbildningsaktiviteter:

- Säkerhet en punkt på den kommungemensamma introduktionsdagen (HR ansvarar)
- Säkerhet en punkt i introduktion ”ny chef i Vaxholm” (HR ansvarar)
- Tillgång till Krisstöd via företagshälsovård
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Lokal rutin
Respektive enhet formulerar och tar fram lokal säkerhetsrutin utifrån dess förutsättningar – lokal, 
läge, verksamhetsinriktning etc. 

Förtroendevaldas ansvar

Varje förtroendevald har ett eget ansvar för sin säkerhet. Detta innebär bl.a. att:

- Följa angivna regler och anvisningar i sitt uppdrag
- Informera kommunens säkerhetschef om inträffade händelser

Uppföljning och utvärdering

HR-enheter svarar för att en sammanställning av förekommande fall av hot, våld och trakasserier 
görs årligen. Resultatet av denna utgör grund för revidering av rutinen. Utvärdering och revidering 
genomförs med säkerhetschef.

- Årlig sammanställning av förekommande fall (ingår i Årlig arbetsmiljörapport till KS)
- Frågeställningar kring hot, våld och trakasserier i årlig medarbetarenkät

Begrepp och regelverk

Våld
En person tillfogar annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta. Att på annat sätt bära hand på 
någon utan att det får fysiska följder är också en form av våld.
Hot om våld
En person uppträder hotfullt genom sitt uppträdande, tal eller i skrift och framkallar fruktan och 
rädsla hos den hotade för hans/hennes egen eller annans, tex anhörigs person.
Trakasserier
Handling som gör att individ upplever sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.
Stalkning
En form av olaga förföljelse genom exempelvis ovälkomna telefonsamtal eller påhälsningar, brev 
eller e-post, samt andra typer av handlingar som skuggning och kartläggning, ofta med hjälp av 
internet.
Olycksfall
En fysisk eller psykisk skada till följd av plötslig händelse.
Tillbud
En oönskad händelse som kan leda till ohälsa eller olycksfall.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1993.2 ”Våld och hot i arbetsmiljö”
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/61.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 90 Nytt uppdrag för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ges uppdraget att fullgöra kommunens uppgifter enligt 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter från och med 1 juli 2019. 

Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2019 träder lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft och ersätter 
tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Ansvaret för kommunens uppgift enligt gällande tobakslagslagstiftning fullgörs idag av Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

Kommunfullmäktige föreslås ge Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i uppdrag att, från och 
med 1 juli 2019, utföra de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-05-13

Kopia på beslutet till
För åtgärd: SRMH
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Tjänsteutlåtande
2019-05-13

Änr KS 2019/61.106
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

Nytt uppdrag för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ges uppdraget att fullgöra kommunens uppgifter enligt 
lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter från och med 1 juli 2019. 

Sammanfattning
Den 1 juli 2019 träder lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft och ersätter 
tobakslagen (1993:581) och lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Ansvaret för kommunens uppgift enligt gällande tobakslagslagstiftning fullgörs idag av Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

Kommunfullmäktige föreslås ge Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd i uppdrag att, från och 
med 1 juli 2019, utföra de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter.

Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2019 träder lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft och ersätter tobakslagen 
(1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Den nya lagstiftningen innebär att handel med tobaksvaror från och med den 1 juli 2019 blir 
tillståndspliktigt. Förfarandet vid ansökan om tillstånd är jämförbart med det för serveringstillstånd 
enligt alkohollagen. Den nya lagen innebär även att insatser i samband med tillsyn och kontroll och av 
försäljningsställen med tillstånd att saluföra tobaksprodukter kommer ske på liknande sätt som för 
restauranger med serveringstillstånd.

Ansvaret för kommunens uppgift enligt gällande tobakslagslagstiftning fullgörs idag av Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd. Kommunfullmäktige föreslås ge Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd i uppdrag att, från och med 1 juni 2019, utföra de uppgifter som ankommer på 
kommunen enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. 

Taxor för tillsyn och kontroll enligt den nya lagstiftningen tas i separat ärende. 

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2019-05-13

Änr KS 2019/61.106
2 av 2

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds reglemente kommer att revideras under hösten och då 
inkludera även detta uppdrag. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-05-13

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: SRMH
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/61.106
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 91 Taxa för tillsyn och kontroll enligt lagen om tobak och liknande 
produkter

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
I enlighet med förslag från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) fastställs taxa för 
kontroll och tillsyn av tobak och liknande produkter, detta under förutsättning att SRMH ges uppdraget 
att sköta kommunens myndighetsuppdrag enligt lagen om tobak och liknande produkter.
Taxan gäller från och med 1 juli 2019 och ersätter samma datum gällande taxa för tobakslagen.

Ärendebeskrivning
Riksdagen har antagit en ny lag inom tobaksområdet som från den 1 juli 2019 ersätter tobakslagen och 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Syftet med den nya lagen är att begränsa 
hälsorisker och olägenheter kopplade till bruk av tobak och liknande produkter samt exponering av rök 
och utsläpp från tobak och andra njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men 
som inte innehåller tobak.

Taxan föreslås ersätta nu gällande taxor för tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Den nya lagstiftningen innebär att handel med tobaksvaror från och med den 1 juli 2019 blir 
tillståndspliktigt. Förfarandet vid ansökan om tillstånd är jämförbart med det för serveringstillstånd 
enligt alkohollagen. Den nya lagen innebär även att insatser i samband med tillsyn och kontroll och 
försäljningsställen med tillstånd att saluföra tobaksprodukter kommer ske på liknande sätt som för 
restauranger med serveringstillstånd.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har haft kontakter med bland annat Göteborg och Malmö 
i framtagandet av taxeförslaget. Lagstiftningen som taxan baseras på är ny, och det saknas anvisningar 
och praxis för hur lagen ska tillämpas. Tillståndsförfarandet och de ökade tillsynsuppgifterna jämfört 
med nuvarande lagstiftning kommer dock att kräva ökade resurser både på kort och på längre sikt. För 
att kunna finansiera tillsättning av de resurser som krävs för att utföra uppgifterna föreslås en ny taxa.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-04-04
Protokollsutdrag SRMH/2019-03-20 § 21/19
Tjänsteutlåtande SRMH, 2019-03-04
Taxa för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För åtgärd: SRMH
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Tjänsteutlåtande
2019-04-04

Änr KS 2019/61.106
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

Taxa för tillsyn och kontroll enligt lagen om tobak och liknande 
produkter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
I enlighet med förslag från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) fastställs taxa för 
kontroll och tillsyn av tobak och liknande produkter, detta under förutsättning att SRMH ges uppdraget 
att sköta kommunens myndighetsuppdrag enligt lagen om tobak och liknande produkter.
Taxan gäller från och med 1 juli 2019 och ersätter samma datum gällande taxa för tobakslagen.

Sammanfattning
Riksdagen har antagit en ny lag inom tobaksområdet som från den 1 juli 2019 ersätter tobakslagen och 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Syftet med den nya lagen är att begränsa 
hälsorisker och olägenheter kopplade till bruk av tobak och liknande produkter samt exponering av rök 
och utsläpp från tobak och andra njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men 
som inte innehåller tobak.

Taxan föreslås ersätta nu gällande taxor för tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Den nya lagstiftningen innebär att handel med tobaksvaror från och med den 1 juli 2019 blir 
tillståndspliktigt. Förfarandet vid ansökan om tillstånd är jämförbart med det för serveringstillstånd 
enligt alkohollagen. Den nya lagen innebär även att insatser i samband med tillsyn och kontroll och 
försäljningsställen med tillstånd att saluföra tobaksprodukter kommer ske på liknande sätt som för 
restauranger med serveringstillstånd.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har haft kontakter med bland annat Göteborg och Malmö 
i framtagandet av taxeförslaget. Lagstiftningen som taxan baseras på är ny, och det saknas anvisningar 
och praxis för hur lagen ska tillämpas. Tillståndsförfarandet och de ökade tillsynsuppgifterna jämfört 
med nuvarande lagstiftning kommer dock att kräva ökade resurser både på kort och på längre sikt. För 
att kunna finansiera tillsättning av de resurser som krävs för att utföra uppgifterna föreslås en ny taxa.

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2019-04-04

Änr KS 2019/61.106
2 av 3

Ärendebeskrivning
Riksdagen har antagit en ny lag inom tobaksområdet som gäller från den 1 juli 2019. Den nya lagen 
ersätter nuvarande tobakslag och lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Syftet med 
den nya lagen är att begränsa hälsorisker och olägenheter kopplade till bruk av tobak och liknande 
produkter samt exponering av rök och utsläpp från tobak och andra njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Tillsynsansvaret är i lagen 
uppdelat mellan bland annat Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, 
Polismyndigheten och kommunerna. Kommunerna ska enligt den nya lagen tillsammans med 
Polismyndigheten utöva tillsyn i detalj- och partihandeln avseende framför allt försäljning, märkning och 
marknadsföring.

Gällande taxa inom tobaksområdet kan inte längre tillämpas i och med författningsändringarna. En ny 
taxa, som ersätter nuvarande taxa behöver därför antas. Den nya taxan föreslås ersätta nu gällande 
taxor för tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.

Den nya lagstiftningen innebär att handel med tobaksvaror från och med den 1 juli 2019 blir 
tillståndspliktigt. Förfarandet vid ansökan om tillstånd är jämförbart med det för serveringstillstånd 
enligt alkohollagen. Omfattningen på den utredning som kontoret utför i samband med handläggning 
av en tillståndsansökan är dock något mindre jämfört med den utredning som görs i 
serveringstillståndsärenden. Rent praktiskt kommer kontoret att inhämta synpunkter från 
Polismyndigheten och Skatteverket för att utreda lämpligheten hos sökande, samt granska lokalen 
innan tillstånd kan beviljas.

Verksamheter som enligt gällande lagstiftning anmält tobaksförsäljning ska enligt övergångs-
bestämmelserna i den nya tobakslagen ansöka om tillstånd att sälja tobak senast den 1 november 2019. 
Verksamheter som säljer elektroniska cigaretter behöver inte anmäla om detta på nytt.

Den nya lagen innebär även att insatser i samband med tillsyn och kontroll och försäljningsställen med 
tillstånd att saluföra tobaksprodukter kommer ske på liknande sätt som för restauranger med 
serveringstillstånd. Även här handlar det om att inhämta yttranden från Polismyndighet och Skatteverk 
för att säkerställa att tillståndsinnehavarna fortsättningsvis är lämplig att inneha tillstånd.

För Täby och Vaxholms del föreslås att taxan ska antas under förutsättning att nämnden erhåller 
uppdraget att ansvara för respektive kommuns skyldigheter i den nya tobakslagen. Detta görs i ett 
separat ärende. Kontoret arbetar även med att ta fram ett reviderat reglemente för Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnd där det framgår att uppdraget ålagts nämnden. 

I övriga kommuner kommer reviderade samverkansavtal att tas fram så att SRMH:s samverkan med 
socialnämnderna i Norrtälje respektive Vallentuna samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö 
även omfattar den nya lagstiftningen.

Taxan som föreslås bygger på kostnadstäckning. Nämndens kostnader för handläggningen enligt den nya 
tobakslagen kommer om taxan antas att finansieras med prövnings- och tillsynsavgifter.

101



Tjänsteutlåtande
2019-04-04

Änr KS 2019/61.106
3 av 3

Taxan är anpassad till de synergivinster avseende resursbehov som följer av att företag tillhandahåller 
flera typer av tobak eller tobaksliknande produkter, eller om en verksamhet med serveringstillstånd 
enligt alkohollagen samtidigt säljer tobak eller tobaksliknande produkter.

Tillsynsavgifterna består dels av fasta årliga avgifter och en timavgift i ingripandeärenden. Den fasta 
avgiften täcker det resursbehov kontoret har för den löpande och återkommande kontrollen.

Timavgiften kommer enligt förslaget att tas ut i de fall en verksamhet föreläggs vidta åtgärder till följd av 
bristande lagefterlevnad. Principen att verksamheter som inte följer lagstiftningen får betala för den 
extra tillsynstid som krävs från kontorets sida för att åstadkomma rättelse används inom såväl 
livsmedels- som alkoholområdet.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har haft kontakter med bland annat Göteborg och Malmö 
i framtagandet av taxeförslaget. Lagstiftningen som taxan baseras på är ny, och det saknas anvisningar 
och praxis för hur lagen ska tillämpas. Tillståndsförfarandet och de ökade tillsynsuppgifterna jämfört 
med nuvarande lagstiftning kommer dock att kräva ökade resurser både på kort och på längre sikt. För 
att kunna finansiera tillsättning av de resurser som krävs för att utföra uppgifterna föreslås en ny taxa.

Finansiering
Eftersom det är fråga om en ny lagstiftning, där vägledning och praxis inte ännu finns, är de ekonomiska 
konsekvenserna svåra att bedöma. Det är även svårt att förutse hur många av befintliga tobakshandlare 
som kommer ansöka om tillstånd. Sammantaget är dock kontorets bedömning att förändringarna som 
den nya lagstiftningen medför inte kommer kunna hanteras med ordinarie personalresurser. 

Kontoret bedömer att intäkterna med föreslagen taxa kommer vara ca 1 mnkr under 2019, vilket 
motsvarar ca. 120 tillståndsansökningar. Ärendevolymen är uppskattad och förutsätter att samtliga 
kommuner fortsättningsvis ingår samverkan. Ovan innebär att intäkterna från tillsynsavgifter från och 
med 2020 kommer vara ca. 0,6 mnkr. Ökningen i intäkter från tillsynsavgifter beror delvis på höjningen 
av tillsynsavgifterna, delvis som en följd av att nämnden i och med den nya tobakslagen får ytterligare 
uppdrag. Nämnden (SRMH) har endast haft uppdraget att bedriva tillsyn och kontroll enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i Lidingö. Förslaget utgår ifrån att nämnden erhåller 
uppdraget för den nya tobakslagen vilken ersätter lagen som elektroniska cigaretter även i övriga fyra 
kommuner. 

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-04-04
Protokollsutdrag SRMH/2019-03-20 § 21/19
Tjänsteutlåtande SRMH, 2019-03-04
Taxa för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter i Vaxholms stad

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: 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 2019-000474.1140 2019-03-04 
 
  

Simon Bergroth 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 

 

 

 

Taxa för tillsyn och kontroll enligt lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter 

Förslag till beslut 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutar att: 

1. Godkänna taxan för kontroll och tillsyn av tobak och liknande 
produkter och överlämna taxan för fastställande av 
kommunfullmäktige i Täby kommun och Vaxholms stad, under 
förutsättning att nämnden ges uppdraget att sköta respektive 
kommuns myndighetsuppdrag enligt lagen om tobak och liknande 
produkter. Taxan föreslås gälla från och med 1 juli 2019 och ersätter 
samma datum gällande taxa för tobakslagen. 

2. Föreslå socialnämnden i Norrtälje kommun att upphäva gällande taxa 
för tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och besluta att godkänna 
taxan för kontroll och tillsyn av tobak och liknande produkter att gälla 
från och med den 1 juli 2019 och överlämna taxeändringar för 
fastställande av kommunfullmäktige i Norrtälje kommun.  

3. Föreslå socialnämnden i Vallentuna kommun att upphäva gällande taxa 
för tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och besluta att godkänna 
taxan för kontroll och tillsyn av tobak och liknande produkter att gälla 
från och med den 1 juli 2019 och överlämna taxeändringar för 
fastställande av kommunfullmäktige i Vallentuna kommun. 

4. Föreslå miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö stad att upphäva 
gällande taxor för tillsyn och kontroll enligt tobakslagen och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, samt besluta att 
godkänna taxan för kontroll och tillsyn av tobak och liknande produkter 
att gälla från och med den 1 juli 2019 och överlämna taxeändringar för 
fastställande av kommunfullmäktige i Lidingö stad.  

Sammanfattning 

Riksdagen har antagit en ny lag inom tobaksområdet som från den 1 juli 2019 
ersätter tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. Syftet med den nya lagen är att begränsa hälsorisker 
och olägenheter kopplade till bruk av tobak och liknande produkter samt 
exponering av rök och utsläpp från tobak och andra njutningsmedel som till 
användningssättet motsvarar rökning men som inge innehåller tobak.  
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Dnr: SRMH 2019-000474.1140 
 

 

Taxan föreslås ersätta nu gällande taxor för tillsyn och kontroll enligt 
tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Den nya lagstiftningen innebär att handel med tobaksvaror från och med den 
1 juli 2019 blir tillståndspliktigt. Förfarandet vid ansökan om tillstånd är 
jämförbart med det för serveringstillstånd enligt alkohollagen. Den nya lagen 
innebär även att insatser i samband med tillsyn och kontroll och 
försäljningsställen med tillstånd att saluföra tobaksprodukter kommer ske på 
liknande sätt som för restauranger med serveringstillstånd. 

Kontoret har haft kontakter med bland annat Göteborg och Malmö i 
framtagandet av taxeförslaget. Lagstiftningen som taxan baseras på är ny, 
och det saknas anvisningar och praxis för hur lagen ska tillämpas. 
Tillståndsförfarandet och de ökade tillsynsuppgifterna jämfört med nuvarande 
lagstiftning kommer dock att kräva ökade resurser både på kort och på längre 
sikt. För att kunna finansiera tillsättning av de resurser som krävs för att 
utföra uppgifterna föreslås en ny taxa. 

Beskrivning av ärendet 

Riksdagen har antagit en ny lag inom tobaksområdet som gäller från den 1 
juli 2019. Den nya lagen ersätter nuvarande tobakslag och lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Syftet med den nya lagen är 
att begränsa hälsorisker och olägenheter kopplade till bruk av tobak och 
liknande produkter samt exponering av rök och utsläpp från tobak och andra 
njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inge 
innehåller tobak. Tillsynsansvaret är i lagen uppdelat mellan bland annat 
Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten 
och kommunerna. Kommunerna ska enligt den nya lagen tillsammans med 
Polismyndigheten utöva tillsyn i detalj- och partihandeln avseende framför allt 
försäljning, märkning och marknadsföring. 

Gällande taxa inom tobaksområdet kan inte längre tillämpas i och med 
författningsändringarna. En ny taxa, som ersätter nuvarande taxa behöver 
därför antas. Den nya taxan föreslås ersätta nu gällande taxor för tillsyn och 
kontroll enligt tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

Den nya lagstiftningen innebär att handel med tobaksvaror från och med den 
1 juli 2019 blir tillståndspliktigt. Förfarandet vid ansökan om tillstånd är 
jämförbart med det för serveringstillstånd enligt alkohollagen. Omfattningen 
på den utredning som kontoret utför i samband med handläggning av en 
tillståndsansökan är dock något mindre jämfört med den utredning som görs i 
serveringstillståndsärenden. Rent praktiskt kommer kontoret att inhämta 
synpunkter från Polismyndigheten och Skatteverket för att utreda 
lämpligheten hos sökande, samt granska lokalen innan tillstånd kan beviljas.  

Verksamheter som enligt gällande lagstiftning anmält tobaksförsäljning ska 
enligt övergångsbestämmelserna i den nya tobakslagen ansöka om tillstånd 
att sälja tobak senast den 1 november 2019. Verksamheter som säljer 
elektroniska cigaretter behöver inte anmäla om detta på nytt.  
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Den nya lagen innebär även att insatser i samband med tillsyn och kontroll 
och försäljningsställen med tillstånd att saluföra tobaksprodukter kommer ske 
på liknande sätt som för restauranger med serveringstillstånd. Även här 
handlar det om att inhämta yttranden från Polismyndighet och Skatteverk för 
att säkerställa att tillståndsinnehavarna fortsättningsvis är lämplig att inneha 
tillstånd.  

För Täby och Vaxholms del föreslås att taxan ska antas under förutsättning 
att nämnden erhåller uppdraget att ansvara för respektive kommuns 
skyldigheter i den nya tobakslagen. Kontoret arbetar med att ta fram ett 
reviderat reglemente för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd där 
uppdraget åläggs nämnden. Förslaget kommer presenteras vid nästa 
sammanträde. 

I övriga kommuner kommer reviderade samverkansavtal att tas fram så att 
SRMH:s samverkan med socialnämnderna i Norrtälje respektive Vallentuna 
samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö även omfattar den nya 
lagstiftningen.  

Taxan som föreslås bygger på kostnadstäckning. Nämndens kostnader för 
handläggningen enligt den nya tobakslagen kommer om taxan antas att 
finansieras med prövnings- och tillsynsavgifter.  

Taxan är anpassad till de synergivinster avseende resursbehov som följer av 
att företag tillhandahåller flera typer av tobak eller tobaksliknande produkter, 
eller om en verksamhet med serveringstillstånd enligt alkohollagen samtidigt 
säljer tobak eller tobaksliknande produkter. 

Tillsynsavgifterna består dels av fasta årliga avgifter och en timavgift i 
ingripandeärenden. Den fasta avgiften täcker det resursbehov kontoret har för 
den löpande och återkommande kontrollen.  

Timavgiften kommer enligt förslaget kommer tas ut i de fall en verksamhet 
föreläggs vidta åtgärder till följd av bristande lagefterlevnad. Principen att 
verksamheter som inte följer lagstiftningen får betala för den extra tillsynstid 
som krävs från kontorets sida för att åstadkomma rättelse används inom 
såväl livsmedels- som alkoholområdet. 

Kontoret har haft kontakter med bland annat Göteborg och Malmö i 
framtagandet av taxeförslaget. Lagstiftningen som taxan baseras på är ny, 
och det saknas anvisningar och praxis för hur lagen ska tillämpas. 
Tillståndsförfarandet och de ökade tillsynsuppgifterna jämfört med nuvarande 
lagstiftning kommer dock att kräva ökade resurser både på kort och på längre 
sikt. För att kunna finansiera tillsättning av de resurser som krävs för att 
utföra uppgifterna föreslås en ny taxa. 

Ekonomiska konsekvenser 

Eftersom det är fråga om en ny lagstiftning, där vägledning och praxis inte 
ännu finns, är de ekonomiska konsekvenserna svåra att bedöma. Det är även 
svårt att förutse hur många av befintliga tobakshandlare som kommer ansöka 
om tillstånd. Sammantaget är dock kontorets bedömning att förändringarna 
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som den nya lagstiftningen medför inte kommer kunna hanteras med 
ordinarie personalresurser.  

Kontoret bedömer att intäkterna med föreslagen taxa kommer vara ca 1 mnkr 
under 2019, vilket motsvarar ca 120 tillståndsansökningar. Ärendevolymen är 
uppskattad och förutsätter att samtliga kommuner fortsättningsvis ingår 
samverkan. Ovan innebär att intäkterna från tillsynsavgifter från och med 
2020 kommer vara ca 0,6 mnkr. Ökningen i intäkter från tillsynsavgifter beror 
delvis på höjningen av tillsynsavgifterna, delvis som en följd av att nämnden i 
och med den nya tobakslagen får ytterligare uppdrag. Nämnden har endast 
haft uppdraget att bedriva tillsyn och kontroll enligt lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare i Lidingö. Förslaget utgår ifrån att nämnden 
erhåller uppdraget för den nya tobakslagen vilken ersätter lagen som 
elektroniska cigaretter även i övriga fyra kommuner.  

Exempel på vilka ekonomiska effekter föreslagen taxa får för olika typer av 
verksamheter presenteras i bilagd presentation.  

 

 

 

Erik Moelv 

 

Bilagor:  Taxa för tillsyn och kontroll enligt lagen om tobak och liknande 
  produkter 

  Ny tobakstaxa - jämförelse mellan taxeförslag och gällande 
  taxa 

 

 

Expedieras till: Kommunstyrelsen i Täby 
 Kommunstyrelsen i Vaxholm 
 Socialnämnden i Vallentuna 
 Socialnämnden i Norrtälje 
 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö 
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Taxa för tillsyn enligt 
lagen om tobak och 
liknande produkter i 
Vaxholms stad 
 

 

 

 

 

 

 

Taxan gäller från och med den 1 juli 2019 
Fastställd av Vaxholms kommunfullmäktige XXXX-XX-XX, § XX med stöd av Lagen (2018:2088) om 
tobak och liknande produkter, 8 kap. 2 §. 

Beslut fattat av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 2019-03-20, § 21/19  
Dnr: SRMH 2019-000474.1140 
 

 
Timavgiften är enligt denna taxa 1 250 kr  
Basmånad för Indexuppräkning är oktober 2020 
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Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds 
kostnader för prövning och tillsyn i Vaxholms stad enligt Lag (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

2 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna med en procentsats som motsvarar de 
tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 
1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020. 

3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 

4 § Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut om avgift eller i räkning.  

5 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd kontrolltid eller andra omständigheter får Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnds besluta att avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.  

6 § Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds beslut enligt denna taxa kan 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Avgift för ansökan  

7 § Fast avgift för ansökan om tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror tas ut enligt nedan: 

Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobak (detaljhandel) 8 750 kronor 
Ansökan om stadigvarande tillstånd att sälja tobak (partihandel) 10 000 kronor 
Ansökan om tillfälligt tillstånd att sälja tobak   7 500 kronor 

Avgift för anmälan 

8 § Fast avgift för anmälan ändring av tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror tas ut enligt nedan: 

Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden  6 250 kronor 
Anmälan om förändrat tillstånd    2 500 kronor 

Avgift för tillsyn 

9 § Verksamhet med stadigvarande tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror, och som inte omfattas av 10-11 §§, ska betala en tillsynsavgift på 6 250 kr 
per år och försäljningsställe.  
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10 § Verksamhet med stadigvarande tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror, och även tillhandahåller minst en av nedan listade produkter, ska betala en 
tillsynsavgift på 3 750 kr per år och försäljningsställe. 

- Folköl utan (stadigvarande serveringstillstånd) 
- Receptfria läkemedel 

11 § Verksamhet med stadigvarande tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror som även har ett gällande stadigvarande serveringstillstånd enligt alkohollagen 
ska betala en tillsynsavgift på 2 500 kr per år och försäljningsställe. 

12 § Verksamhet som till myndigheten anmält handel med elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare, och som inte har tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror, ska betala en tillsynsavgift på 3 125 kronor. 

För verksamhet som omfattas av ovan och som även tillhandahåller minst en av nedan 
listade produkter är den fasta tillsynsavgiften 2 500 kr. 

- Folköl (utan stadigvarande serveringstillstånd) 
- Receptfria läkemedel 

13 § Avgiften för återkommande tillsyn omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.  

För verksamhet med stadigvarande tillstånd att bedriva detalj- eller partihandel med 
tobaksvaror ska tillsynsavgift betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs.  

För verksamhet om bedriver handel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
gäller att avgiften ska betalas från och med det år som verksamheten anmäldes. Om 
verksamheten har bedrivits utan anmälan ska avgiften betalas från om med det år som 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd fick kännedom om verksamheten. Avgiften 
ska därefter betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

Timavgift för extra tillsyn 

14 § Inspektioner och andra kontrollåtgärder som utförs med anledning av klagomål, som 
uppföljning av konstaterade brister eller som uppföljning av meddelade förelägganden eller 
förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften enligt 9-11 §§. För sådana åtgärder tas extraavgift 
ut i form av timavgift. 

15 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 250 kronor. 

16 § Timavgift enligt 12 § tas ut för varje halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden i ett ärende understiger en hel timme tas ingen timavgift 
ut.  

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, kontrollbesök och kontroller i övrigt, restid enligt schablon en halvtimme, 
beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. 
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17 § För kontrollbesök och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 
07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

18 § Timavgift tas inte ut för tillsyn med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat 
om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav.  

19 § Beslut om avgift fattas av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/31.312
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 86 Svar på motion från Miljöpartiet avseende kommunal cykelplan

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Motion angående upprättandet av en kommunal cykelplan för Vaxholm anses besvarad.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en kommunövergripande trafikstrategi, inklusive 
cykeltrafik, för Vaxholms stad.

Ärendebeskrivning
Motion från Anne-Charlotte Eriksson/Miljöpartiet de gröna gällande upprättande av en kommunal 
cykelplan yrkar:

- att Vaxholms stad tar fram en övergripande kommunal cykelplan för Vaxholm med tydliga och 
prioriterade mål samt en budget för detta.  

Stadsbyggnadsförvaltning anser att kommunen bör fokusera på att ta fram en övergripande 
trafikstrategi innan en cykelplan. En trafikstrategi är ett inriktningsdokument och ska komplettera samt 
fördjupa det översiktsplan lyfter fram gällande trafik. Strategin syftar till att ta ett helhetsperspektiv om 
transportsystemet och utveckla kommunen i en mer hållbar riktning. Trafikstrategis stryka är att 
tydliggöra kommunens förutsättningar och utmaningar och hur miljöpåverkan, trygghet, tillgänglighet 
och trafiksäkerhet ska förbättras. En handlingsplan bör ingå i en trafikstrategi som fokuserar på vilka 
prioriteringar kommunen måste göra och hur åtgärder ska anpassas efter kommunens behov och 
resurser. En trafikstrategi tar hänsyn till och ska även bidra till globala, nationella och regionala mål. 
Detta för att uppnå en eftertraktad hållbar stadsutveckling i Vaxholm.

Yrkanden
Tina Runhem (M) yrkar att motionen ska anses besvarad samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta 
fram en kommunövergripande trafikstrategi, inklusive cykeltrafik, för Vaxholms stad.

Ordföranden finner bifall till Tina Runhems (M) yrkande.

Handlingar
Protokollsutdrag PLU § 29/2019-05-22
Tjänsteutlåtande 2019-05-10
Motion (MP): Om kommunal cykelplan, 2019-01-25
KF 2019-02-18/§ 13

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Protokoll Kommunstyrelsens planeringsutskott
2019-05-22

Änr KS 2019/31.312
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 29 Svar på motion från Miljöpartiet avseende kommunal cykelplan

Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motion angående upprättandet av en kommunal cykelplan för Vaxholm anses besvarad.

Planenheten får i uppdrag att undersöka förutsättningar för att ta fram en kommunövergripande 
trafikstrategi för Vaxholms stad. 

Ärendebeskrivning
Motion från Anne-Charlotte Eriksson/Miljöpartiet de gröna gällande upprättande av en kommunal 
cykelplan yrkar:

- att Vaxholms stad tar fram en övergripande kommunal cykelplan för Vaxholm med tydliga och 
prioriterade mål samt en budget för detta.  

Stadsbyggnadsförvaltning anser att kommunen bör fokusera på att ta fram en övergripande 
trafikstrategi innan en cykelplan. En trafikstrategi är ett inriktningsdokument och ska komplettera samt 
fördjupa det översiktsplan lyfter fram gällande trafik. Strategin syftar till att ta ett helhetsperspektiv om 
transportsystemet och utveckla kommunen i en mer hållbar riktning. Trafikstrategis stryka är att 
tydliggöra kommunens förutsättningar och utmaningar och hur miljöpåverkan, trygghet, tillgänglighet 
och trafiksäkerhet ska förbättras. En handlingsplan bör ingå i en trafikstrategi som fokuserar på vilka 
prioriteringar kommunen måste göra och hur åtgärder ska anpassas efter kommunens behov och 
resurser. En trafikstrategi tar hänsyn till och ska även bidra till globala, nationella och regionala mål. 
Detta för att uppnå en eftertraktad hållbar stadsutveckling i Vaxholm.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-05-10
Motion (MP): Om kommunal cykelplan, 2019-01-25
KF 2019-02-18/§ 13

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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Tjänsteutlåtande
2019-05-10

Änr KS 2019/31.312
1 av 2

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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

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

Org nr: 212000-2908
Bankgiro: 5302-9435

Svar på motion från Miljöpartiet avseende kommunal cykelplan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens planeringsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen angående upprättandet av en kommunal cykelplan för Vaxholm besvarad, och ge 
planenheten i uppdrag att undersöka förutsättningar för att ta fram en kommunövergripande 
trafikstrategi för Vaxholms stad. 

Sammanfattning
Motion från Anne-Charlotte Eriksson/Miljöpartiet de gröna gällande upprättande av en kommunal 
cykelplan yrkar:

- att Vaxholms stad tar fram en övergripande kommunal cykelplan för Vaxholm med tydliga och 
prioriterade mål samt en budget för detta.  

Stadsbyggnadsförvaltning anser att kommunen bör fokusera på att ta fram en övergripande 
trafikstrategi innan en cykelplan. En trafikstrategi är ett inriktningsdokument och ska komplettera samt 
fördjupa det översiktsplan lyfter fram gällande trafik. Strategin syftar till att ta ett helhetsperspektiv om 
transportsystemet och utveckla kommunen i en mer hållbar riktning. Trafikstrategis stryka är att 
tydliggöra kommunens förutsättningar och utmaningar och hur miljöpåverkan, trygghet, tillgänglighet 
och trafiksäkerhet ska förbättras. En handlingsplan bör ingå i en trafikstrategi som fokuserar på vilka 
prioriteringar kommunen måste göra och hur åtgärder ska anpassas efter kommunens behov och 
resurser. En trafikstrategi tar hänsyn till och ska även bidra till globala, nationella och regionala mål. 
Detta för att uppnå en eftertraktad hållbar stadsutveckling i Vaxholm.

Handlingar i ärendet
Motion (MP): Om kommunal cykelplan, 2019-01-25

KF 190218 § 13

Tjänsteutlåtande 2019-05-10

Stadsbyggnadsförvaltningen
Adam Hjort
Trafikplanerare
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Tjänsteutlåtande
2019-05-10

Änr KS 2019/31.312
2 av 2

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Susanne Edén, sbf
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  Miljöpartiet de gröna i Vaxholm

Vaxholm 2019-01-25

Till Kommunfullmäktige

Motion om kommunal cykelplan

De närmaste fem åren ska det byggas 15 mil cykelstråk i Stockholms län och till 2030 ska 
andelen cykelresor vara 20 procent mot dagens 7 procent av alla resor i länet. Ambitionen är 
att hela Stockholms län, vilket Vaxholm är en del av, ska vara sammankopplat av ett 
högkvalitativt cykelnät. Cykelstråken ska möjliggöra för cykelpendling i uppemot 30 km/tim. 

En annan viktig aspekt för att öka cyklandet är att säkra cykelparkeringar med möjlighet till 
ramlåsning utökas vid hållplatser för kollektivtrafiken. Detta är viktigt för 
kombinationsresandet, då många Vaxholmsbor pendlar med buss och båt till Stockholm. 

Alla kommuner i Stockholms län har en kommunal cykelplan utom Norrtälje och Vaxholm. 
Detta medför naturligtvis att det blir svårt att hävda sig mot övriga kommuner i länet när det 
finns regionala och statliga stödpengar att söka. Vissa kommuner i länet satsar så mycket 
som 1000 kr per invånare och år, andra mindre än 100 kr per invånare och år. Vaxholm 
behöver därför en övergripande cykelplan med tydliga och prioriterade mål samt en budget 
för detta.

Klimatkrisen är ett faktum. Den senaste rapporten från IPCC slår fast att vi har 10 år på oss 
att vända utvecklingen av temperaturhöjningen. En kommunal cykelplan är ett litet men nog 
så viktigt steg i den riktningen. 

Miljöpartiet de gröna i Vaxholm föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar att en 
kommunal cykelplan inrättas och att arbetet påbörjas snarast för att vara färdigställd 
senast 2019.

För Miljöpartiet de gröna i Vaxholm,

Anne-Charlotte Eriksson, gruppledare
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2017/105.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 93 Svar på motion (V) om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Tidningen Viktigt i Vaxholm är Vaxholms stads tidning som delas ut till samtliga hushåll fyra gånger per 
år. En läsarundersökning som genomfördes av SCB 2017 visar att tidningen läses i mycket hög grad, är 
uppskattad och bedöms ha ett aktuellt innehåll. 

En motion har inkommit från Vänsterpartiet Vaxholm med rubriken ”Motion om avpolitisering av Viktigt 
i Vaxholm”.

Vid KS sammanträde 2019-03-21 hanterades ärendet ”Redaktionsråd för kommunens tidning, Viktigt i 
Vaxholm” och i ärendet togs beslut gällande: 

 rollen som tidningens ansvarige utgivare
 redaktionsrådets roll och bemanning
 rutin för tidningens ledarspalt.

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att motionen ska bifallas.

Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Ordföranden konstaterar att två yrkanden föreligger och ställer proposition på de båda yrkandena var 
för sig och finner bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 39/2019-05-22
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Larsen Brolin, 2019-02-22
Beslut i kommunstyrelsen, Redaktionsråd för kommunens tidning Viktigt i Vaxholm, 
KS 2019-03-21/§ 38
Motion, Sara Strandberg (V), KS 2017.1032

Kopia på beslutet till
För kännedom: Elisabeth Larsen Brolin, kommunikationschef Vaxholms stad
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Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-22

Änr KS 2017/105.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 39 Svar på motion (V) om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Tidningen Viktigt i Vaxholm är Vaxholms stads tidning som delas ut till samtliga hushåll fyra gånger per 
år. En läsarundersökning som genomfördes av SCB 2017 visar att tidningen läses i mycket hög grad, är 
uppskattad och bedöms ha ett aktuellt innehåll. 

En motion har inkommit från Vänsterpartiet Vaxholm med rubriken ”Motion om avpolitisering av Viktigt 
i Vaxholm”.

Vid KS sammanträde 2019-03-21 hanterades ärendet ”Redaktionsråd för kommunens tidning, Viktigt i 
Vaxholm” och i ärendet togs beslut gällande: 

 rollen som tidningens ansvarige utgivare
 redaktionsrådets roll och bemanning
 rutin för tidningens ledarspalt.

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

Handlingar
 Tjänsteutlåtande, Elisabeth Larsen Brolin, 2019-02-22
 Beslut i kommunstyrelsen, Redaktionsråd för kommunens tidning Viktigt i Vaxholm, 

KS 2019-03-21/§ 38
 Motion, Sara Strandberg (V), KS 2017.1032

Kopia på beslutet till
För kännedom: Elisabeth Larsen Brolin, kommunikationschef Vaxholms stad
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Tjänsteutlåtande
2019-05-09

Änr KS 2017/105.008
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

Svar på motion (V) om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta om 
att motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Tidningen Viktigt i Vaxholm är Vaxholms stads tidning som delas ut till samtliga hushåll fyra gånger per 
år. En läsarundersökning som genomfördes av SCB 2017 visar att tidningen läses i mycket hög grad, är 
uppskattad och bedöms ha ett aktuellt innehåll. 

En motion har inkommit från Vänsterpartiet Vaxholm med rubriken ”Motion om avpolitisering av Viktigt 
i Vaxholm”.

Vid KS sammanträde 2019-03-21 hanterades ärendet ”Redaktionsråd för kommunens tidning, Viktigt i 
Vaxholm” och i ärendet togs beslut gällande: 

 rollen som tidningens ansvarige utgivare
 redaktionsrådets roll och bemanning
 rutin för tidningens ledarspalt.

Ärendebeskrivning
Viktigt i Vaxholm är Vaxholms stads tidning. Redaktör för tidningen är stadens kommunikationschef. 
Innehållet produceras av kommunikationsenhetens medarbetare i samarbete med interna 
kommunikationsråd bestående av tjänstepersoner från stadens förvaltningar. Rollen som ansvarig 
utgivare har fram till mars 2019 innehafts av KSO, som även skrivit tidningens ledare på sidan 2. 
Tidningens redaktionsråd är politiskt och representanter har valts in genom beslut i KF. 

Arbetsformer för redaktionsrådet
Tidningens redaktör ansvarar för planering och innehåll och för att tidningen utkommer enligt fastslagen 
tidplan. Redaktören har till sin hjälp kommunikationsenhetens medarbetare och de interna 
kommunikationsråden som består av tjänstepersoner från stadens förvaltningar. Dessa tjänstepersoner 
bidrar i planeringen, läser allt material och bidrar till att säkerställa att tidningen ger korrekt 
information. 

Kommunledningskontoret
Elisabeth Larsen Brolin
Kommunikationschef
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Tjänsteutlåtande
2019-05-09

Änr KS 2017/105.008
2 av 3

Sammankallande för det politiska redaktionsrådet är redaktören för tidningen, och under 
produktionstiden får redaktionsrådet ta del av en innehållsplan och möjlighet att respondera på den. 
Rådet ges också möjlighet att läsa texter innan tryck i syfte att säkerställa att information kring fattade 
beslut och pågående planer är korrekt. Redaktören svarar därefter för korrektur, formgivning, bildval, 
produktion och distribution av färdig tidning. 

Vid KS sammanträde 2019-03-22 hanterades ärendet ”Redaktionsråd för kommunens tidning, Viktigt i 
Vaxholm”. KS beslutade då att:

 av de två föreslagna vägarna att gå (opolitiskt redaktionsråd eller fortsatt politiskt 
redaktionsråd) så beslutade KS att redaktionsrådet fortsatt ska vara politiskt. 

 KSO fortsatt skriver ledaren, att spalten är opolitisk och att KSO inte skriver den som 
representant för sitt parti, utan som ordförande för kommunstyrelsen och representant för 
staden.

 KSO inte längre ska vara ansvarig utgivare för Viktigt i Vaxholm utan att det istället är 
kommunchefen som är ansvarig utgivare för kommunens tidning. 

Bedömning
I och med de redovisade beslut om förändring för Viktigt i Vaxholm som togs vid KS 2019-03-22 är 
bedömningen att motionen är besvarad; tidningen Viktigt i Vaxholm har en opolitisk ansvarig utgivare, 
opolitisk redaktör, opolitisk redaktion och opolitiska interna kommunikationsråd. Vid sidan av det har 
tidningen ett politiskt redaktionsråd och tidningens ledare skrivs av KSO i sin roll som företrädare för 
staden och inte som representant för sitt parti.

Måluppfyllelse
Ett av Vaxholms stads mål är: invånare och företagare erbjuds god tillgänglighet, bemötande och 
service. Beslutet som tidigare tagits i KS i de frågor som motionen berör syftar till att stärka invånares 
förtroende till att Vaxholms stads dialog präglas av öppenhet och saklighet och i alla led är trovärdiga.

Finansiering
Finansiering inom ram. 

Förslagets konsekvenser
Tidningen Viktigt i Vaxholm har en opolitisk ansvarig utgivare, opolitisk redaktör, opolitisk redaktion och 
opolitiska interna kommunikationsråd. Vid sidan av det har tidningen ett politiskt redaktionsråd och 
tidningens ledare skrivs av KSO i sin roll som företrädare för staden och inte som representant för sitt 
parti.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning görs genom läsarundersökningar utförda av Vaxholms stad, kompletterat med 
medborgarundersökningen som genomförs av SCB. Medborgarundersökningen genomförs årligen och 
kan med några års mellanrum kompletteras med ytterligare kommunikationsfrågor inriktade på att ta 
reda på hur tidningen Viktigt i Vaxholm läses och uppfattas. 
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Tjänsteutlåtande
2019-05-09

Änr KS 2017/105.008
3 av 3

Handlingar i ärendet
 Beslut i kommunstyrelsen, Redaktionsråd för kommunens tidning Viktigt i Vaxholm, KS 

2019/54.000
 Tjänsteutlåtande, Elisabeth Larsen Brolin, 2019-02-22
 Motion, Sara Strandberg (V), KS 2017.1032

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Elisabeth Larsen Brolin, kommunikationschef Vaxholms stad
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Motion om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm 

Viktigt i Vaxholm utkommer 4 gånger om året med allt från 12 till 40 sidor. Det är 
tänkt att vara ett informationsblad om vad som händer i kommunens olika delar. 

Tidningen har bitvis utvecklat sig till en skrift där de styrandes beslut och visioner för 
kommunen förs fram i okritisk anda. Eftersom det är ett kommunalt bekostat organ 
borde tidningen vara politiskt neutral och i likhet med andra kommuners kommunala 
informationsblad framställas av tjänstemän med en icke partipolitisk vinkling.

Inom den offentliga sektorn krävs större fokus på öppenhet, insyn, likabehandling och
förutsägbarhet. Ett Viktigt i Vaxholm som blandar politiska visioner med fakta om vad 
som händer i kommunen gör det otydligt för invånarna vad syftet med tidningen är.

Vi yrkar därför att:

• att kommunalrådets spalt lyfts bort ur Viktigt i Vaxholm.

• att redaktionsrådet får till uppgift att säkerställa att innehållet i Viktigt i Vaxholm

inte har en politisk prägel.

För Vänsterpartiet i Vaxholm

2017 06 05

Sara Strandberg
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-03-21

Änr KS 2019/54.000
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 38 Redaktionsråd för kommunens tidning, Viktigt i Vaxholm

Kommunstyrelsens beslut
1. Till politiskt redaktionsråd för tidningen Viktigt i Vaxholm utses en representant från 

Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna samt från Waxholmspartiet.

2. Kommunalrådet utses att disponera ledarspalten i tidningen.

3. Kommunchefen utses att vara ansvarig utgivare för tidningen.

Ärendebeskrivning
Tidningen Viktigt i Vaxholm är Vaxholms stads tidning som samtliga hushåll i Vaxholm får i brevlådan 
fyra gånger per år. Frågan har väckts hur tidningens redaktionsråd ska bemannas, hur ledarutrymmet 
ska disponeras samt vem som ska vara ansvarig utgivare för stadens tidning. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.

Sara Strandberg (V) yrkar om ett tillägg till arbetsutskottets beslutsförslag avseende punkt 1. 
”Redaktionsrådet ska ha som uppgift att säkerställa att innehållet i tidningen Viktigt i Vaxholm inte ska 
ha någon politisk prägel.”

Vidare yrkar Sara Strandberg (V) under punkt 2 i arbetsutskottets beslutsförslag att ledarspalten ska 
lyftas bort från tidningen Viktigt i Vaxholm.

Proposition 1
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag enligt punkt 1 mot 
Sara Strandbergs (V) tilläggsyrkande avseende punkt 1 och finner bifall till arbetsutskottets 
beslutsförslag utan tilläggsyrkande.

Proposition 2
Ordföranden ställer sedan proposition på arbetsutskottets beslutsförslag avseende punkt 2 mot 
Sara Strandbergs (V) yrkande om att ledarspalten ska lyftas bort från tidningen Viktigt i Vaxholm.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag avseende 
punkt 2.

Ordföranden finner till sist bifall till arbetsutskottets beslutsförslag avseende punkt 3.

Handlingar
Protokollsutdrag AU §12/2019-03-06
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Larsen Brolin, 2019-02-22

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Elisabeth Larsen Brolin, klk
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2018/75.008
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 76 Svar på motion från Vänsterpartiet (V): Förlängt kommunalt 
bostadsansvar för nyanlända barnfamiljer

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Motionen avslås.

2. I det fall kommunfullmäktige avslår motionen får socialnämnden i uppdrag att utreda 
konsekvenserna och möjligheterna av att förlänga bostadskontrakten med sex månader åt 
gången upp till totalt tre år för nyanlända familjer med barn om det finns synnerliga skäl. 
Socialnämnden får vidare i uppdrag att utreda och föreslå vad som kan ingå i synnerliga skäl.

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att nyanlända familjer med minderåriga barn som anvisats 
till Vaxholm ska få behålla sitt bostadskontrakt med kommunen i minst fem år innan de avhyses. 

Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(bosättningslagen) i kraft och Migrationsverket började då anvisa nyanlända till landets kommuner, det 
rör personer med såväl tillfälligt som permanent uppehållstillstånd. Under år 2018 tog Vaxholms stad 
emot 37 personer och för år 2019 är siffran 33 personer. Eftersom det råder bostadsbrist samtidigt som 
kravet på att ta emot nyanlända finns kvar tillhandahåller Vaxholm stad bostad under två år, enligt 
nuvarande lagkrav.

Att gå från individuella bedömningar enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för nyanlända familjer med barn 
som inte har ordnat egen bostad efter etableringstiden till generella bestämmelser om rätt till 
bostadskontrakt i fem år skulle förutom ekonomiska konsekvenser även skapa svårigheter att fortsatt 
ordna bra bostäder till nya familjer med barn som anvisas till Vaxholm stad. Detta skulle vidare innebära 
ett avsteg från likabehandlingsprincipen då Vaxholm stad inte tillhandahåller motsvarande stöd för 
andra barnfamiljer.

Utifrån ovanstående förslår förvaltningen att motionen avslås.   

Yrkanden
Sara Strandberg (V) yrkar att motionen ska bifallas.

Fredrik Östman (C) yrkar att motionen ska avslås med ett tilläggsyrkande om att ”I det fall 
kommunfullmäktige avslår motionen får socialnämnden i uppdrag att utreda konsekvenserna och 
möjligheterna av att förlänga bostadskontrakten med sex månader åt gången upp till totalt tre år för 
nyanlända familjer med barn om det finns synnerliga skäl. 
Socialnämnden får vidare i uppdrag att utreda och föreslå vad som kan ingå i synnerliga skäl.”  

Michael Baumgarten (L), Waxholmspartiet genom Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) stöder Fredrik 
Östmans (C) yrkande.

Tina Runhem (M) yrkar avslag på motionen samt lagt tilläggsyrkande.

Ajournering kl. 18:50-19:00
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Protokoll
2019-06-04

2 av 2

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Proposition
Ordföranden konstaterar att tre förslag till beslut föreligger. 
Ordföranden ställer först proposition på om motionen ska bifallas eller avslås och finner bifall till att 
motionen ska avslås.

Ordföranden ställer sedan proposition på om Fredrik Östmans (C) tilläggsyrkande ska bifallas eller avslås 
och finner bifall till lagt tilläggsyrkande.

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av kommunstyrelsen:

Ja röstar: den som bifaller Fredrik Östmans (C) tilläggsyrkande. 

Nej röstar: den som avslår Fredrik Östmans (C) tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat
Ja= Anders Garstål (S), Fredrik Östman (C), Michael Baumgarten (L), Anna-Lena Nordén (WP), 
Peter Lindqvist (-), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP), Sara Strandberg (V) samt Malin Forsbrand (C).

Nej= Henrik Thunell (M), Tina Runhem (M) samt Per-Eric Grön (M).

Ordföranden finner att kommunstyrelsen med 8 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller Fredrik Östmans (C) 
tilläggsyrkande.

Reservationer
Moderaterna genom Tina Runhem (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget yrkande 
(bilaga 1 till protokollet). 

Handlingar
Protokollsutdrag SN § 31/2019-04-23
Tjänsteutlåtande, Lorentz Ogebjer, 2018-02-06 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf 

För kännedom: Agneta Franzén
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Protokoll Socialnämnden
2019-04-23

Änr SN 2018/62.751
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 31 Svar på motion från Vänsterpartiet (V): Förlängt kommunalt 
bostadsansvar för nyanlända barnfamiljer

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtande. 

Socialnämndens beslut
I det fall kommunfullmäktige avslår motionen får förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenserna och 
möjligheterna av att förlänga bostadskontrakten med sex månader åt gången upp till totalt tre år för 
nyanlända familjer med barn då det finns synnerliga skäl. 

Förvaltningen får vidare i uppdrag att utreda och föreslå vad som kan ingå i synnerliga skäl.  

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att nyanlända familjer med minderåriga barn som anvisats 
till Vaxholm ska få behålla sitt bostadskontrakt med kommunen i minst fem år innan de avhyses. 

Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(bosättningslagen) i kraft och Migrationsverket började då anvisa nyanlända till landets kommuner, det 
rör personer med såväl tillfälligt som permanent uppehållstillstånd. Under år 2018 tog Vaxholms stad 
emot 37 personer och för år 2019 är siffran 33 personer. Eftersom det råder bostadsbrist samtidigt som 
kravet på att ta emot nyanlända finns kvar tillhandahåller Vaxholm stad bostad under två år, enligt 
nuvarande lagkrav.

Att gå från individuella bedömningar enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för nyanlända familjer med barn 
som inte har ordnat egen bostad efter etableringstiden till generella bestämmelser om rätt till 
bostadskontrakt i fem år skulle förutom ekonomiska konsekvenser även skapa svårigheter att fortsatt 
ordna bra bostäder till nya familjer med barn som anvisas till Vaxholm stad. Detta skulle vidare innebära 
ett avsteg från likabehandlingsprincipen då Vaxholm stad inte tillhandahåller motsvarande stöd för 
andra barnfamiljer.

Utifrån ovanstående förslår förvaltningen att motionen avslås.   

Yrkanden
Ordföranden yrkar att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtandet. 

Ordföranden yrkar vidare att i det fall kommunfullmäktige avslår motionen får förvaltningen i uppdrag 
att utreda konsekvenserna och möjligheterna av att förlänga bostadskontrakten med sex månader åt 
gången upp till totalt tre år för nyanlända familjer med barn då det finns synnerliga skäl. Förvaltningen 
får vidare i uppdrag att utreda och föreslå vad som kan ingå i synnerliga skäl.  
Annette Dahlgren (S) och Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP) instämmer i yrkandet. 

Annica Hörnsten Blommè (M), Johanna Olson (M) och Liliana Lindgren (M) yrkar skriftligen med 
motivering enligt bilaga 1 avslag på motionen i sin helhet utan tilläggsyrkande. 
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Protokoll
2019-04-23

2 av 2

Socialnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 18:50-19:00

Proposition

Ordföranden frågar först nämnden om socialnämnden kan föreslå kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i 
tjänsteutlåtandet. Ordföranden finner bifall till yrkandet. 

Ordföranden ställer sedan proposition på bifall mot avslag till ordförandens tilläggsyrkande och finner 
bifall till tilläggsyrkandet. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordförande föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av socialnämnden: 

Ja röstar: Den som bifaller ordförandens tilläggsyrkande
Lena Hallberg (C), Anette Dahlgren (S), Jonas Forsberg (S), Lisbeth Hjalmarsson Grunditz (WP), Lone 
Svenfelt (WP), Leena Hämäläinen (WP), Marie-Louise Westerberg (MP).

Nej röstar: Den som avslår ordförandens tilläggsyrkande i enlighet med Annica Hörnsten Blommès (M) 
Johanna Olsons (M) och Liliana Lindgrens (M) yrkande. 
Annicka Hörnsten Blommé (M), Ulf Björneheim (L), Johanna Olson (M), Liliana Lindgren (M)

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att socialnämnden med 7 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller ordförandens 
tilläggsyrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Lorentz Ogebjer, 2018-02-06 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Mikael Landberg, sf 

För kännedom: Agneta Franzén
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Tjänsteutlåtande
2019-02-06

Änr SN 2018/62.751
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

Svar på motion från (V) om förlängt kommunalt bostadsansvar för 
nyanlända 

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen tillstyrka Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås med hänvisning till vad som framförts i tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning
Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att nyanlända familjer med minderåriga barn som anvisats 
till Vaxholm ska få behålla sitt bostadskontrakt med kommunen i minst fem år innan de avhyses. 

Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(bosättningslagen) i kraft och Migrationsverket började då anvisa nyanlända till landets kommuner, det 
rör personer med såväl tillfälligt som permanent uppehållstillstånd. Under år 2018 tog Vaxholms stad 
emot 37 personer och för år 2019 är siffran 33 personer. Eftersom det råder bostadsbrist samtidigt som 
kravet på att ta emot nyanlända finns kvar tillhandahåller Vaxholm stad bostad under två år, enligt 
nuvarande lagkrav.

Att gå från individuella bedömningar enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för nyanlända familjer med barn 
som inte har ordnat egen bostad efter etableringstiden till generella bestämmelser om rätt till 
bostadskontrakt i fem år skulle förutom ekonomiska konsekvenser även skapa svårigheter att fortsatt 
ordna bra bostäder till nya familjer med barn som anvisas till Vaxholm stad. Detta skulle vidare innebära 
ett avsteg från likabehandlingsprincipen då Vaxholm stad inte tillhandahåller motsvarande stöd för 
andra barnfamiljer.

Utifrån ovanstående förslår förvaltningen att motionen avslås.   

Ärendebeskrivning
Sara Strandberg (V) yrkar i rubricerad motion att nyanlända familjer med minderåriga barn som anvisats 
till Vaxholm ska få behålla sitt bostadskontrakt med kommunen i minst fem år innan de avhyses. 

Socialförvaltningen
Lorentz Ogebjer
Enhetschef
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Tjänsteutlåtande
2019-02-06

Änr SN 2018/62.751
2 av 3

Den 1 mars 2016 trädde lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
(bosättningslagen) i kraft och Migrationsverket började då anvisa nyanlända till landets kommuner, det 
rör personer med såväl tillfälligt som permanent uppehållstillstånd. Av förarbetena till bosättningslagen 
framgår att en kommun efter anvisning ska ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. 
Lagstiftaren har överlåtit åt de enskilda kommunerna att lösa bosättningsfrågan på bästa sätt efter 
lokala förhållanden. (prop. 2015/16:54) Kommunen har dock ett ansvar att lösa bostadsfrågan under 
den så kallade etableringstiden, vilken är 24 månader.

Kammarrätten fastställde i februari 2019 att med hänsyn till hur bosättningslagen är utformad 
tillsammans med det som anges i förarbetena så finns det inget hinder mot att en kommun endast 
erbjuder tillfälliga bostäder till nyanlända som anvisas till kommunen. (jfr. KST mål nr: 4155-18) 

Eftersom det råder bostadsbrist samtidigt som kravet på att ta emot nyanlända finns kvar tillhandahåller 
Vaxholms stad bostad under två år, enligt nuvarande lagkrav. Under år 2018 tog Vaxholms stad emot 37 
personer och för år 2019 är siffran 33 personer. 

Vaxholms stad erbjuder nyanlända tillfälliga boenden. Ensamhushåll erbjuds enrummare och familjer 
lägenheter. Staden är förstahandshyresgäst för lägenheterna. Kontrakten skrivs för ett år och förlängs 
sedan med ett år, om inte någon part säger upp avtalet. Besittningsskyddet är bortskrivet. 
Socialförvaltningen arbetar aktivt tillsammans med andra myndigheter (till exempel 
arbetsförmedlingen) för att främja de nyanländas etablering. Under etableringstiden erbjuds 
fortlöpande uppföljningsmöten där den enskilde bland annat får råd och stöd kring i hur man söker 
bostad både i och utanför kommunen.  Stödet ges både genom att den enskilda får information kring 
hur bostadssökande går till samt genom praktisk hjälp med att skriva in sig i olika bostadsköer. 
Uppföljningssamtalen sker i normalfallet månadsvis. 

Parallellt med detta ges även ett fortlöpande stöd kring andra faktorer som är viktiga i etableringen och 
på vägen mot självförsörjning, bland annat kring arbetssökande. Vaxholms stad har numera möjlighet 
att erbjuda hjälp av en egen arbetscoach som hjälper till med såväl att skriva cv, skicka in ansökningar 
och med kontakter till presumtiva arbetsgivare. 

I de fall hushållen inte haft möjlighet att ordna eget boende efter två år kan de söka bistånd på samma 
sätt som de övriga kommuninvånarna enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) eftersom staden har 
det yttersta ansvaret för alla som vistas här. De nyanlända är skrivna i Vaxholm och ska behandlas som 
övriga kommuninvånare i enlighet med likställighetsprincipen 2 kap. 2 § Kommunallagen. Det blir då 
socialförvaltningen som gör en individuell bedömning för varje person som söker bistånd i form av 
tillfällig bostad.

Socialtjänstlagen saknar bestämmelser som ger bostadslösa en allmän rätt att få en bostad av 
socialtjänsten. I rättspraxis har dock rätt till bistånd genom tillhandahållande eller ombesörjande av 
bostad som uppfyller kraven på skälig levnadsnivå ansetts föreligga när den enskilde är helt bostadslös 
och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. (jfr. RÅ 1990 ref. 119) 
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Tjänsteutlåtande
2019-02-06

Änr SN 2018/62.751
3 av 3

För personer som inte bedöms ha rätt till bostad utifrån ovan angivna förutsättningar blir det fråga om 
tillfälliga bostadslösningar på vandrarhem eller liknande. 

I de fall det finns barn med i bilden ska dock barnperspektivet alltid tas med i beaktande. Gällande 
riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd I Vaxholms stad säkerställer att socialförvaltningen i 
samtliga ärenden tar hänsyn till barnperspektivet i enlighet med Barnkonventionens intentioner. 
Gällande bostadsfrågan kan det även för familjer med barn bli fråga om tillfälliga bostadslösningar. 
Socialförvaltningen fortsätter dock att stödja dessa familjer till permanenta bostadslösningar. 

Att gå från individuella bedömningar enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen för nyanlända familjer med barn 
som inte har ordnat egen bostad efter etableringstiden till generella bestämmelser om rätt till 
bostadskontrakt i fem år skulle förutom ekonomiska konsekvenser även skapa svårigheter att fortsatt 
ordna bra bostäder till nya familjer med barn som anvisas till Vaxholm stad. Detta skulle vidare innebära 
ett avsteg från likställighetsprincipen då Vaxholm stad inte tillhandahåller motsvarande stöd för andra 
barnfamiljer.

Utifrån ovanstående förslår förvaltningen att motionen avslås.   

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Lorentz Ogebjer, 2018-02-06 

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Mikael Landberg, sf 

För kännedom: Agneta Franzén, sf 
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Protokoll Kommunfullmäktige
2018-05-17

Änr KS 2018/75.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 37 Inkomna motioner

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning
Följande motion anmäls:

Motion av Sara Strandberg (V) om förlängt kommunalt bostadsansvar för nyanlända barnfamiljer (KS 
2018/75.008).

Yrkanden
Ordföranden yrkar att anmäld motion godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och 
finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Motion av Sara Strandberg (V) om förlängt bostadsansvar för nyanlända barnfamiljer

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Motion om förlängt kommunalt bostadsansvar för nyanlända 
barnfamiljer

Staten ger kommunerna bidrag under två år för att täcka kostnader för 
etableringsinsatser för nyanlända personer, såsom kostnad för bostad och 
SFI-undervisning. I Vaxholms kommun erbjuds etableringsstöd till våra 
nyanlända i två år. Därefter förväntas de nyanlända ordna med bostad på 
egen hand. I vissa andra kommuner (bl.a. Stockholm) har de styrande förstått 
trygghetsbehovet hos barnfamiljer och förlängt sitt åtagande till fem år.

Alla barn är beroende av en trygg tillvaro för att utvecklas på bästa sätt. 
Många av de barn som flytt har upplevt mer än vad de flesta av oss kan 
föreställa sig. Deras trygghetsbehov är därför extra stort. Att då efter två år 
ryckas upp för att på nytt starta med nya människor och nya miljöer är 
omänskligt. Om "barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut 
som rör barn", såsom FN:s barnkonvention kräver, anser vi att kommunen 
måste utöka sitt ansvar för de nyanlända barnen.

Frivilligorganisationerna och skolan i Vaxholm gör ett utomordentligt jobb, som
får våra nyanlända att integreras och trivas. Men de familjer som efter två år 
inte hunnit bygga upp det kontaktnät, eller den förmögenhet, som de facto 
ofta krävs för att hitta en ny bostad i kommunen, riskerar att behöva lämna 
kommunen. Detta medför att barnen slits upp från skolor, idrottsföreningar och
kompisar.

Vi anser inte att det är värdigt en kommun med Vaxholms kapacitet, att efter 
två år avhysa våra nya Vaxholmsbor med uppmaningen att de själva ska söka
sig en bostad.

Med anledning av detta yrkar Vänsterpartiet i Vaxholm att: 

 nyanlända familjer med minderåriga barn, som anvisats till Vaxholm, 
ska få behålla sitt bostadskontrakt med kommunen i minst fem år innan
de avhyses.

Vaxholm, 3 maj 2018

Sara Strandberg
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/91.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 94 Obesvarade motioner per 2019-06-17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Redovisning av obesvarade motioner per 2019-06-17 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Vaxholms stad har per 2019-06-17 åtta obesvarade motioner att redovisa:

1. Motion av Sara Strandberg (V) om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm (Inkommen vid KF 2017-06-
19). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-17. 

2. Motion av Sara Strandberg (V) om förlängt kommunalt bostadsansvar för nyanlända 
barnfamiljer (Inkommen vid KF 2018-05-17). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-06-17. 

3. Motion av Anne-Charlotte Eriksson (MP) om solpaneler på lämpliga kommunala fastigheter 
(Inkommen vid KF 2019-02-18). Remitterad till nämnden för teknik, fritid och kultur och 
beräknas besvaras under hösten 2019. 

4. Motion av Anne-Charlotte Eriksson (MP) om kommunal cykelplan (Inkommen vid KF 2019-02-
18). Remitterad till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under hösten 2019. 

5. Motion av Klas Beskow (SD) om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden (Inkommen vid KF 2019-04-
08). Remitterad till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under hösten 2019. 

6. Motion av Klas Beskow (SD) om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm (Inkommen 
vid KF 2019-04-08). Remitterad till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under 
hösten 2019. 

7. Motion av Klas Beskow (SD) om färjeläget i Vaxholm (Inkommen vid KF 2019-04-08). Remitterad 
till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under hösten 2019. 

8. Motion av Sara Strandberg (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge (Inkommen 
vid KF 2019-04-08). Remitterad till kommunledningskontoret och beräknas besvaras under 
hösten 2019. 

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

Handlingar
Protokollsutdrag AU § 41/2019-05-22
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-04-25

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet

För kännedom: Skriv text

134



Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott
2019-05-22

Änr KS 2019/91.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 41 Obesvarade motioner per 2019-06-17

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Redovisning av obesvarade motioner per 2019-06-17 noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Vaxholms stad har per 2019-06-17 tio obesvarade motioner att redovisa:

1. Motion av Sara Strandberg (V) om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm (Inkommen vid KF 2017-06-
19). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-17. 

2. Motion av Sara Strandberg (V) om förlängt kommunalt bostadsansvar för nyanlända 
barnfamiljer (Inkommen vid KF 2018-05-17). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-06-17. 

3. Motion av Anne-Charlotte Eriksson (MP) om solpaneler på lämpliga kommunala fastigheter 
(Inkommen vid KF 2019-02-18). Remitterad till nämnden för teknik, fritid och kultur och 
beräknas besvaras under hösten 2019. 

4. Motion av Anne-Charlotte Eriksson (MP) om kommunal cykelplan (Inkommen vid KF 2019-02-
18). Remitterad till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under hösten 2019. 

5. Motion av Klas Beskow (SD) om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden (Inkommen vid KF 2019-04-
08). Remitterad till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under hösten 2019. 

6. Motion av Klas Beskow (SD) om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm (Inkommen 
vid KF 2019-04-08). Remitterad till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under 
hösten 2019. 

7. Motion av Klas Beskow (SD) om färjeläget i Vaxholm (Inkommen vid KF 2019-04-08). Remitterad 
till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under hösten 2019. 

8. Motion av Sara Strandberg (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge (Inkommen 
vid KF 2019-04-08). Remitterad till kommunledningskontoret och beräknas besvaras under 
hösten 2019. 

9. Motion av Peter Lindqvist (WP) och Ingemar Wemmenhög (WP) om att barnkonventionen blir 
lag (Anmäls vid KF 2019-06-17). 

10. Motion av Peter Lindqvist (WP) om ökad medborgardialog samt införande av medborgarförslag 
(Anmäls vid KF 2019-06-17). 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-04-25

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kansliet
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Tjänsteutlåtande
2019-04-25

Änr KS 2019/91.008
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

Obesvarade motioner per 2019-06-17

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Redovisning av obesvarade motioner per 2019-06-17 noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning (§ 31) ska obesvarade motioner årligen redovisas till 
kommunfullmäktige. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i juni.

Vaxholms stad har per 2019-06-17 åtta obesvarade motioner att redovisa:

1. Motion av Sara Strandberg (V) om avpolitisering av Viktigt i Vaxholm (Inkommen vid KF 2017-06-
19). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-17. 

2. Motion av Sara Strandberg (V) om förlängt kommunalt bostadsansvar för nyanlända 
barnfamiljer (Inkommen vid KF 2018-05-17). Besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-06-17. 

3. Motion av Anne-Charlotte Eriksson (MP) om solpaneler på lämpliga kommunala fastigheter 
(Inkommen vid KF 2019-02-18). Remitterad till nämnden för teknik, fritid och kultur och 
beräknas besvaras under hösten 2019. 

4. Motion av Anne-Charlotte Eriksson (MP) om kommunal cykelplan (Inkommen vid KF 2019-02-
18). Remitterad till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under hösten 2019. 

5. Motion av Klas Beskow (SD) om utökad färjetrafik på Oxdjupsleden (Inkommen vid KF 2019-04-
08). Remitterad till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under hösten 2019. 

6. Motion av Klas Beskow (SD) om permanent färjeled mellan Tynningö och Vaxholm (Inkommen 
vid KF 2019-04-08). Remitterad till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under 
hösten 2019. 

7. Motion av Klas Beskow (SD) om färjeläget i Vaxholm (Inkommen vid KF 2019-04-08). Remitterad 
till stadsbyggnadsförvaltningen och beräknas besvaras under hösten 2019. 

8. Motion av Sara Strandberg (V) om deltagande i WWF:s One Planet City Challenge (Inkommen 
vid KF 2019-04-08). Remitterad till kommunledningskontoret och beräknas besvaras under 
hösten 2019. 

Kommunledningskontoret
Kristoffer Staaf
Kanslichef
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Tjänsteutlåtande
2019-04-25

Änr KS 2019/91.008
2 av 2

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2019-04-25

Kopia på beslutet till:
För åtgärd: Kansliet
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Protokoll Kommunstyrelsen
2019-06-04

Änr KS 2019/122.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 74 Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 1 2019

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 
1 2019, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SoL har tre beslut om beviljande av särskilt boende inte verkställts inom tre 
månader efter beslut. De enskilda är erbjudna insatsen utanför kommunen men samtliga har tackat nej 
till extern placering utanför Vaxholm. Handläggare bevakar och följer upp. Den enskilde som 2019-03-31 
hade väntat 291 dagar har nu tackat ja till en intern placering inom Vaxholms stad och beslutet kommer 
att verkställas under april 2019. 

Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice i hemmet inte verkställts. Detta med anledning av att den externa leverantören för 
verkställande inte har hittat lämplig kontaktperson och avlösare än. 

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 190331, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende  291 + 174 + 122  2  1

Datum 190331, lagrum LSS

Bifall kontaktperson  289  1  0

Bifall avlösarservice  307  1  0

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

Handlingar
Protokollsutdrag SN § 34/2019-04-23
Tjänsteutlåtande 2019-04-08, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunstyrelsen
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Protokoll Socialnämnden
2019-04-23

Änr SN 2019/35.790
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 34 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 2019

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 
1 2019, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SoL har tre beslut om beviljande av särskilt boende inte verkställts inom tre 
månader efter beslut. De enskilda är erbjudna insatsen utanför kommunen men samtliga har tackat nej 
till extern placering utanför Vaxholm. Handläggare bevakar och följer upp. Den enskilde som 2019-03-31 
hade väntat 291 dagar har nu tackat ja till en intern placering inom Vaxholms stad och beslutet kommer 
att verkställas under april 2019. 

Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice i hemmet inte verkställts. Detta med anledning av att den externa leverantören för 
verkställande inte har hittat lämplig kontaktperson och avlösare än. 

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 190331, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende  291 + 174 + 122  2  1

Datum 190331, lagrum LSS

Bifall kontaktperson  289  1  0

Bifall avlösarservice  307  1  0

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-04-08, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunstyrelsen. 
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Tjänsteutlåtande
2019-04-08

Änr SN 2019/35.790
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 1 2019

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 
1 2019, som ej har verkställts inom tre månader efter beslut.

Inom lagrummet för SoL har tre beslut om beviljande av särskilt boende inte verkställts inom tre 
månader efter beslut. De enskilda är erbjudna insatsen utanför kommunen men samtliga har tackat nej 
till extern placering utanför Vaxholm. Handläggare bevakar och följer upp. Den enskilde som 2019-03-31 
hade väntat 291 dagar har nu tackat ja till en intern placering inom Vaxholms stad och beslutet kommer 
att verkställas under april 2019. 

Inom lagrummet för LSS har ett beslut om beviljade av kontaktperson och ett beslut om beviljade av 
avlösarservice i hemmet inte verkställts. Detta med anledning av att den externa leverantören för 
verkställande inte har hittat lämplig kontaktperson och avlösare än. 

Sammanställning av ej verkställda beslut: 
Datum 190331, lagrum SoL

Beslut Antal dagar Män Kvinnor

Bifall särskilt boende  291 + 174 + 122  2  1

Datum 190331, lagrum LSS

Bifall kontaktperson  289  1  0

Bifall avlösarservice  307  1  0

Socialförvaltningen
Rebecca Borg
Enhetschef
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Tjänsteutlåtande
2019-04-08

Änr SN 2019/35.790
2 av 2

Handlingar i ärendet
Tjänsteutlåtande 2019-04-08, Rebecca Borg.

Kopia på beslutet till:
För kännedom: Kommunstyrelsen. 
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Waxholmspartiet – borgerligt alternativ

Motion – Barnkonventionen blir lag 

Den 13 juni 2018 röstade en majoritet av Riksdagens ledamöter ”JA” till 

regeringens proposition, vilket innebär att Barnkonventionen blir svensk 

lag från och med den 1 januari 2020. 

Med inkorporeringen vill man tydliggöra att Sveriges åtaganden enligt barnkonventionen 

säkerställs på alla nivåer inom den offentliga verksamhet som bedrivs i landet.  

Sverige är inte alltid bäst i klassen på barns rättigheter 

I Sverige vill vi gärna slå oss på bröstet när det gäller barnens situation, men inte ens här har vi 

lyckats att tillgodose barns rättigheter fullt ut.  

Det framgick när barnrättskommittén 2015 kom med sina sammanfattande slutsatser över hur 

Sverige följer barnkonventionen 

Barnombudsmannen (BO) är positiv till att barnkonventionen blir lag och rekommenderar samtidigt 

även att politiker på kommunal nivå tar initiativ till lokala strategier för hur barnkonventionen ska 

förverkligas i praktiken. 

142



Sveriges kommuner och landsting (SKL) är också positiva till att barnkonventionen blir lag. De menar 

att barnens rättigheter stärks och förtydligas genom att konventionen blir lag.  

SKL menar dock att det kan finnas en viss kostnad för kommuner och landsting att inkorporera 

barnkonventionen i praktiken inom de offentliga verksamheterna samt att det behövs 

kunskapspåfyllnad för både beslutsfattare och tjänstepersoner, för att vägleda samt för att kunna 

fatta korrekta beslut. 

 

Inom Vaxholms stad så arbetar man redan till en del av barnkonventionens anda utifrån skollagen 

med tillhörande regleringar. Barnperspektivet säkerställs även genom en bestämmelse i 

socialtjänstlagen som har sin grund i Barnkonventionen.  

Men det kanske inte är lika tydlig hur vi jobbar med barnperspektivet när det kommer till frågor som 

berör samhällsutveckling och hur vi säkerställer barnperspektivet där, eller också så gör vi det fast vi 

inte riktigt vet om det. 

 

Den nya lagen väcker många frågor kring arbetssätt, kompetens och vilka strategier som behöver 

arbetas fram för att Vaxholms stad ska kunna efterleva den nya lagen. 

Hur påverkar den nya lagen besluten i kommunfullmäktige, kommunstyrelse & nämnder?  

 

Hur kommer Vaxholms målbild ur ett barnperspektiv att se ut?  Andra kommuner har redan tagit 

fram sin målbild och så här har man valt att uttryckt sig i Malmö: 

 

“Malmö ska bli Sveriges barnvänligaste stad och det når vi genom att planera för alla de barn som är 

dagens och framtidens Malmöbor. Barnvänlighet handlar om alltifrån hur vi bygger bostäder, 

anlägger cykelvägar och utvecklar våra grönområden, men också hur vi bäst arbetar för att minska 

sociala skillnader för att alla barn ska få samma möjlighet att utvecklas och uppfylla sina drömmar” 

(Mynewsdesk 2015). 

 

Waxholmspartiet föreslår därför att: 

 

• Att förvaltningen påbörjar arbetet med att förbereda alla verksamheter inom staden för att 

efterleva det nya lagkravet from 2020-01-01 

 

• Att politiken tillsammans med förvaltningen tar fram lokala strategier inom området och 

skapar samsyn om hur vi ska arbeta med frågorna framöver inom Vaxholm stad 

 

• Att bereda tillfällen för kunskapspåfyllnad för både tjänstepersoner samt politiker 

 

• Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram tydliga verktyg för uppföljning, så att vi kan följa 

hur vi lever upp till barnkonventionens krav inom KF, KS, Nämnder & styrelser. 

 

För Waxholmspartiet 

 

 

 

Peter Lindqvist   Ingemar Wemmenhög 
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Motion – Medborgardialog samt 
medborgarförslag. 
 

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det 

lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för 

kommuner, landsting och regioner, dels för att skapa tillit till 

det demokratiska systemet, och dels för att utveckla ett hållbart 

samhälle. 

Inför valet 2018 lyftes demokratifrågorna av många väljare som en viktig valfråga i 

Vaxholm. Många medborgare i Vaxholm upplever att det är svårt att komma till tals 

samt svårt att påverka under samråd eller inför olika beslut.  

Vi vill skapa förutsättningar för en stärkt demokrati i Vaxholm, vilket enligt oss 

innebär att man behöver göra en riktad satsning för att nå resultat. 

Mittsamverkan för Vaxholm har i sitt uppdaterade program en ambition att införa en 

Demokratiberedning vilket vi välkomnar. I avvaktan på det ärendets eventuella 

beredning och beslut har vi två konkreta förslag. 

 

Medborgardialog 

Under ett antal år har SKL arbetat med att stödja kommuner för att pröva och 

utveckla arbetet inom området medborgardialog. 

Erfarenheter visar att SKL:s modell för medborgardialog fungerar väl och varit 

uppskattad av de medborgare som deltagit i processerna. Därför kommer SKL, genom 

projekt medborgardialog, att fortsätta driva nätverk under 2019 - 2022 med syftet att 

pröva och utveckla modellen samt visa på lärande exempel. 

Medborgarförslag 

Enligt kommunallagen innebär medborgarförslag en rätt, för den som är folkbokförd 

(även barn, ungdomar och utländska medborgare) i en kommun att väcka ärenden i 

fullmäktige om frågor inom kommunens ansvarsområden. I dag har över 200 

kommuner i Sverige infört medborgarförslag. 

Positiva erfarenheter från kommuner som har infört medborgarförslag är att 

allmänheten har fått ytterligare en möjlighet att komma till tals, och att kontakten 

mellan medborgare – förvaltning – politiker ökar samt att intresset och 

engagemanget för kommunens uppdrag ökar.  
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Vi föreslår: 

• Att Vaxholm stad inleder samarbete med SKL i syfte att utveckla och 

implementera metoden ”medborgardialog”.  

• Att ”medborgardialog” integreras som en del av stadens styrning och 

verksamhetsutveckling. 

• Att kommunfullmäktige inför medborgarförslag from 1 januari 2020. 

 

Nedanstående är möjliga och naturliga konsekvenser om ovanstående beslutas: 

• Att det skall gå att lämna medborgarförslag på olika sätt (brev, digitalt & via 

webben) 

• Att förvaltningen får i uppdrag att uppdatera kommunfullmäktiges, 

kommunstyrelsens samt nämnders reglemente så att medborgarförslag kan 

hanteras och beslutas. 

• Att förvaltningen får i uppdrag att uppdatera beredningsprocessen, så att den 

även innefattar medborgarförslag 

• Att förvaltningen får i uppdrag kommunicera till medborgarna gällande 

möjligheten att lämna medborgarförslag samt bjuda in till medborgardialog i 

aktuella frågor, med start 2019 

• Att förvaltningen får i uppdrag att ”öronmärka” en budget i KS som är kopplat 

för att kunna hantera och verkställa inkomna medborgarförslag. 

• Att förvaltningen & politiker fortsätter jobbet med att utveckla 

medborgardialogen tillsammans med de boende i Vaxholms stad 

 

Vaxholm 2019-05-29 

Peter Lindqvist(-) och Rickard Gille(-) 
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Vänsterpartiet i Vaxholm

Motion gällande cykelfrämjande åtgärder

Av de totala koldioxidutsläppen i Sverige kommer cirka 30 procent fr̊an vägtransportsektorn (lastbilar,
bussar, bilar och motorcyklar). Statistik fr̊an Naturv̊ardsverket visar att svenskarnas bilkörning år 2017
genererade utsläpp av växthusgaser motsvarande ca 10 miljoner ton CO2, vilket svarar mot nästan 10
procent av de totala konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige. Ungefär hälften av alla bilresor i Sverige
är kortare än 5 kilometer, och i tätort är s̊a mycket som runt 80 procent av bilresorna kortare än 3-4
kilometer (källa Trafikverket). Att byta bilen mot cykel för dessa korta resor skulle innebära en stor vinst
b̊ade för klimatet och hälsan.

För att stimulera till ett ökat cyklande krävs en rad olika åtgärder. Vi måste självklart fortsätta att bygga
ut nätet av g̊ang- och cykelbanor runt om i kommunen. Men vi behöver ocks̊a arbeta med att bryta de
invanda mönster som ofta leder till att människor väljer bilen före cykeln. Många kommuner runt om i
Sverige genomför olika kampanjer för att öka cyklandet. Ett inspirerande exempel är Karlskoga kommun
som lanserat cykelutmaningen Trampkampen, där inv̊anarna erbjuds att anta n̊agon av kommunens tre
utmaningar:

• I utmaningen familjetrampare erbjuds en familj att under en månad testa ett h̊allbart liv med
l̊adcykel. Familjen f̊ar l̊ana en l̊adcykel med eldrift i utbyte mot att de l̊ater bilen st̊a under testpe-
rioden och att de delar med sig av sina erfarenheter p̊a projektets hemsida och i sociala medier.

• Genom utmaningen hälsotramparna f̊ar fem personer chansen att testa lite mer ing̊aende hur myc-
ket det kan p̊averka kroppen att cykla regelbundet under fyra månader. Deltagarna bjuds p̊a en
hälsokontroll b̊ade före och efter testperioden där kondition, syreupptagningsförmåga, kolesterol
och blodtryck undersöks.

• Kommunen anordnar ocks̊a en lagtävling där olika kommundelar tävlar mot varandra om att cykla
mest. Deltagarna i tävlingen blir lagtrampare och f̊ar registrera sina cykelresor med hjälp av en app
i mobilen. Det segrande laget vinner en sommarfest med en inbjuden grillkock.

För att främja ett ökat cyklande i kommunen yrkar vi p̊a att kommunen genomför en

cykelutmaning, gärna inspirerad av den som genomförts i Karlskoga kommun.

Sara Strandberg för Vänsterpartiet

Vaxholm 2019-06-02
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Vänsterpartiet i Vaxholm

Motion gällande detaljplanernas läsbarhet och detaljeringsgrad

Helt nyligen har vi sett hur detaljplanen för Rindö Hamn gav bygglov till hus som ingen uppskattade,

men där bygglovet var tvunget att godkännas eftersom husen var planenliga. Uppgifterna i detaljplanen

hade inte förorsakat den åsiktsstorm som senare de godkända husen gjorde. Detta sannolikt för att ingen

förstod att detaljplanen skulle kunna tolkas p̊a det här torftiga sättet.

Under de olika tillfällen när en detaljplan visas för allmänheten - programsamr̊ad, samr̊ad och granskning

– måste b̊ade det nya och den befintliga omgivningen visas p̊a ett mycket tydligt sätt. Detaljeringsgraden

ska vara hög: fasadmaterial, v̊aningshöjd, antal v̊aningar, krav p̊a volymförskjutningar, takutformning,

färger, samt detaljer som fönster och fönsteromfattningar ska visas. Variationsmöjligheterna ska framg̊a

och p̊a vilket sätt den arkitektoniska utformningen av planen ska t̊ala ”ögats slitage” under många år.

Det finns olika sätt att göra en detaljplan lätt att avläsa: ett är att göra en skalmodell som ställs ut, ett

annat är digitala promenader i den tänkta miljön. I b̊ada fallen ska den omgivande miljön finnas med

för jämförelse liksom befintliga träd. Ingen tveksamhet ska behöva r̊ada om vad som kan bli byggt. En

nyanserad och välgjord plan ska kunna st̊a emot tillfälliga modesvängningar, och om den är tillräckligt

”vaxholmsk” klarar den det under planens giltighetstid.

Vänsterpartiet i Vaxholm yrkar p̊a att:

• Detaljplaner ska bli s̊a tydliga i alla olika skeden fram till antagandet, att allmänheten

utan specialkunskaper ska kunna utläsa hur bebyggelsen kommer att se ut. Nya hus

och befintliga hus som finns i närheten ska finnas med för jämförelse liksom träd och

annan växtlighet.

• Detaljeringsgraden ska vara s̊a hög att takutformningar med takkupors storlek och

utbredning, fasadmaterialens variationer, färgskala och färgtyp framg̊ar. Även fönster-

sättning, t ex fönsterband eller separata fönster med fönsteromfattningar ska vara

bestämda.

Sara Strandberg för Vänsterpartiet

Vaxholm 2019-06-02
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Vänsterpartiet i Vaxholm

Motion gällande genomförande av en kulturinventering

och upprättande av ett h̊allbart kulturmiljöprogram

Vaxholms kulturarv med gammal träbebyggelse är kommunens största tillg̊ang, och en stor anledning

till att människor väljer att bo, verka eller turista här. Det är därför av stor vikt att detta kulturarv

värnas. Kommunens översiktsplan, planprogram och detaljplaner tar till viss del upp behovet av att

skydda värdefulla byggnader och miljöer, men vi anser att mer måste göras för att säkra att omistliga

värden inte g̊ar förlorade. Kommunen behöver anta en mer proaktiv h̊allning med en konkret och hand-

lingskraftig plan för hur Vaxholms kulturarv ska säkras.

V̊ar åsikt, att kommunen inte lägger tillräckligt stor vikt vid att bevara Vaxholms äldre bebyggelse, delas

av många av Vaxholms medborgare, föreningar och näringsidkare. Medborgarnas oro har uttryckts i den

mängd yttranden som inkommit i samband med kommunens arbete med översiktsplan, planprogram och

detaljplaner.

Länsstyrelsen i Stockholms län kan bidra med upp till 200 000 kronor till en kulturinventering och ett

kulturmiljöprogram för Vaxholm. Ett villkor är att kommunen g̊ar in med en medfinansiering som är

minst lika stor. Vi anser att detta ger kommunen en unik möjlighet att arbeta fram en välgrundad och

aktuell plan för bevarandet av kulturmiljön. Men det är av yttersta vikt att det kulturmiljöprogram som

tas fram f̊ar genomslag i planprocessen och inte till̊ats g̊a samma öde tillmötes som bevarandeplanen fr̊an

1979.

Vi yrkar därmed p̊a

• att Vaxholms kommun tillsammans med Länsstyrelsen genomför en kulturinventering

och tar fram ett h̊allbart kulturmiljöprogram för Vaxholm.

• att uppdraget finansieras genom att Vaxholms kommun ansöker om bidrag fr̊an Läns-

styrelsen och själv medfinansierar med minst samma belopp, enligt Länsstyrelsens

regler.

• att det upprättade kulturmiljöprogrammet i framtiden beaktas i kommunens stads-

byggnads- och planarbete.

Sara Strandberg för Vänsterpartiet

Vaxholm 2019-06-02
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Vänsterpartiet i Vaxholm

Motion gällande fritidsg̊ard i anslutning till Kronängsskolan

Vaxholms kommun har under l̊ang tid bedrivit fritidsg̊ardsverksamhet p̊a Storstugan. Men i och med att

kommunens högstadieelever flyttade fr̊an Norrbergsskolan till Kronängsskolan hösten 2017 har Storstu-

gans placering blivit mindre lämplig. Det stora avst̊andet till skolan gör att den inte p̊a samma sätt som

tidigare kan fungera som en naturlig mötesplats för ungdomarna efter skoltid.

I och med att kommunen köpt fastigheten Kores, som ligger i anslutning till Kronängsskolan, finns en

unik möjlighet att flytta fritidsg̊ardsverksamheten närmre skolan. Med lättillgängliga lokaler kan vi er-

bjuda v̊ara ungdomar en plats att vara p̊a, inte bara p̊a kvällar och helger utan ocks̊a p̊a eftermiddagar

efter skolan. Med sin centrala placering skulle fritidsg̊arden kunna fungera som en knutpunkt och en

mötesplats för ungdomar med olika intressen. En plats man kan g̊a till för välbehövlig vila efter en l̊ang

skoldag, för att träffa kompisar eller för att göra läxorna i väntan p̊a en senare träningstid p̊a campus

eller kulturskolan.

Genom att flytta fritidsg̊ardsverksamheten till Kores skulle Storstugan dessutom helt kunna frigöras som

lokal för föreningslivet, där det r̊ader ett stort tryck p̊a lokaler.

Med anledning av ovanst̊aende yrkar vi p̊a att delar av lokalerna i fastigheten Kores inreds

till fritidsg̊ard och att fritidsg̊ardsverksamheten flyttas fr̊an Storstugan till de nya lokalerna.

Sara Strandberg för Vänsterpartiet

Vaxholm 2019-06-02
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Motion om demokrati- och värdegrundsarbete i Vaxholm
KF måndag 17 juni 2019

Bakgrund
Det finns behov av att genomlysa den politiska kulturen i Vaxholm i ett värdegrundsarbete. 
Kommunens personal har diskuterat värdegrundsarbete i seminarier under våren, men hur är det 
ställt med politiken? 

Två ledande politiker i vårt parti har blivit uppvaktad av högsta kommunchefen samt ordföranden i 
den nämnd där en tredje politiker i vårt parti haft ett uppdrag. De hade med sig ett dokument där de 
kartlagt och scannat in uttalanden som vår politiker skrivit på FB, och samtidigt uttalade hot som "jag 
kommer göra allt jag kan i min roll som ordförande att få dig ersatt". Det är ett helt oacceptabelt 
agerande från både politik och tjänsteman, dessutom mycket oetiskt att politik och tjänsteman gör 
gemensam sak i ett sådant ärende! 

Jag skickade in två mycket sakliga och relevanta frågor fem dagar innan senaste 
stadsbyggnadsnämndsmötet i maj som jag ville lyfta i förvaltning och nämnd. Ordföranden nekade 
mig att ställa frågorna under mötet, eftersom förvaltningen inte ville det.

Detta är två exempel som åskådliggör att det finns allvarliga brister bland politiker och tjänstemän 
när det gäller en demokratisk värdegrund inom politiken i Vaxholm. 

Bedömning
Det finns allmänna regler inom kommunpolitiken som att vara transparent och att tjänstemän ska 
vara neutrala inför politiken. Att kommunikation är att prata med varandra, inte om varandra. Lyssna 
på varandra, vara tillåtande, ha dialoger och samtal och att samarbeta. Att känna öppenhet och 
ärlighet, vara tydlig och ha en öppen och rak kommunikation. Respekt är att respektera andras 
åsikter, ta hänsyn och följa fattade beslut. Att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Att 
hålla överenskommelser och att respektera allas lika värde. 

Jag yrkar:
- att det avsätts tid för värdegrundsarbete också inom politiken.
- att frågor självklart ska få ställas av alla förtroendevalda i nämnderna (under övriga frågor).  
- alla beslut och åtgärder som tas mellan förvaltning och den ledande alliansen måste vara 
transparenta. Beslut som tas utan insyn hör inte hemma i en demokratisk kommunal besluts- och 
delegationsordning. 

Lars Arb Zackrisson (WP) 

Bilagor:
Demokratin i samhället. Studiematerial från riksdagen.
file:///C:/Users/Lasse/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/ZOXMC6R5/
demokratin-i-samhallet.pdf 
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Interpellation 

Till Kommunfullmäktige i Vaxholm 

KF-möte 17 juni 2019 

Waxholmspartiet, Lasse Zackrisson 

Frågan ställs till: 

Malin Forsbrand 

Rubrik: Barnperspektiv och hushållning med kommunens resurser 

Fina ord i politiken kan lätt bli tomma floskler. Ta ordet ”barnperspektiv” till exempel. I 

programmet för mittensamverkan kan vi läsa att barnperspektivet ska genomsyra all 

verksamhet.  Där står också att paviljonger ska ersättas av permanenta lokaler. Malin 

Forsbrand, du har haft ledande position i Vaxholms politik i många år nu. Men i praktisk 

politik har paviljongerna bara blivit ännu fler.  Och vissa har haft provisoriska tillstånd och 

varit placerade på samma ställe i upp till 15 år. Många barnkullar har gått hela sin 

förskoleperiod i baracker.  

Istället för att planera nya förskolor så har kommunen projekterat nya baracker på Vitsippan, 

för åtskilliga miljoner kronor. Pengar som borde komma barnen tillgodo på ett mycket bättre 

sätt. Samtidigt har ni i den nuvarande alliansen i förtid drivit igenom rivningslov för 

kommunens fina förskolor på Norrberget. En förskola som gott och väl hade kunnat användas 

tills den nya detaljplanen för Norrberget gått igenom.  

För två år sedan gjordes en inre rivning av slöjdsalarna på Norrberget. Sedan dess har barnen 

vid Vaxö skola saknat bra slöjdundervisning i närheten till deras skola. Vi har sett att 

kommunen planerar att bygga en ny stor skolbyggnad på Vaxö´s lilla skolgård som bl.a. ska 

innehålla slöjdsalar. Det är mycket osäkert om den byggnaden får bygglov och någon 

kommunal mark för en sådan exploatering i närheten saknas. Men fortfarande finns 

Norrbergsskolan kvar som en nödvändig kommunalt ägd resurs till allehanda kommunala 

långsiktiga och hållbara verksamheter.  

Alla dessa beslut som du medverkat till saknar barnperspektiv och innebär även ett gigantiskt 

slöseri med våra skattepengar. 

Det finns stora behov av billiga lokaler från civilsamhället, Vaxöbarnen saknar relevant 

slöjdundervisning och barnen på Vaxö går i baracker som nu stått placerade på Vaxö skolgård 

i 15 år. Nuvarande alliansen skyller på avtalsbrott om inte skolorna på Norrberget rivs innan 3 

augusti, men frågan är om tillräckliga ansträngningar gjorts för en annan lösning.  

Alla kostnader som uppkommer på grund av Norrberget saknar en långsiktig budgetplan. 

Ingen vet idag vad Norrbergsprojektet kostar oss skattebetalare. Den enda siffra vi har fått är 

gällande ett skadestånd, om avtal ej fullföljs, men den totala kostnaden i markarbete, 

uppställande av provisoriska lokaler och många andra uppkomna kostnader saknas. Dessutom 

tycks ingen från den politiska ledningen tagit upp hur detta påverkar barnens och personalens 

situation utifrån deras arbetsmiljö. Jag efterlyser en revisorsgranskning när det gäller både 

ekonomi och kvalitet. 
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Med hänvisning till ovanstående önskas svar på följande frågor 

Har kommunen gjort några ansträngningar att lösa frågan om att skjuta upp rivningen med 

Besqab – i enlighet med Jan Holmbeck från Naturskyddsföreningens förslag?  

Hur motiverar du den inre rivningen av Norrbergsskolan som nu stått tom i två år? Varför har 

ni inte använt Norrbergsskolan till dess att alla nya planer vunnit laga kraft?  

Lars Arb Zackrisson (WP) 
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