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Översyn av bokslutsprocessen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Antal bokslutstillfällen reduceras till fem gånger per år i enlighet med förslaget i ärendebeskrivningen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunledningskontoret har i Änr KS 2021/124.040 fått i uppdrag att genomföra en översyn av 
budget- och bokslutsprocessen. Det här ärendet är en rapportering av översynen av bokslutsprocessen. 
Översynen av budgetprocessen kommer i ett senare ärende under året eftersom det är ett mer 
omfattande arbete.   

Syftet med att upprätta bokslut är att få en sammanställning över kommunens räkenskaper. Utifrån 
informationen i räkenskaperna kan beslut fattas för att åtgärda eventuella avvikelser. Vaxholm har i 
dagsläget sju bokslutstillfällen per år. Enligt lag behöver kommuner genomföra två bokslut per år; 
delårsbokslut samt årsbokslut. Resterande bokslutstillfällen är frivilliga och går att lägga till eller ta bort 
utifrån kommunens behov. 

 

Förslaget är att kommunen reducerar antal bokslutstillfällen från dagens sju till fem bokslut.  

- Mars bokslut inkl prognos tas bort. Som det ser ut idag har vi en tät intervall av bokslut under 
den perioden. Vi har ett bokslutstillfälle i februari och ett i april. Vi jobbar parallellt med 
årsbokslutet. I aprilbokslutet genomför vi dessutom ett detaljerat bokslut och prognos. Nyttan 
med marsbokslutet överstiger inte resursåtgången.  

- Tertialbokslut 1 reduceras i omfattning. Kommunens tertialbokslut har växt mycket i omfattning 
och tar mycket administrativ tid att genomföra för förvaltningarna. Tertialbokslut 1 kommer 
även i fortsättningen vara mer omfattande än övriga mindre bokslut i sin rapportering. Däremot 
kommer nyckeltalsrapporteringen tas bort, åtgärdsplanerna tas bort och texternas omfattning 
reduceras. Tertialbokslut 1 kommer att innehålla driftredovisning, investeringsredovisning, 
exploateringsredovisning, resultaträkning och korta verksamhetsberättelser. 

 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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- Junibokslutet tas bort. Junibokslutet genomförs i praktiken i slutet av augusti månad och 
rapporteras till politiken i september månad. Genomförandet och rapporteringen sker långt 
efter själva bokslutsmånaden pga sommarledigheterna. Bokslutet förlorar under tiden sin 
relevans. Ett par veckor efter junibokslutet genomförs dessutom ett omfattande delårsbokslut 
som är lagstyrt. Av den anledningen överstiger inte nyttan resursåtgången.  

- Prognosen från oktoberbokslutet tas bort. Oktoberbokslutet kommer endast att vara ett vanligt 
bokslut utan helårsprognos likt februaribokslutet. Två helårsprognosen under året i april och i 
augusti är tillräckligt.  

Vaxholm har en relativt bra budgetdisciplin och prognossäkerhet. Det skapar en bra grund för att minska 
administrationen kring bokslutsprocessen. Feedbacken som ekonomi- och upphandlingsenheten har fått 
från förvaltningarna är att ekonomiadministrationen tar mycket tid i anspråk. Syftet med att reducera 
antal bokslutstillfällen är att frigöra tid till att arbeta med analyser och utveckling i verksamheten. Färre 
bokslut innebär inte enbart mindre administration för ekonomi- och upphandlingsenheten utan även för 
de chefer och tjänstepersoner som är inblandade i boksluten ute på förvaltningarna.  

Ekonomi- och upphandlingsenheten har tagit kontakt med Täby kommun och Lidingö stad för att 
jämföra hur dem arbetar med boksluten. Täby har fem bokslutstillfällen och Lidingö har sju. Lidingö har 
berättat om att de likt Vaxholm pratar om att minska antal bokslutstillfällen. Varken Täby eller Lidingö 
jobbar med tertialbokslut 1. Rapportering till kommunfullmäktige sker i samband med delårsrapporten 
och årsredovisningen. Övriga rapporteringar stannar på nämnd, arbetsutskott eller 
kommunstyrelsenivå.  

Vi vet från andra kommuner att det är relativt enkelt att besluta om tätare bokslutsintervaller om 
behovet skulle uppstå. Det finns även exempel på kommuner som har infört tätare bokslutsintervaller 
för en specifik nämnd i kommunen. Sämre ekonomi och dålig budgetdisciplin brukar vara en anledning 
till att införa fler bokslut.    

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Översyn av bokslutsprocessen, 2021-12-25. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman KLK. 
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Fusion av kommunens helägda bolag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

1) Ekonomichefen får i uppdrag att utreda vidare de skattemässiga konsekvenserna av en fusion av 
kommunens tre helägda bolag. 

2) Ekonomichefen får efter samråd med kommunstyrelsens presidium besluta om att fusionera 
bolagen om inte stora skattemässiga konsekvenser föreligger. 

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stad har tre helägda bolag, Vaxholms Smeden 3 AB, Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB och 
Rindö skoltomt AB 

Vaxholms Smeden 3 AB huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut lägenheter i fastigheten Vaxholm 
Smeden 3. Den största hyresgästen är stadens egna verksamheter. I fastigheten inryms förutom 
lägenheter också en mataffär.  

Fastighetsbolaget Vasavägen 13 AB förvärvades under 2015 som ett strategiskt markköp. Bolagets 
huvudsakliga syfte är att förvalta och hyra ut fyra kommersiella lokaler.  

Rindö skoltomt AB för värvades under 2021 som ett strategiskt markköp. Bolaget äger marken som 
Rindö skola står på.  

Kommunen har vid två tillfällen beställt rapporter som belyser olika aspekter av ett gemensamt 
fastighetsbolag. Den första rapporten heter ’’Utredning framtida bostadsbyggande’’ och har tagits fram 
av KPMG. Rapporten utreder framförallt skillnader med att driva fastighetsverksamhet i kommunal 
respektive privat regi. Den andra rapporten heter ’’Fusion m.m.’’ och har tagits fram av PWC som 
utreder skattemässiga konsekvenserna av att slå ihop bolagen till ett bolag. Dessa två rapporter finns 
som bilagor till ärendet.   

Det PWC:s rapport kommer fram till är att en fusion av bolagen inte kommer att trigga några 
skattemässiga konsekvenser. För att veta exakt behöver detta utredas vidare mer i detalj. 

 

 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Fusion av kommunens helägda bolag, 2021-12-23 
Rapport, Utredning om Vaxholms stads framtida bostadsbyggande KPMG 
Rapport, Rapport om fusion PwC. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman KLK.  
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Bakgrund

KPMG har fått ett uppdrag att genomföra en utredning av lämpligast 
huvudman för bostadsbyggande av 18 hyresrätter i Vaxholms stad.

Beskrivning av uppdrag

Vaxholms stad önskar en utredning som belyser konsekvenser av 
följande scenarier avseende framtida bostadsbyggande:

• Bostadsbyggande sker i kommunens regi

• Bostadsbyggande sker i ett av kommunens ägda bolag

Utredning kommer att ta fasta på följande perspektiv:

Styrning av verksamheten

Ekonomi

Samverkansmöjligheter med andra verksamheter i kommunkoncernen  
för att uppnå bästa nytta och effektivitet

Skattemässiga konsekvenser 

Uppdraget
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Sammanfattning av faktorer som påverkar val av
driftform ( Kommun-Aktiebolag )

Lagstiftning mm Lika Olika
Skattelagstiftning X
Momslagstiftning X
Styrning X X
Redovisningslagstiftning X
Stämpelskatt X X
Fastighetsskatt* X
Investering X
Finansiering X
L o U X

* Hyreshus som uppförs efter år 2012 har en 15-årig befrielse från fastighetsskatt
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Bakgrund

Sammantaget finns det följande antal hyreslägenheter i Vaxholms 
kommunkoncern:

Kommunen äger en fastighet där det pågår planering att uppföra 18 
lägenheter med hyresrätt som upplåtelseform. Lägenheterna
planeras att byggas med små ytor och ha en marknadsmässig hyra.

Organisation för fastighetsägande

Nuläge

Vaxholms kommun

Vaxholm 
Smeden 3

AB

Fastighetsbo
laget

Vasavägen 
13
AB

Lägerhöjden: 43 lgh
Västra ekudden: 10 lgh
Särskilt boende: 78 lgh
Villa på Resarö: 1 villa
Bostadsrätt: 1 lgh
Ullbergska: 2 lgh
Smeden: 32 lgh + 
ICA
Gruppbostad: 6 lgh
Korttidsplatser: 5 lgh
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Följande lagstiftningar kan påverka valet av driftform och 
utredningen tar därför utgångspunkt i dessa.

 Inkomstskattelag

 LOU – Lagen om offentlig upphandling

 KL – Kommunalllagen

 Stadsstödsregler - lagen (2013:388) om tillämpning av 
Europeiska Unionens statsstödsregler

 Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

 Momslagstiftning

 Allvill – Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag

 Jordabalk (1970:994), 12 kap. Hyra (Hyreslagen)

 Hyresförhandlingslag (1978:304)

 Redovisningslagstiftning

 Fastighetskatt

Lagstiftningar som styr
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Inkomstskattelag

Till skillnad från ett aktiebolag är inte en kommun skattskyldig för inkomstskatt för det 
ev. överskott som genereras i verksamheten.
Ett aktiebolag som generera vinst i sin verksamhet får betala 22% av vinsten i statlig 
skatt. Det finns dock några skattemässiga fonderingar som
kan utnyttjas för att sänka den skattemässiga resultatet.

Vid försäljning av en fastighet och affären innebär en vinst för det säljande parten 
utgår en s k realisationsbeskattning i det fall säljande part är ett aktiebolag eller annan 
skattepliktig juridisk person. En kommun belastas inte med denna skatt vid en 
försäljning

Momslagstiftning

Generellt kan man säga att det inte råder någon skillnad i momslagstiftningen om 
verksamheten bedriv i aktiebolag eller i kommunen. Lagstiftningen utgår från den 
verksamhet som bedrivs och inte vem som är ägare. För bostäder råder ingen 
avdragsrätt för ingående moms och hyran belastas således inte heller med utgående 
moms. Finns det lokaler i fastigheten och hyresgästen är skattskyldighet för moms  
har fastighetsägaren avdragsrätt för moms på den delen av fastigheten och ska då 
debitera hyresgästen moms på hyran. Möjlighet finns även att få dra av moms på viss 
del av centrala kostnader i relation till skattepliktiga verksamheten.

Uttagsskatt är en s k arbetsmoms som fastighetsägaren ska betala i de fall skötsel av 
fastigheten sker med egen personal. Uttagsskatten utgår med 25 % på lönekostnader 
för den egna personalen. Här råder heller ingen skillnad på vem som är ägare av 
fastigheten.

Vid försäljning av fastigheter utgår ingen moms

Lagstiftningar som styr – skatter och avgifter
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Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Vid överlåtelse av fastigheter utgår en skatt som heter stämpelskatt 
och den uppgår till 4,25% av det högsta av köpeskillingen och 
taxeringsvärdet året innan överlåtelseåret. Det kan finnas möjlighet 
att undvika stämpelskatt genom att göra en fastighetsöverlåtelse 
genom fastighetsreglering. Det möjliggörs om ägarskiftet avser 
organisatoriska skäl och det finns en närliggande fastighet som går 
att reglera till. Vid en reglering utgår bara de administrativa 
kostnaderna som Lantmäteriet har för att genomföra regleringen.

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt betalas av ägaren till fastigheten oavsett om det är en 
kommun eller aktiebolag som är ägare. Beroende på vilken typ av 
fastighet det är utgår olika avgifter. Det finns även regler om befrielse 
från fastighetsskatt vid nyproduktion. Befrielsen gäller under 1-10 år.

Lagstiftningar som styr – skatter och avgifter
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Förvaltning

Styrning av offentlig verksamhet regleras för kommunen i 
Kommunallagen och för ett aktiebolag i Kommunallagen och 
Aktiebolagslagen. En vanlig missuppfattning är att Kommunallagens 
regler inte gäller för ett kommunägt aktiebolag ,vilket är fel. 

Kommunallagens regler om offentlighet och sekretess, 
lokaliseringsprincip, självkostnadsprincip mm gäller för kommunala 
bolag om det inte finns en särlagstiftning som säger något annat. 
Just en sådan särlagstiftning finns för kommunägda 
bostadsaktiebolag den sk Alvill-lagstiftningen som kom 2011. Den 
reglerar b la att ett bostadsaktiebolag ska verka på affärsmässiga 
grunder men med samhällsnyttiga inslag. Det innebär att 
självkostnadsprincipen inte gäller utan investeringsbeslut och 
prissättning av hyror ska ske med marknadsmässig avkastning som 
grund. Hur stor denna avkastning är beror på den lokala marknaden 
som aktiebolaget verkar på. 

Aktiebolagslagen är väldigt tydlig när det gäller organisationer som 
har flera ägare eller kräver en stramare styrning och används ofta 
som ovan beskrivits när verksamheten inte finansieras av 
skattemedel eller behöver tydliggöra sin roll mm. Ett aktiebolag 
regleras också av skattelagstiftningar för privata bolag vilket innebär 
att all verksamhet i ett aktiebolag beskattas med sedvanlig 
företagsskatt. En annan tydlig skillnad  finns i aktiebolagslagens 
regler om ansvarsfrågan för styrelseledamöter och verkställande 
direktör. Till skillnad från en kommun kan en ledamot i ett 
aktiebolag ställas till personligt ansvar för beslut som fattas och 
skadestånd kan utkrävas. 

Ett beslut i en aktiebolagsstyrelse kan inte överklagas vilken är möjligt i 
en kommunal  organisation. Det finns dock regler i Kommunallagen som 
säger att ett ärende i ett aktiebolag som kan anses vara av principiell 
karaktär ska hänskjutas till Kommunfullmäktige för yttrande. Sådan 
frågor kan vara större investeringar, köp och försäljning av fastigheter, 
bildande av dotterbolag mm. I och med att frågan hänskjuts till 
Kommunfullmäktige finns då möjlighet till besvär.

Redovisninsregler skiljer sig också mellan en kommun och ett aktiebolag.

Kommunen styres av kommunala redovisningsregler medan ett bolag 
måste förhålla sig till årsredovisningslagen och bokföringslagen. Den 
stora skillnaden kan beskrivas som frågor kring värdering av fastigheter 
mm. Ett bolag ska värdera sina fastigheter till marknadsvärde och om 
marknadsvärdet skulle understiga det bokförda värdet ska fastigheten 
skrivas ner och det påverkar då årets resultat.

Statsstödsreglerna får också en påverkan på om en kommun äger 
fastigheter eller ett kommunalt bolag. Enligt regelverket får inga 
subventioner från en kommun utgå till ett helägt aktiebolag. Det innebär 
bla. att om en kommun utger en borgen för ett  aktiebolags finansiering 
ska en borgensavgift tas ut som motsvarar skillnaden mellan prissättning 
på ett lån med kommunal borgen och en räntenivå som skulle råda om 
bolaget finansierade sig på egna meriter. 

Styrning av en kommun och ett bolag
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Det kommunala aktiebolaget - särarten

Val               Kommun-

fullmäktige

Kommunstyrelse   
Styrelser/nämnder

KL, Förvaltningslagen
Socialtjänstlagen m m

Ej förnyat förtroende
Besvärsrätt

Bolagsstämma

Styrelse

VD

ABL, BFL, ÅRL

Skadestånd
Straff

OFFENTLIG RÄTT CIVILRÄTT
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Fördelar

 Tydlig organisationsform

 Tydlig lagstiftning om roller, styrning och ansvar

 Används ofta då affärsmässigt¨ tänk¨ vill utvecklas

 Begränsat uppdrag

 Ofta lättare att rekrytera nyckelpersoner

 Uppdraget blir tydligt

 Mer kundorienterad

 Kan innebära större frihet och kortare beslutsvägar, vilket även kan 
skapas inom ramen för en kommunal förvaltning

Övriga skillnader

Beslut i  en bolagsstyrelse kan inte överprövas med mera än att de har 
underställts kommunfullmäktige för yttrande

Nackdelar

 Affärsmässigheten kan gå för långt – koncerntänk bör vara rådande

 Risk för minskad insyn och kontroll om inte en välutvecklad 
ägarstyrning införs

För- och nackdelar med kommunala aktiebolag
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Frågan om investering i bostäder ska ske i ett av kommunen ägt bolag eller direkt i 
kommunen påverkas av många olika parametrar som driftorganisation, 
redovisningsregler, finansiering, möjlighet att erhålla bidrag mm. I detta avsnitt ska vi 
belysa skillnaden i själva investeringskalkylen. Rent skattemässigt råder ingen skillnad 
avseende själva kalkylen men effekter uppstår senare vid förvaltningsfasen och om 
fastigheten ska säljas. Finansieringen kan bli billigare då en kommun direkt kan låna av 
finansiärerna och kalkylen inte belastas med borgensavgift, vilket är fallet för ett bolag. En 
kommun kan i dagsläget inte erhålla några statliga investeringsstöd. Statliga 
investeringsstöd utgår bara till allmännyttiga bostadsaktiebolag mm.

För närvarande kan ett aktiebolag söka bidrag för byggande av hyresrätter. Stödet heter 
¨långsiktigt investeringsstöd till hyresbostäder och bostäder för studerande.

Nedan villkor måste vara uppfyllda för att man ska få stödet:

 Krav på rimliga hyreskostnader – för Stockholm 1550 kr/ m2

 Krav på låg energianvändning – 88% av Boverkets byggregler

 Krav på att bostäderna ska förmedlas genom en kommunal bostadsförmedling

 Hyresgästen ska inneha besittningsskydd

 Minst en lägenhet ska vara på 3 rok eller större

Stödet utgår med 4800-7100 kr / m2 bostadsarea ( BOA) beroende på vart i landet stödet 
söks.

För BOA överstigande 35 m2  till 70 m2 utgår hälften av stödet per m2. Ytor över 70 m2 
BOA får inget stöd.

Det är i dagsläget oklart om en kommun kan få bidraget – vid samtal med Boverket 
hänvisar dom till förordningen som säger att fastighetsägare kan söka. Det finns inga 
uppgifter att en kommun beviljats bidrag.

Investeringskalkyl

Exempel
För en trerumslägenhet på 77  
m2 BOA i Stockholmsregionen 

är bidraget följande.
Bidrag per m2 utgår med 

7100/ m2 BOA

35 m2 *7100= 248 500 kr
35 m2*3 550 =124 250 kr

7 m2*0= 0 kr
Summa 372 750 kr
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Vid jämförelse att göra investeringen i kommunen eller i ett aktiebolag får det följande 
konsekvenser i de fall en kommun inte är berättigad bidrag.

Antag att huset innehåller 17 lgn på 35 m2 / styck och en lägenhet på 77 m2.

Produktionskostnaden brutto uppgår till 30 000/m2 BOA, vilket är ett antagande och kan 
variera beroende på standard och vart i landet de uppförs. I exemplet är det den högsta 
bidragsnivån inräknad.

Kalkyl Allmännyttigt företag

Bruttokalkyl ( (35 m2*17 st + 77m2*1 st)*30 000 kr) = 20 160 000 kr

Avgår investeringsbidrag ( (35 m2*17st)*7 100 kr) =   4 224 500 kr

Avgår investeringsbidrag  (35m2*7100 kr+35m2*3550kr) =      372 750 kr

Netto kalkyl = 15 562 750kr

Bidraget utgör i detta fall ca 23 % av bruttokostnaden. Omsatt i hyra får det i stort sätt  
motsvarande effekt.

Kalkyl Kommunen

Det är oklart om kommunen har rätt till bidrag. Om så inte skulle vara fallet uppgår 
bruttokalkylen till 20 160 000 kr.

Investeringskalkyl forts
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Om kommunen bygger fastigheten hos en huvudman och väljer att vid ett 
senare tillfälle överföra den till en annan huvudman i koncernen måste 
följande faktorer beaktas:

 Stämpelskatt utgår om det inte går att göra en fastighetsreglering

 Köpeskillingen måste var satt till rätt skattemässigt värde så inte 
uttagsbeskattning blir aktuellt

 Statsstödsreglerna kan komma ifråga om fastigheten är felprissatt

 Ev. investeringsmoms måste återföras av säljaren och får sedan 
jämkas hos köparen under en 10-årsperiod med 1/10 per år – Detta 
kan påverka likviditeten hos den köpande organisationen-

 Reavinstbeskattning kan bli aktuell om ett bolag säljer till kommunen

Konsekvenser om fastighet ska överföras till 
annnan ägare i kommunkoncernen
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Det finns ingen skillnad i möjlighet att sätta hyran om 
fastighetsägaren är en kommun, aktiebolag eller privatperson. 
Hyressättningen utgår från samma lagstiftning och hyran ska sättas 
enligt bruksvärdesprincipen. Det innebär att hyresnivån ska motsvara 
en liknande lägenhet på orten och kraftigt standarhöjande åtgärder är 
inte skäl till att maximera hyran.

Vid nyproduktion undantas bruksvärdessystemet och en s.k. 
presumtionshyra fastställs. Den hyran är då högre än en hyra i 
bruksvärdessystemet och grunden till detta är att fastighetsägare ska 
ha en rimlig chans att få ihop investeringskalkylen. Presumtionshyran 
kan då inte prövas i bruksvärdessystemet och gäller under 15 år från 
färdigställandet. Även här är regelverket lika oavsett om det är 
kommunen eller ett bolag som uppför och äger fastigheten.

Skillnad Bolag/Kommun utifrån hyressättning

Hyresförhandlingslag (1978:304)1 § Förhandling om 
hyresförhållanden i fråga om bostadslägenheter får enligt 
denna lag föras mellan å ena sidan hyresvärd eller 
hyresvärd och organisation av fastighetsägare, i vilken 
hyresvärden är medlem, och å andra sidan organisation 
av hyresgäster. Förhandling förs på grundval av 
förhandlingsordning, som kommer till stånd genom avtal 
mellan de förhandlande parterna eller genom beslut av 
hyresnämnd.

Som hyresvärd anses i lagen den som för annat 
ändamål än fritidsändamål regelmässigt hyr ut mer än två 
bostadslägenheter, vilka ej utgör del av upplåtarens 
bostad.

Vad som i lagen sägs om avtal om förhandlingsordning 
och om verkan av att sådant avtal har slutits gäller i 
tillämpliga delar även i fråga om förhandlingsordning som 
har beslutats av hyresnämnd.

Lagen är inte tillämplig vid upplåtelse med kooperativ 
hyresrätt. Lag (2002:98).
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 Om syftet med att bygga lägenheter är att äga dessa över tid bör 
man fundera på hur och av vem som fastigheten ska förvaltas. 
Vaxholms kommun äger idag merparten av de lokaler som den 
kommunala verksamheten nyttjar. Vaxholms kommun är en 
relativt liten kommun och att ha två fastighetsorganisationer är 
inte ekonomiskt och praktiskt försvarbart. Samordnad förvaltning 
kan ske på olika sätt beroende på hur ägarstrukturen ser ut. Det 
mest praktiska är att hyreslägenheter och verksamhetslokaler har 
olika ägare men att styrning och ledning utgår från en och samma 
organisation. 

 Ett förslag finns att begränsa det skattemässiga avdraget för 
kostnadsräntor. Förslaget  går ut på att räntor överstigande 5 000 
000 kr får en reducerad skattemässig avdragsrätt. I fallet att 
bygga 18 hyresrätter kommer det inte att ha någon påverkan då 
räntekostnaden vida kommer understiga takgränsen för avdrag.

 Det kan bli billigare att finansiera byggandet om det sker i 
kommuners organisation Det beror på att om ett aktiebolag 
bygger lägenheter och antingen kommunen tar ut en 
borgensavgift eller bolaget finansierar projektet på egna meriter 
blir troligtvis den totala räntekostnaden högre. 

 När det gäller kostnader för sanering av mark så är det vanliga att 
en utredning görs och kostnaden för ev. sanering regleras i 
köpeskillingen för fastigheten. 

 LoU – Lagen om offentlig upphandling gäller för såväl en kommun 
som ett kommunägt aktiebolag. 

. 

Övriga faktorer som kan påverka val av driftform
vid uppförande av hyreslägenheter
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Vaxholms kommun
Att. Koray Kahruman

Via mail

Hej, 

I enlighet med vår överenskommelse bifogar vi här en översiktlig redogörelse av de skattemässiga regelverket kring fusion 
respektive verksamhetsöverlåtelse.  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s ansvar gentemot er regleras i avtalet mellan oss (“Avtalet”), daterat den 11 januari 
2021.

Rapporten har upprättats på grundval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s uppfattning om den riktiga tolkningen av 
skattelagstiftningen, domstolsavgöranden, föreskrifter och tolkningar av lag som är i kraft vid datumet för leverans av detta 
dokument.

Dokumentet får inte göras tillgänglig för andra än dem som anges i Avtalet och endast under de förutsättningar som beskrivs 
där. Vi accepterar inte något ansvar (varken i avtal, åtalbar handling inklusive vårdslöshet eller på annat sätt) gentemot någon 
annan person än er, med undantag för vad som beskrivs i Avtalet.

Om ni önskar ytterligare information eller har några frågor, vänligen kontakta oss.

Med vänliga hälsningar, 

PwC, Torsgatan 21, SE-113 97 Stockholm, Sweden
T: +46 (10) 212 40 00, www.pwc.se
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Säte/Reg Office: Stockholm
Org nr/Reg No: 556029-6740 2
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Bakgrund

Vaxholms kommun äger enligt vår förståelse idag två helägda dotterbolag,  Fastighetsbolagen 
Vasavägen 13 AB och Vaxholm Smeden 3 AB. Vaxholm Smeden 3 AB är det bolag som äger 
flest tillgångar med högst värde. Tillgångarna består enligt vår förståelse främst av fastigheter. 

I början av 2021 kommer kommunen att förvärva ytterligare ett dotterbolag. Av de uppgifter vi fått 
framgår att det nya bolaget ska förvärvas direkt av kommunen. 

I syfte att minska den administrativa hanteringen som dotterbolag kräver, funderar kommunen på 
att fusionera ihop dotterbolagen, såväl befintliga som det nya dotterbolag som kommer att 
förvärvas under 2021. För att få en bättre förståelse för hur regelverket kring fusion funderar har 
kommunen kontaktat oss för konsultation. 

 
3

Bakgrund & uppdrag 

Uppdrag

Vi har förstått vårt uppdrag så att Vaxholms kommun önskar få en översiktlig redogörelse av de 
skattemässiga regelverket kring fusion respektive verksamhetsöverlåtelse samt vilka för- och 
nackdelar som finns med att genomföra en fusion. 

Vi har inom ramen för detta uppdrag endast tittat på den beskrivna frågeställningen ur ett 
inkomstskattemässigt och stämpelskatte perspektiv. Vi har inom ramen för detta uppdrag således 
inte tittat på den beskrivna frågeställningen ur ett momsmässigt eller redovisningsmässigt 
perspektiv. 

Fast.bolaget 
Vasavägen 13 AB

Vaxholm Smeden 
3 AB NYAB

Vaxholms kommun
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Sammanfattning

Fusion 

En fusion innebär inga beskattningskonsekvenser vid fusionstillfället under förutsättning att villkoren för en kvalificerad fusion är uppfyllda. Fusionen kommer då kunna genomföras utan några 
skattemässiga effekter. 

Finns tidigare års underskott i det överlåtande och/eller övertagande bolaget innebär dock en fusion att en beloppsspärr riskerar att inträda och överlevande underskott riskerar vidare att bli föremål för 
en fusionsspärr fram till det sjätte året efter det beskattningsår då fusionen genomförs. 

En fusion innebär vidare vissa administrativa åtaganden i och med att en fusionsplan m.m. behöver upprättas. Fusionsplanen ska sedan godkännas av deltagande bolags styrelser samt av 
Bolagsverket. 

När fastigheter överförs genom fusion aktualiseras inte stämpelskatt. 

Verksamhetsöverlåtelse och efterföljande likvidation

Under förutsättning att villkoren för att överlåta verksamheten till underpris är uppfyllda kan omstrukturering ske utan att en beskattning aktualiseras. De överlåtande bolagen kan därefter likvideras. 

Finns i de bolag som likvideras, tidigare års underskott, går dessa förlorade i samband med likvidationen.  

Överlåts en fastighet genom en underprisöverlåtelser eller till marknadspris aktualiseras stämpelskatt.

Sammanfattning

4
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Förutsättningar för skattemässigt neutral fusion

I det följande beskrivs och kommenteras översiktligt de inkomstskattemässiga konsekvenser som 
en fusion innebär. 

En fusion innebär en sammanslagning av två eller flera bolag, där det överlevande bolaget 
övertar samtliga tillgångar och skulder av det överlåtande bolaget och att överlåtande bolag 
upplöses utan likvidation.

Förutsatt att vissa förutsättningar är uppfyllda, blir fusionen kvalificerad och kan då genomföras 
utan beskattningskonsekvenser för de deltagande bolagen. Följande villkor ska vara uppfyllda:

● Det överlåtande bolaget ska vara skattskyldigt i Sverige omedelbart före fusionen.
● Det övertagande bolaget ska vara skattskyldigt i Sverige omedelbart efter fusionen.
● Fusionsvederlag får inte betalas till det övertagande bolaget
● Beskattningsåret för den verksamhet som övergår till det övertagande bolaget får inte 

överstiga 18 månader.

Om ovan kriterier är uppfyllda innebär detta:

● Ingen omedelbar beskattning aktualiseras vid fusionen.
● Övertagande bolaget träder in i det överlåtande bolagets skattemässiga situation 

innebärande att skattemässig kontinuitet råder.
● Övertagande bolag anses ha bedrivit överlåtande bolags verksamhet under hela det 

beskattningsår då fusionen genomförs. Detta innebär att överlåtande bolags verksamhet 
i sin helhet deklareras hos det övertagande bolaget det beskattningsår fusionen sker. 

Olika typer av fusion

Den vanligaste typen av fusion är så kallad uppströms fusion, vilket innebär att helägda 
dotterbolag övertas av koncernmodern. Fusioner kan dock även ske sidledes och nedströms. En 
nedströms fusion kallas även omvänd fusion, och betyder att ett helägt dotterbolag övertar sitt 
moderbolag. Sidledes å sin sida innebär att två från varandra fristående bolag fusioneras 
samman.

Skattemässiga underskott vid fusion

Beloppsspärr 

Vid en ägarförändring inträder en beloppsspärr på underskott från året före det beskattningsår 
som fusionen genomförs, i det överlåtande bolaget. En beloppsspärr innebär att underskott 
överstigande 200 % av anskaffningsutgiften (fusionsvederlaget plus utgifter som det övertagande 
företaget haft för förvärv av andelar i det överlåtande bolaget) förloras.

En beloppsspärr inträder dock inte om det övertagande bolaget har det bestämmande inflytandet 
över det överlåtande bolaget innan ägarförändringen sker. Så är fallet om en uppströms fusion 
genomförs. Görs en nedströms fusion eller en sidleds fusion aktualiseras dock en beloppsspärr 
om det finns tidigare års underskott i det överlåtande bolaget. 

Fusionsspärr

Vid en fusion inträder generellt sett en fusionsspärr på tidigare års underskott i det övertagande 
och/eller i de överlåtande bolaget, från året före det beskattningsår som fusionen genomförs. En 
fusionsspärr innebär att underskotten inte till någon del får utnyttjas under spärrtiden som löper 
fram till det sjätte beskattningsåret efter det beskattningsår då fusionen genomfördes. 

5

Fusion 
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Fusionsspärr, forts.

En fusionsspärr aktualiseras dock inte, om koncernbidrag kan lämnas med skatterättslig verkan 
mellan överlåtande och övertagande företag under beskattningsåret före fusionsåret.

Även om det finns en möjlighet att med skatterättslig verkan lämna koncernbidrag, inträder en 
fusionsspärr om det mellan de deltagande bolagen gällde en koncernbidragsspärr. Samtliga 
underskott i de överlåtande bolagen och det övertagande bolaget från beskattningsåret före 
fusionsåret blir då föremål för en fusionsspärr under den återstående spärrtiden som gällde för 
den tidigare koncernbidragsspärren. 

Kvarstående negativa räntenetton

Rätten att nyttja kvarstående negativa räntenetton från tidigare beskattningsår upphör vid en 
fusion. Undantag gäller  dock och överlåtande och övertagande bolag före fusionen ingick i 
samma koncern enligt 1 kap 4 § årsredovisningslagen. 

Med kvarstående negativa räntenetton avses negativa räntenetton som enligt den generella 
ränteavdragsbegränsningsregeln inte kunnat dras vid tillämpning av EBITDA-regeln i 24 kap 24 
kap st 1 inkomstskattelagen.

Utgifter för fusion

Utgifter som det överlåtande och det övertagande bolaget har i samband med fusion får dras av 
skattemässigt.

Fastigheter och fusion

Stämpelskatt

Vid överlåtelse av fastighet genom köp eller gåva utgår stämpelskatt. Skattesatsen är 4,25 % och 
beräknas på det högsta av förvärvspriset och fastighetens taxeringsvärde året innan lagfart 
beviljas. 

En fastighet som övertas genom fusion anses dock inte förvärvad genom köp eller gåva vilket 
innebär att en fusion inte triggar stämpelskatt.  

Administrativa hänsynstaganden 

Inför en fusion krävs att vissa administrativa åtgärder genomförs. Vi har här nedan listat ett urval. 
Vänligen notera att listan inte är uttömmande utan endast tagits fram som ett exempel för att ge 
en bild över vilka olika frågeställningar som kan komma att aktualiseras i samband med att en 
fusion genomförs. 

• En fusionsplan ska upprättas, fusionsplanen ska vanligen granskas av revisor
• Godkännande av fusionsplan av deltagande bolags styrelser
• Underrättelse till borgenärer i överlåtande bolag
• Ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplan hos Bolagsverket
• Gå igenom avtal med leverantörer och kunder 
• Arbetsrättsliga hänsynstaganden om personal finns i deltagande bolag 
• Genomgång av ev pensionsutfästelser i deltagande bolag 

Fusion
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Verksamhetsöverlåtelse genom inkråmsförvärv

En verksamhetsöverlåtelse innebär att bolagets inkråm överlåts (dess tillgångar), snarare än 
aktierna. Genom ett sådant förfarande kan en verksamhetsgren, med alla dess tillgångar och 
skulder, överlåtas till ett annat bolag samtidigt som ev. kvarvarande verksamhetsgrenar bedrivs 
vidare i det ursprungliga bolaget alternativt att det tomma bolaget sedermera likvideras.

Överlåtelse av tillgångar ska som huvudregel ske till marknadspris. Om överlåtelsen sker till 
underpris, dvs. till skattemässigt/bokfört värde, ska tillgångarnas övervärde (mellanskillnaden 
mellan marknadsvärdet och det skattemässiga värdet) tas upp till beskattning.

Överlåtelse av tillgångar kan i vissa fall dock ske till underpris utan att någon skatteplikt 
uppkommer vid transaktionstillfället. För detta krävs att följande villkor är uppfyllda: 

1. Överlåtare och förvärvare ska vara fysiska personer eller företag (varmed avses bl.a. 
aktiebolag)

2. Både överlåtare och förvärvare ska vara skattskyldiga i Sverige 
3. Om koncernbidragsrätt inte föreligger mellan överlåtare och förvärvare ska överlåtelsen 

avse en hel verksamhet eller en verksamhetsgren. Exempelvis anses en fastighet utgöra 
en verksamhetsgren skattemässigt.

4. Det uppställs även särskilda villkor avseende tidigare års underskott i det förvärvande 
bolaget.

Om det saknas möjlighet att genomföra överlåtelsen till så kallat underpris ska verksamheten 
överlåtas till ett pris som motsvarar det marknadsmässiga värdet på de tillgångar och skulder 
som överlåts. Är förutsättningarna för att överlåta verksamheten till underpris dock uppfyllda är 
det möjligt att genomföra överlåtelsen utan att en skattekostnad aktualiseras.

Fastigheter vid verksamhetsöverlåtelse

Stämpelskatt

Förvärv av en fastighet genom köp eller gåva utlöser stämpelskatt. Skattesatsen är 4,25 % och 
beräknas på det högsta av förvärvspriset och fastighetens taxeringsvärde året innan lagfart 
beviljas. För att minska stämpelskatten bör köpeskillingen, om fastigheten kan överlåtas i 
enlighet med underprisreglerna som beskrivits här till vänster, bestämmas till det lägsta av 
fastighetens skattemässiga restvärde och taxeringsvärdet året innan lagfart beviljas. 

Fördelning av anskaffningsvärdet mellan byggnad och mark 

Om en byggnad förvärvas av ett företag tillsammans med den mark som byggnaden är uppförd 
på, ska anskaffningsutgiften fördelas på byggnad och mark i samma relation för byggnad och 
mark enligt gällande taxeringsvärde för fastigheten. Fördelningen inkluderar även erlagd 
stämpelskatt. Avskrivningsunderlaget utgörs av byggnadsvärdet efter denna fördelning. Mark är 
inte skattemässigt avskrivningsbart.  

Administrativa hänsynstaganden 

Överlåtelser av tillgångar till underpris kräver inte upprättande av särskilda planer och processen 
kräver inte godkännande av Bolagsverket. Däremot krävs att överlåtelseavtal upprättas i 
samband med överlåtelsen.

7

Inkråmsförvärv till underpris
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Vad innebär en likvidation skatterättsligt?

Generellt gäller att ett bolag vid en likvidation ska sälja av sina tillgångar, betala samtliga skulder 
och därefter utskifta kvarvarande likvida medel till delägarna. Det är även möjligt att direkt utskifta 
bolagets tillgångar, vilket som utgångspunkt ska ske till marknadsvärde. Är marknadsvärdet på 
tillgången högre än det bokförda värdet uppstår en kapitalvinst hos det överlåtande bolaget och 
denna ska tas upp till beskattning. Detta blir då den sista affärshändelsen för bolaget ifråga.

Kostnader för att genomföra likvidationen torde vara avdragsgilla som vanliga kostnader i 
bolagets verksamhet.

Skatteeffekter hos ägaren

När ett bolag likvideras anses ägaren ha avyttrat aktierna. Om andelarna utgör så kallade 
näringsbetingade andelar för ägarbolaget, uppkommer ingen skatt om likvidationen genererar en 
kapitalvinst. På motsvarande sätt är vidare en kapitalförlust inte skattemässigt avdragsgill.

Andelarna är näringsbetingade om:

● Andelarna är onoterade.
● Innehavet överstiger 10 % av röstvärdet.
● Innehavet är betingat av den rörelse ägande bolag bedriver.

Vänligen notera att detta gäller om ägarbolaget är ett aktiebolag.

Ägdes aktierna i det likviderade bolaget istället direkt av kommunen aktualiseras hella inga 
skattekonsekvenser till följd av att kommunen utgör ett skattebefriat subjekt. 

8

Likvidation 
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9

Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag att översiktligt redogöra för de skattemässiga regelverket kring fusion respektive verksamhetsöverlåtelse för Vaxholms kommun. Rapporten 
är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning, Vaxholms kommun, och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s  skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar 
gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten används för andra syften än för 
dem som förelegat vid uppdragets utförande.

© 2018 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. All rights reserved. In this document, “PwC” refers to Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB or PricewaterhouseCoopers AB which is a member firm of 
PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Tack
pwc.se
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Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Utbetalning av aktieägartillskott om 4 255 000 kronor till Vaxholmsvatten AB.  

Ärendebeskrivning 
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Vaxholmsvatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om ägartillskott enligt bifogat bilaga. Beslutet togs av Vaxholmsvatten AB:s styrelse den 1 
december 2021. 
 
Bolaget ÖVAR AB som kommer att äga och förvalta det nya reningsverket som byggs i Margretelund och 
som ska betjäna både Österåker och Vaxholms invånare med avloppsrening beräknas stå klart 2026. 
ÖVAR AB ägs gemensamt av Österåkersvatten med 81,5% och Vaxholmsvatten med 18,5%. 
 
Den befintliga anläggningen är värderad till 23,0 mkr. Vaxholmsvattens andel (18,5%) blir 4 255 000 
kronor. 
 
När styckningen av fastigheten är klar, vilket beräknas ske under första halvåret 2022, ska 
Vaxholmsvatten betala sin andel av fastigheten i form av aktier i ÖVAR. 
 
Som betalning av aktierna på 4 255 000 kronor i ÖVAR AB som Vaxholmsvatten ska betala till 
Österåkersvatten behöver Vaxholms stad göra motsvarande betalning i form av ett ägartillskott till 
Vaxholmsvatten. 
 
Roslagsvattens rekommendation är att kommunen gör ett aktiägartillskott på 4 255 000 kronor för att 
behålla soliditeten på 8,5%.  
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk, 2021-12-23 
Hemställan till kommunfullmäktige om ägartillskott för Margretelunds avloppsreningsverk, 2021-12-21 

 
Koray Kahruman 
Ekonomichef 
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Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman, Anna Berholt KLK. 
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Roslagsvatten 
 
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2  
Telefon vxl: 08-540 835 00 
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se  

 
 
    Kommunfullmäktige Vaxholms stad

 
 
Hemställan till kommunfullmäktige om ägartillskott för 
Margretelunds avloppsreningsverk 
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Vaxholmsvatten AB att kommunfullmäktige ska 
besluta om ägartillskott enligt bifogat protokoll. Beslutet togs av Vaxholmsvatten AB:s styrelse den 
1 december 2021.  

Bakgrund 
Bolaget ÖVAR AB som kommer att äga och förvalta det nya reningsverket som byggs i Margretelund 
och som ska betjäna både Österåker och Vaxholms invånare med avloppsrening beräknas stå klart 
2026. ÖVAR AB ägs gemensamt av Österåkersvatten med 81,5% och Vaxholmsvatten med 18,5%.  
 
Den befintliga anläggningen är värderad till 23,0 mkr. Vaxholmsvattens andel (18,5%) blir 4 255 000 
kronor.  
 
När styckningen av fastigheten är klar, vilket beräknas ske under första halvåret 2022, ska 
Vaxholmsvatten betala sin andel av fastigheten i form av aktier i ÖVAR. 
 
Som betalning av aktierna på 4 255 000 kronor i ÖVAR AB som Vaxholmsvatten ska betala till 
Österåkersvatten behöver Vaxholms stad göra motsvarande betalning i form av ett ägartillskott till 
Vaxholmsvatten. 
 
I Vaxholmsvatten finns ett ägartillskott på 3,0 mkr. Det tillkom när Vaxholmsvatten hade dålig 
likviditet och nära kontrollbalansräkning pga att ett större investeringsprojekt dragit ut på tiden och 
fakturering av anläggningsavgifter inte kunnat göras.  
 
För alla dotterbolag i Roslagsvatten finns ett mål om att ha 10% soliditet för att ha en reserv så att 
inte bolagen hamnar på obestånd. Så att kommunerna behöver tillskjuta ägartillskott. Det gör också 
så att taxorna kan ligga på en mer jämn nivå, alternativet är annars att höja och sänka taxan oftare. 
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Ägartillskottet på 3,0 mkr står för ca 1% av soliditeten.  
 
Prognosen för i år ett negativt resultat. Det kommer att minska soliditeten. 
 

Ärende 
Vaxholms stads kommunfullmäktige föreslås besluta om ett ägartillskott enligt protokoll och enligt 
Roslagsvattens rekommendation om: 

-  4 255 000 kr för att behålla soliditeten i Vaxholmsvatten på 8,5% 

- Alternativ 1 255 000 kr. Då kommer de 3,0 mkr som redan finns som ägartillskott i 
Vaxholmsvatten att nyttjas för betalning av aktierna. Soliditeten kommer i så fall att sjunka 
till ca 7,6% 

Med vänliga hälsningar  

 

Christian Wiklund  
VD Roslagsvatten AB och Vaxholmsvatten AB  

 

Bilagor  

Bilaga 1. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
 
 

8,5%

7,6%

7,0%

7,2%

7,4%

7,6%

7,8%

8,0%

8,2%

8,4%

8,6%

Vaxholmsvattens soliditet

Nuvarande soliditet Soliditet exkl ägartillskott 3 mkr
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Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 samt upphandlingsplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet. 

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

Kommunen styrs genom mål för kommunstyrelsen och nämnderna inom de tre övergripande 
målområdena. Alla mål utgår från Vaxholms stads vision. Målen följs upp genom indikatorer. I tabellen 
nedan redovisas målen, indikatorernas utfall tidigare år, målnivåer och benchmarkingvärden. 

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

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

Nämnd   Mål Indikator 
Agenda 

2030 Utfall 
2020 

Utfall 
2021 
(T2) 

Mål-
nivå 

BM-
värde2 

Kommunen som en plats att bo 
och leva på, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
  75%  

Invånarna erbjuds en 
hälsofrämjande livsmiljö med 
goda och jämlika livsvillkor.  

Elever åk 9 som tycker att livet är 
riktigt härligt att leva, andel (%) 
totalt 

 55% 59% 60% 63% 

 
1 Benchmarking sker med Stockholms län. Undantag: Handläggningstid bygglov som sker med alla rapporterade kommuner i 
Bygglovsalliansens årsrapport. 
2 Benchmarking sker med Stockholms län. 

Nämnd   Mål Indikator Agenda 
2030 

Utfall 
2020 

Utfall 
2021 
(T2) 

Mål-
nivå 

BM-
värde1 

Medborgare nöjda med svar på 
frågor om kommunen och dess 
verksamheter (%) 

   60%  

Tillgänglighet telefon (andel som 
får svar på fråga) (%)  69%  73% 73% 

Insyn och inflytande över 
kommunens beslut och 
verksamheter, andel nöjda 
medborgare (%) 

 
  40%  

Invånarna och företagen erbjuds 
god tillgänglighet, bemötande 
och service. 

 

Nöjd Kund-Index (NKI) 
företagsklimat  79 77 73 73 

Medborgare som 
rekommenderar andra att bo i 
kommunen, andel (%) 

   80%  

Upplevd trygghet utomhus, andel 
(%)    90%  

Upplevd trygghet utomhus 
kvällstid, åk 9, andel (%) totalt  84% 72% 80% 74% 

Vaxholm har en god stadsmiljö. 

 

Utbud av gång- och cykelvägar, 
nöjda medborgare andel (%)    50 %  

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) totalindex  82  82 79 Vaxholms stad är en attraktiv 

arbetsgivare med ett hållbart 
ledar- och medarbetarskap. Hållbart medarbetarengagemang 

(HME) ledarskapsindex  82  82 79 
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Nämnd   Mål Indikator 
Agenda 

2030 Utfall 
2020 

Utfall 
2021 
(T2) 

Mål-
nivå 

BM-
värde2 

Vaxholms stad erbjuder en 
jämställd service. 

Analys och åtgärder vid 
könsskillnader i nyckeltal görs av 
alla nämnder 

  Delvis Ja  

Insamlat mat- och restavfall, 
kg/person  217  203 203 

Miljöbilar i 
kommunorganisationen, andel 
(%) 

 
58,8%  60% 42,9% 

Vaxholm arbetar för att minska 
klimatpåverkan. 

Antal resor (påstigningar) per 
invånare gjorda med 
kollektivtrafik 

 
  100  

Vaxholm värnar den biologiska 
mångfalden och en god 
vattenkvalitet. 

Avlopp som får godkänt vid 
inventering, andel (%)  

68%  80%  

 

Målområde: Ekonomi 
Vaxholms stad har en god ekonomi i balans. Den kommunala servicen är kostnadseffektiv så att 
skattepengarna ger så stort värde som möjligt. 

Nämnd   Mål Indikator Agenda 
2030 

Utfall 
2020 

Utfall 
T2 2021 

Mål-
nivå 

BM-
värde3 

KS Ekonomin är långsiktigt hållbar. 
 

Resultatavvikelse i procent (%) 
av budget  0,4% 2,4% 0% 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Benchmarking sker med Stockholms län 
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Driftbudget Budget 2021 Budget 2022 

SSBF -5 975 -6 100 

ÖFN -1 050 -1 050 

SRMH -1 953 -1 990 

Politik -6 057 -6 520 

Varav revision -800 -800 

KLK gemensamt -47 708 -50 417 

      

Summa KLK -62 743 -66 077 

      

Plan- och 
exploateringsenheten -13 832 -16 040 

      

Summa Kommunstyrelsen -76 575 -82 117 

 

Satsningar 2022 

Kommunstyrelsen 

- Pris- och lönekompensation 
- Ökade licenskostnader IT 
- Valpeng 
- Kulturmiljö 
- Ökade kostnader PO 
- Medborgardialog 
- Tillgänglighetsanpassning av dokument 
- Konsultstöd PLU 
- Näringslivssatsning 
- Löneglidningar 
- Ekonomitjänst 
- Det nya normala 
- Översyn av budget- och bokslutsprocessen 
- Plastfria Vaxholm 
- Ekologisk hållbarhet samt modellkommuner 
- Implementering av HR system 
- Avtal kanotisterna 
- Försäkringar ökade premiekostnader 
- IT-stöd 
- GIS-plattform 
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Löpande investeringar (mnkr) Budget 2022 

Kommunstyrelsen  

IT -2,0 

Det nya normala -0,5 

GIS-plattform -0,5 

Rådhuset -3,0 

Summa -6,0 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Kommunstyrelsens detaljbudget 2022 samt upphandlingsplan, 2021-12-22 
Kommunstyrelsens upphandlingsplan, 2021-12-22. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Koray Kahruman KLK. 
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Upphandlingsplan - 

Kommunstyrelsen 2022-2023*

Avser
Avtalstyp

Påbörjas

Bef. avtal 

gäller tom Kommentar

Samhällsbetalda resor, paersontransport - STIC

Ramavtal

PÅGÅENDE 2022-06-30

Nuvarande avtal kan förlängas ytterligare 1 år, tom 2023-06-30. Förlängningen 

måste meddelas senast 31 dec 2021.

Ny upphandling pågår och avtal förväntas vara klar april 2022.

STIC genomför upphandlingen.

Livsmedel - kolonial, kött, chark, fisk, djupfryst + mejeri
Ramavtal

PÅGÅENDE 2022-03-31

Genomförs samordnat genom Stockholm Nordost STONO. Österåker leder 

upphandlingsprojektet. Avtal förväntas vara klar under mars 2022.

Datorer (Klienter) för personal och skola
Ramavtal

2021

max längd 

2022-04-30 Nya ramavtal på SKL och Kammarkollegieavtal. 

Lokalvårdstjänster

Uppdragsavtal för samtliga 

förvaltningar

PÅGÅENDE 2022-01-31

Avtal med Winab blev uppsagd. Genom direktupphandling och genom REDAB 

lösets övergången. 

Upphandlingsprojekt pågår. Upphandlat avtal förväntas vara klar senast Q1 2022. 

Renovering av Kaj (Stora)
Avtal 

PÅGÅENDE Nytt avtal

Utredning och för-projektering pågår med hjälp av upphandlade konsulttjänster, 

genom ramavtal E-work, i olika sakområden.

Vaxö skola Avtal 2022 Nytt avtal

Resarö skola Avtal 2022 Nytt avtal Matsal mm

Oljesanering
Ramavtal

PÅGÅENDE Nytt avtal

Lidingö samordnar upphandlingen. Förväntas bli klar Q2 2022.

Kansliet, säk, SBF, KLK medverkar.

Företagshälsovård
Ramavtal

2022 Nytt avtal ADDA upphandlar ramavtal. Nuvarandeavtal går ut 31 dec 2022.

SÄBO Entreprenadsavtal Pågående Nytt avtal Arbete med framtagning av bygghandlingar pågår

Resarö Mitt

Entreprenadsavtal

Kommande Nytt avtal

Ishallen Entreprenadsavtal Kommande Nytt avtal

Förskola vid Norrberget Entreprenadsavtal Kommande Nytt avtal

GIS-plattform Avtal 2022

Förstudie och RFI genomförd. Kvarstår en del arbete kring behovsanalys och 

kravställning. 

* Redovisade upphandlingar i upphandlingsplanen omfattar inte upphandlingar som beslutas enligt delegeringsordning. Upphandlingsplanen kan komma att revideras utifrån behov eller ändrade 

förutsättningar.
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Resultat av SCB medborgarundersökning 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

Information om resultat SCB:s medborgarundersökning 2021 noteras till protokollet.  

Sammanfattning 
Vaxholms stad har deltagit i SCB medborgarundersökning hösten 2021. Undersökningen är framtagen 
tillsammans med kommuner och SKR (Sveriges kommuner och regioner) för att mäta attityder om 
kommunen i kommunen och ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger dem 
möjligheter att tycka till. Sammanlagt deltog 161 kommuner 2021. Ett urval drogs även i de resterande 
kommunerna, för att kunna få fram statistik för riket. 2021 svarade 444 personer på enkäten i Vaxholm 
av totalt 1000 slumpade personer vilket motsvarar en svarsandel på 44%.  

Från och med 2021 har SCB medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i enkäten är nya och har 
verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ istället för att 
analysera med NKI-modellen som tidigare. Det betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att 
vara helt jämförbara med åren innan dess.  

Medborgarna i Vaxholm tycker att Vaxholm är en bra plats att bo och leva på. Området trygghet får 
höga betyg och invånarna kan också rekommendera andra att flytta till kommunen.  

Vaxholms medborgare är mindre nöjda bland annat med insyn och inflytande över kommunens beslut 
och verksamheter samt utbud av återvinningscentral i kommunen där man kan lämna in farligt avfall, 
grovsopor och elektronik.  

Bakgrund 
Varje år erbjuder Statistikmyndigheten (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s 
medborgarundersökning och Vaxholm har deltagit i flera år. Sammanlagt deltog 161 kommuner 2021 
och undersökningen pågick under perioden mellan den 24 augusti till den 2 november. SCB:s 
medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning, vilket innebär att de 
som har svarat inte nödvändigtvis har egen erfarenhet inom frågeområdena. Undersökningen är tänkt 
att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Det är 

Kommunledningskontoret 
Anne-Lie Vernersson Timm 
Kvalitetscontroller 
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därför viktigt för förvaltningarna och verksamheterna att även inhämta kunskap från andra håll om de 
områden som undersökningen tar upp.  

Förändringar i SCB:s medborgarundersökning 

Flera förändringar har genomförts i årets undersökning.  

Verbaliserade skalor: Invånarna besvarar frågorna utifrån vad de tycker om sin kommun. Frågorna 
besvaras med verbaliserade skalor. Skalorna ser olika ut men samtliga går att gruppera i negativ och 
positiv. Till exempel kan ”Mycket dåligt” och ”Ganska dåligt” grupperas till negativ och ”Ganska bra” och 
”Mycket bra” till positiv. 

Ändrat urval: Det finns ingen övre åldersgräns längre, detta för att göra möjligt för fler att tycka till om 
sin kommun (tidigare fanns en övre gräns på 84 år för att kunna ingå i urvalet). En nedre åldersgräns 
kommer däremot finnas, där man ska ha fyllt 18 år. En stor skillnad från tidigare undersökningsdesign är 
att mindre urval görs även i de kommuner som inte valt att själva delta i undersökningen. Detta görs för 
att kunna utöka redovisningen av resultaten på andra nivåer och på så vis möjliggöra för kommunerna 
att jämföra sina resultat med hur det ser ut i Sverige som helhet. Om tillräckligt många kommuner i 
samma län deltar kan kommunens resultat även jämföras med det egna länet.  

Ny paketering av resultat: NKI-modellen som tidigare använts för medborgarundersökningen är inte 
längre aktuell och skriftlig analys i form av en rapport genomförs inte. Resultaten redovisas i andelar (%) 
efter frågans olika svarsalternativ. För frågor där man ska tycka till om nivån av hur bra eller dåligt något 
är kommer svaren även redovisas grupperat för att kunna jämföra andelen positiva med andelen 
negativa svar. Varje kommun får en egen Excelfil som redovisar invånarnas uppfattning om kommunen 
och dess verksamheter. I tabeller redovisas svarsfördelning för enkätens olika frågor efter kön, ålder, 
utbildningsnivå, födelseland, var i kommunen man bor, boendetid i kommunen, inkomst, hinder att 
delta i aktiviteter och erfarenhet av kommunala verksamheter. På sikt kommer även svarsredovisningen 
inkludera jämförelsetal för varje fråga med eventuella tidigare års resultat. 

Frågeområden 

128 frågor finns i enkäten och är uppdelat på ett antal frågeområden:  

• Några frågor om dig (bakgrundsinformation) 
• Skola och omsorg 
• Boende och boendemiljö 
• Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter 
• Samhällsservice 
• Resor och kommunikationer 
• Bibliotek, kulturliv och mötesplatser 
• Idrott, motion och friluftsliv 
• Underhåll av den offentliga miljön 
• Trygghet i samhället 
• Klimat- och miljöarbete 
• Bemötande, information och inflytande i kommunen 
• Jämlikhet och integration 
• Förtroende 
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• Allmänna frågor om kommunen 

Ärendebeskrivning 
Fördjupande information med hela resultatet återfinns som Bilaga 1 Fördjupande resultat SCB 
medborgarundersökning 2021.  Information och resultat för andra kommuner återfinns här: 
www.statistikdatabasen.scb.se. 

Nedan sammanställs de frågor där Vaxholm särskiljer sig störst från resten av riket, både positiva och 
negativa resultat.  Utöver det redovisas ett urval av andra resultat varav vissa frågor är indikatorer i 
kommunens målstyrning. 

Positiva:  
Vad gäller området trygghet i samhället har Vaxholm fått ett gott resultat och resultaten särskiljer sig 
även med andelen positiva i förhållande till riket. 

• Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor? 
Narkotikahandel (andel positiva kommun 79%, andel positiva riket 42%) 

• Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor? 
Våldsbrott (andel positiva kommun 93%, andel positiva riket 56%) 

• Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor? 
Personer som är påverkade av alkohol eller narkotika (andel positiva kommun 86%, 
andel positiva riket 58%) 

• Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor? 
Personer eller gäng som bråkar eller stör (andel positiva kommun 92%, andel positiva 
riket 58%) 

• Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor? 
Inbrott eller stölder (andel positiva kommun 76%, andel positiva riket 49%) 

Även tidigare års medborgarundersökningar har visat positivt resultat inom detta område. 

Negativa:  
Inom området klimat och miljö särskiljer en del frågor negativt från riket exempelvis ”Hur tycker du 
följande saker fungerar i din kommun? Utbudet av återvinningscentraler i din kommun, där du kan 
lämna in farligt avfall, grovsopor och elektronik” där andelen negativa i kommunen är 52% och andelen 
negativa i riket är 22%. Även ”Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Kommunens 
information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan” där andelen negativa i 
kommunen är 64% och andelen negativa i riket är 44%. 

Ett annat område rör lokala arbets- och utbildningsmöjligheter med frågan ”Vad är din uppfattning 
kring möjligheten för kommunens invånare…att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor? ” 
vilket särskiljer sig negativt från riket där andelen negativa i kommunen är 47% men resten av riket är 
andelen negativa 18%. 

Inom området trygghet i samhället ingick en fråga som särskiljer sig från övriga och de var rörande 
polisens närvaro i kommunen där andelen negativa i kommunen är 72% medan andelen negativa i riket 
är 47%. Inom området bibliotek, kulturliv och mötesplatser och frågan ” Vad tycker du om.. 
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kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet” så var andelen negativa i kommunen 62% 
medan i resten av riket var andelen negativa 42%.  

Inom området resor och kommunikationer var frågan ”Vad tycker du om utbudet av gång- och 
cykelvägar i kommunen? den som särskiljer sig mest negativt från övriga riket där andelen negativa i 
kommunen var 38% och i övriga riket 19%.  

Nedan följer ett urval av andra resultat i undersökningen där vissa är indikatorer kopplat till kommunens 
målstyrning:  

 97 procent av kommunens invånare tycker att kommunen är en mycket eller en ganska bra plats 
att bo och leva på.  

 73 procent av kommunens invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett 
mycket eller ganska bra sätt.  

 77 procent av kommunens invånare kan rekommendera andra som inte bor här att flytta hit.  
 54 procent av kommunens invånare tycker att det fungerar bra eller ganska bra att få svar på 

frågor om kommunen och dess verksamheter. 
 19 procent av kommunens invånare upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter 

till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.  

Bedömning 
Resultatet i undersökningen kommer att användas vidare i kommunens systematiska utvecklings-och 
kvalitetsarbete. Tidigare medborgarundersökningar har till exempel lett till flera åtgärder för att öka 
invånarnas inflytande och insyn. Bland annat har en rad nya e-tjänster skapats på kommunens 
webbplats för att göra det enklare att komma i kontakt med kommunen. Under året har också bland 
annat informationen från kommunens politiska möten gjorts tydligare på webbplatsen och beslut har 
tagits om nya riktlinjer för medborgardialog och för service. 

Vissa av frågorna är även indikatorer i kommunens målstyrning och kommer att redovisas vid 
årsredovisningen och beroende på utfall kommer förbättringsåtgärder tas fram. Förvaltningarna tar 
även med underlaget från undersökningen till sin verksamhetsplanering för 2022.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Anne-Lie Vernersson Timm, 2021-12-19 
Bilaga 1 Fördjupande resultat SCB medborgarundersökning 2021 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, Kvalitetscontroller, klk  

 Marie Wiklund, Kommunchef, klk 
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Vad tycker medborgarna i 
Vaxholm om sin kommun?
SCB:s medborgarundersökning 2021

Anne-Lie Vernersson Timm
Vaxholm
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Disposition

• Om SCB:s medborgarundersökning

• Frågeområden

• Undersökningens mått

• Resultat
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Historik och syfte

• Framtagen tillsammans med kommuner och SKR för att mäta attityder 
om kommunen i kommunen

• Ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger 
dem en möjlighet att tycka till

• Ska passa alla kommuner och ge möjligheter till jämförelser mellan år, 
län och riket som helhet

• Genomförd i 275 kommuner sedan starten 2005

1000 personer, 44 procents svarsfrekvens (444 personer)

Post- och webbenkät

Om SCB:s medborgarundersökning
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Förändringarna i SCB:s medborgarundersökning

• Frågor med verbaliserade skalor istället för numeriska
• Ingen övre åldersgräns
• Urval även i de kommuner som inte deltar
• Ny paketering av resultatet som kommunerna får

Om SCB:s medborgarundersökning
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• Några frågor om dig 
(bakgrundsinformation)

• Skola och omsorg
• Boende och boendemiljö
• Lokala arbets- och 

utbildningsmöjligheter
• Samhällsservice
• Resor och kommunikationer
• Bibliotek, kulturliv och 

mötesplatser

• Idrott, motion och friluftsliv
• Underhåll av den offentliga 

miljön
• Trygghet i samhället
• Klimat- och miljöarbete
• Bemötande, information och 

inflytande i kommunen
• Jämlikhet och integration
• Förtroende
• Allmänna frågor om kommunen

Frågeområden
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Ett antal delfrågor bygger tillsammans upp ett frågeområde

Hur frågeområdena är uppbyggda
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• Andelar
• Antal svar

Undersökningens mått
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Osäkerhetstal ± och säkerställda skillnader

• Beaktar den osäkerhet som härrör från att endast ett urval av medborgarna har 
tillfrågats och att inte alla som ingår i urvalet har besvarat enkäten.

• Skattningarna plus/minus osäkerhetstalet bildar ett så kallat 95-procentigt 
konfidensintervall. 

• Om ett svarsalternativ exempelvis har fått en svarsandel på 55 % och 
osäkerhetstalet är ±2,1 så innebär det att intervallet 52,9–57,1 med 95 procents 
säkerhet täcker det sanna värdet, det värde vi skulle ha fått om alla i kommunen 
svarat. 

Undersökningens mått
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Resultat
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Resultat – snabba fakta om din 
kommun

97 procent av kommunens 
invånare tycker att 

kommunen är en mycket 
eller ganska bra plats att bo 

och leva på.

19 procent av kommunens 
invånare upplever att man 
har mycket eller ganska 

stora möjligheter till insyn 
och inflytande över 

kommunens beslut och 
verksamheter

73 procent av kommunens 
invånare tycker att 

kommunen sköter sina 
verksamheter på ett mycket 

eller ganska bra sätt.

77 procent av kommunens 
invånare kan rekommendera 

andra som inte bor i 
kommunen att flytta hit.
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Skola och omsorg

56



Hur tycker du att följande fungerar i din kommun? Förskolan
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Fråga 04_01_Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Förskolan

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Grundskolan
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Fråga 04_02_Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Grundskolan

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Äldreomsorgen
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Fråga 04_04_Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Äldreomsorgen

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

59



Boende och boendemiljö
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Att det 

är tyst och lugnt
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Fråga 06_01_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Att det är tyst och lugnt

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Att det 

finns platser för barn att leka på

5

95

8

92

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fråga 06_02_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Att det finns platser för barn att

leka på

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Närhet 

till naturen inkl parker
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Fråga 06_03_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Närhet till naturen, inkl parker

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Närhet 

till livsmedelsaffärer
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Fråga 06_04_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Närhet till livsmedelsaffärer

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Närhet 

till skola och barnomsorg
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Fråga 06_05_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Närhet till skola och barnomsorg

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Närhet 

till hälso- och sjukvård
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Fråga 06_06_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Närhet till hälso- och sjukvård

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? 

Förbindelser med kollektivtrafik
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Fråga 06_07_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Förbindelser med kollektivtrafik

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Att det 

finns parkeringsmöjligheter
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Fråga 06_08_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Att det finns parkeringsmöjligheter

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Att det 

är begränsad biltrafik
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Fråga 06_09_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Att det är begränsad biltrafik

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö? Att det 

är en blandning av människor från olika kulturer och bakgrund
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Fråga 06_010_Hur viktigt tycker du att följande saker är i din boendemiljö?Att det är en blandning av människor från olika

kulturer eller bakgrund

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Lokala arbets- och 
utbildningsmöjligheter
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Vad är din uppfattning kring möjligheten för kommunens 

invånare…att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor?
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Fråga 08_01_Vad är din uppfattning kring möjligheten för kommunens invånare…att ha ett arbete inom rimligt 

avstånd från där man bor?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vad är din uppfattning kring möjligheten för kommunens 

invånare…att kunna bo kvar i kommunen samtidigt som man

genomför eftergymnasiala studier? (t.ex. högskola, universitet, 

yrkeshögskola etc.)
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Fråga 08_02_Vad är din uppfattning kring möjligheten för kommunens invånare…att kunna bo kvar i kommunen samtidigt som 

man

genomför eftergymnasiala studier? (t.ex. högskola, universitet, yrkeshögskola etc.)

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Samhällsservice
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Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Tillgången till 

kommunal service utanför kommunens centralort, t.ex. skola, 

äldreomsorg, bibliotek.
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Fråga 09_01_Hur tycker du följande fungerar i din kommun?Tillgången till kommunal service utanför kommunens centralort, t.ex. skola,

äldreomsorg, bibliotek.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Tillgången till hälso-

och sjukvård inom rimligt avstånd från din bostad, t.ex. apotek, 

vårdcentral.

11

89

10

90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fråga 09_02_Hur tycker du följande fungerar i din kommun?Tillgången till hälso- och sjukvård inom rimligt avstånd från

din bostad, t.ex.

apotek, vårdcentral.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Utbudet av 

livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd från din bostad.
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Fråga 09_03_Hur tycker du följande fungerar i din kommun?Utbudet av livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd från din bostad.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur tycker du följande fungerar i din kommun? Utbudet av ställen 

att hämta paket på inom rimligt avstånd från din bostad, t.ex. varor 

du beställt på nätet.
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Fråga 09_04_Hur tycker du följande fungerar i din kommun?Utbudet av ställen att hämta paket på inom rimligt avstånd från

din bostad, t.ex.

varor du beställt på nätet.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Täcker internetuppkopplingen i din bostad det behov som du och 

ditt hushåll har?
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Fråga 010_Täcker internetuppkopplingen i din bostad det behov som du och ditt hushåll har?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Resor och 
kommunikationer
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Vad tycker du om utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen? 
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Fråga 012_01_Vad tycker du om …utbudet av gång- och cykelvägar i kommunen?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vad tycker du om …trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i 

kommunen?
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Fråga 012_02_Vad tycker du om …trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i kommunen?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda 

kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, t.ex. till arbete,

skola eller annan sysselsättning? 
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Fråga 012_03_Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor, 

t.ex. till arbete,

skola eller annan sysselsättning?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda 

kollektivtrafiken för att ta dig till dina fritidsaktiviteter?
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Fråga 012_04_Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt använda kollektivtrafiken för att ta dig till dina 

fritidsaktiviteter?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna göra 

längre resor från kommunen utan att använda bil?
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Fråga 012_05_Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna göra längre resor från kommunen utan att använda bil?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna 

transportera sig med bil?
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Fråga 012_06_Vad tycker du om …möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna transportera sig med bil?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vad tycker du om …utbudet av laddningsstationer för elfordon i 

kommunen? (t.ex. för bil, cykel, moped etc.)
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Fråga 012_07_Vad tycker du om …utbudet av laddningsstationer för elfordon i kommunen? (t.ex. för bil, cykel, moped etc.)

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vad tycker du om …utbudet av bilpooler i kommunen?
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Fråga 012_08_Vad tycker du om …utbudet av bilpooler i kommunen?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vad tycker du om …utbudet av pendlarparkeringar i kommunen?
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Fråga 012_09_Vad tycker du om …utbudet av pendlarparkeringar i kommunen?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Bibliotek, kulturliv och 
mötesplatser

90



Vad tycker du om bibliotekens…utbud när det gäller böcker och 

tidskrifter?
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Fråga 015_01_Vad tycker du om bibliotekens…utbud när det gäller böcker och tidskrifter?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vad tycker du om bibliotekens…digitala utbud när det gäller böcker 

och tidskrifter?
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Fråga 015_02_Vad tycker du om bibliotekens…digitala utbud när det gäller böcker och tidskrifter?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

92



Vad tycker du om bibliotekens…utbud av aktiviteter? ( t.ex. 

bokklubbar,  författarbesök, sagostunder, utbildning)

16

84

21

79

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fråga 015_03_Vad tycker du om bibliotekens…utbud av aktiviteter? ( t.ex. bokklubbar,  författarbesök, sagostunder, utbildning)

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

93



Vad tycker du om …utbudet av caféer och restauranger i 

kommunen?
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Fråga 016_01_Vad tycker du om …utbudet av caféer och restauranger i kommunen?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

94



Vad tycker du om …utbudet av lekplatser, parklekar etc. i 

kommunen?
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Fråga 016_02_Vad tycker du om …utbudet av lekplatser, parklekar etc. i kommunen?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

95



Vad tycker du om …utbudet av ställen för unga att träffas på i 

kommunen? (t.ex. fritidsgårdar, ungdomsklubbar)
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Fråga 016_03_Vad tycker du om …utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen? (t.ex. fritidsgårdar, 

ungdomsklubbar)

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

96



Vad tycker du om …utbudet av ställen för äldre att träffas på i 

kommunen? (t.ex. träffpunkter)
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Fråga 016_04_Vad tycker du om …utbudet av ställen för äldre att träffas på i kommunen? (t.ex. träffpunkter)

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

97



Vad tycker du om …det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? 

(tex. konstutställning, teater, konserter etc.)
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Fråga 016_05_Vad tycker du om …det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen? (tex. konstutställning, teater, konserter etc.)

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

98



Vad tycker du om …kommunens arbete för att främja det lokala 

kulturlivet?
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Fråga 016_06_Vad tycker du om …kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

99



Idrott, motion och friluftsliv

100



Vad tycker du om …öppettiderna vid kommunens idrotts- och 

motionsanläggningar? (inkl. badhus, ishallar etc.)
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Fråga 017_01_Vad tycker du om …öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? (inkl. badhus, ishallar etc.)

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

101



Vad tycker du om …möjligheten för invånare att nyttja kommunens 

idrotts- och motionsanläggningar?
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Fråga 017_02_Vad tycker du om …möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

102



Vad tycker du om …utbudet av belysta motionsspår  i kommunen? 

(t.ex. för löpning och skidåkning)
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Fråga 017_03_Vad tycker du om …utbudet av belysta motionsspår  i kommunen? (t.ex. för löpning och skidåkning)

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

103



Vad tycker du om …utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i 

kommunen? (t.ex. utegym)

39

61

33

67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fråga 017_04_Vad tycker du om …utbudet av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen? (t.ex. utegym)

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

104



Vad tycker du om …utbudet av friluftsområden i kommunen?
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Fråga 017_05_Vad tycker du om …utbudet av friluftsområden i kommunen?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

105



Underhåll av den offentliga 
miljön

106



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av 

gator och vägar
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Fråga 018_01_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av gator och vägar

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

107



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Snöröjning av 

gator och vägar
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Fråga 018_02_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Snöröjning av gator och vägar

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

108



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av 

gång- och cykelvägar
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Fråga 018_03_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av gång- och cykelvägar

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

109



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Snöröjning av 

gång- och cykelvägar 
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Fråga 018_04_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Snöröjning av gång- och cykelvägar

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

110



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av 

kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl. badhus,

ishallar etc.
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Fråga 018_05_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar, inkl.

badhus,

ishallar etc.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

111



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av 

allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser
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Fråga 018_06_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av allmänna platser, t.ex. parker, torg, lekplatser

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

112



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av 

naturområden i kommunen
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Fråga 018_07_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av naturområden i kommunen

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

113



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av 

badplatser i kommunen
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Fråga 018_08_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av badplatser i kommunen

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

114



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Åtgärder mot 

skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, t.ex.

klotter övergivna fordon.
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Fråga 018_09_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som

uppkommer, t.ex.

klotter övergivna fordon.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

115



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Åtgärder mot 

skadegörelse eller annan förstörelse som uppkommer, t.ex.

klotter övergivna fordon.
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Fråga 018_09_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som

uppkommer, t.ex.

klotter övergivna fordon.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

116



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Skötsel av 

byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex. skolor,

äldreboende.
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Fråga 018_010_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet, t.ex.

skolor,

äldreboende.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

117



Trygghet i samhället
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Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är 

mörkt respektive ljust ute?
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Fråga 019_01_Hur trygg känner du dig utomhus i området där du

bor..när det är mörkt ute?
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Fråga 019_02_Hur trygg känner du dig utomhus i

området där du bor..när det är ljust ute?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

119



Hur orolig är du för att…drabbas av inbrott i ditt hem?
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Fråga 020_01_Hur orolig är du för att…drabbas av inbrott i ditt hem?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

120



Hur orolig är du för att…utsättas för sexuella trakasserier eller 

liknande?

6

94

15

85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fråga 020_02_Hur orolig är du för att…utsättas för sexuella trakasserier eller liknande?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

121



Hur orolig är du för att…bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld?
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Fråga 020_03_Hur orolig är du för att…bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

122



Hur orolig är du för att…bli utsatt för hot och trakasserier på nätet?
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Fråga 020_04_Hur orolig är du för att…bli utsatt för hot och trakasserier på nätet?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

123



Hur orolig är du för att…bli utsatt för identitetsstöld?
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Fråga 020_05_Hur orolig är du för att…bli utsatt för identitetsstöld?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

124



Hur orolig är du för att…det kommer ske en allvarlig samhälls-

störning i kommunen? (t.ex. skogsbrand, översvämning)
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Fråga 020_06_Hur orolig är du för att…det kommer ske en allvarlig samhälls-störning i kommunen? (t.ex. skogsbrand, 

översvämning)

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

125



Hur orolig är du för att…det kommer ske en terrorhandling i 

kommunen?
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Fråga 020_07_Hur orolig är du för att…det kommer ske en terrorhandling i kommunen?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

126



Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i 

kommunen där du bor? Personer eller gäng som bråkar eller stör.
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Fråga 021_01_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Personer eller gäng som bråkar

eller stör.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

127



Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i 

kommunen där du bor?Nedskräpning.
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Fråga 021_010_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Nedskräpning.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

128



Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i 

kommunen där du bor? Personer som är påverkade av alkohol eller

narkotika.
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Fråga 021_02_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Personer som är påverkade

av alkohol eller

narkotika.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

129



Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i 

kommunen där du bor? Narkotikahandel.
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Fråga 021_03_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Narkotikahandel.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

130



Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i 

kommunen där du bor? Våldsbrott.
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Fråga 021_04_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Våldsbrott.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

131



Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i 

kommunen där du bor? Inbrott eller stölder.
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Fråga 021_05_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Inbrott eller stölder.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

132



Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i 

kommunen där du bor? Störande trafik med motorfordon.
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Fråga 021_06_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Störande trafik med

motorfordon.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

133



Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i 

kommunen där du bor?Hot och trakasserier på nätet.
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Fråga 021_07_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Hot och trakasserier på

nätet.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

134



Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i 

kommunen där du bor? Bristande eller trasig utomhusbelysning.
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Fråga 021_08_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Bristande eller trasig

utomhusbelysning.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

135



Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i 

kommunen där du bor? Skadegörelse eller klotter
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Fråga 021_09_Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?Skadegörelse eller klotter.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

136



Hur tycker du…räddningstjänsten fungerar i kommunen?
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Fråga 022_01_Hur tycker du…räddningstjänsten fungerar i kommunen?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

137



Vad tycker du om polisens närvaro i kommunen?

72

28

47

53

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fråga 023_Vad tycker du om polisens närvaro i kommunen?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

138



Klimat- och miljöarbete

139



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Hämtningen av 

hushållsavfall.
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Fråga 024_01_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Hämtningen av hushållsavfall.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

140



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Utbudet av 

platser för förpackningsåtervinning i närheten till där du bor.
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Fråga 024_02_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Utbudet av platser för förpacknings-återvinning i närheten till där

du bor.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

141



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Utbudet av 

återvinningscentraler i din kommun, där du kan lämna in

farligt avfall, grovsopor och elektronik.
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Fråga 024_03_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Utbudet av återvinningscentraler i din kommun, där du kan

lämna in

farligt avfall, grovsopor och elektronik.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket

142



Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Möjligheten 

att kunna återvinna avfall utan att behöva transportera bort

det med bil eller annat motordrivet fordon.
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Fråga 024_04_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Möjligheten att kunna återvinna avfall utan att behöva

transportera bort

det med bil eller annat motordrivet fordon.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Kommunens

arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i

sina verksamheter.
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Fråga 024_05_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och

klimatpåverkan i

sina verksamheter.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun? Kommunens 

information om vad du kan göra för att minska din miljö-

och klimatpåverkan.

64

36

44

56

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fråga 024_06_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Kommunens information om vad du kan  göra för att minska

din miljö-

och klimatpåverkan.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Kommunens

arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten.
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Fråga 024_07_Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun?Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Bemötande, information 
och inflytande
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Vid den senaste kontakten med tjänstepersonen, hur blev du 

bemött?
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Fråga 026_Vid den senaste kontakten med tjänstepersonen, hur blev du bemött?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vid den senaste kontakten med politikern, hur blev du bemött? 
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Fråga 027_Vid den senaste kontakten med politikern, hur blev du bemött?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om 

kommunen och dess verksamheter?
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Fråga 029_Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor om kommunen och dess verksamheter?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att 

påverka inom de kommunala verksamheterna? (t.ex.

genom brukarråd, föräldraråd)
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Fråga 031_01_Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna? 

(t.ex.

genom brukarråd, föräldraråd)

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att 

påverka inom de kommunala verksamheterna? (t.ex.

genom brukarråd, föräldraråd)
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Fråga 031_01_Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att påverka inom de kommunala verksamheterna? (t.ex.

genom brukarråd, föräldraråd)

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att 

påverka innehållet i politiska beslut?
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Fråga 031_02_Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att 

delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen? (t.ex.

medborgardialoger, samråd)
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Fråga 031_03_Vad tycker du om…möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen?

(t.ex.

medborgardialoger, samråd)

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur tycker du att kommunen informerar vid större förändringar i 

kommunen? (t.ex. stadsplanering, byggnationer)
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Fråga 032_Hur tycker du att kommunen informerar vid större förändringar i kommunen? (t.ex. stadsplanering, byggnationer)

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Jämlikhet och integration
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Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att …förbättra 

integration och delaktighet av människor i samhället?
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Fråga 033_01_Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att …förbättra integration och delaktighet av människor i samhället?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att …förbättra toleransen för 

människors olikheter? T.ex. utifrån ålder, kön eller

könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning.
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Fråga 033_02_Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att …förbättra toleransen för människors olikheter? T.ex. utifrån ålder, 

kön eller

könstillhörighet, sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att …minska 

diskrimineringen i samhället?
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Fråga 033_03_Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att …minska diskrimineringen i samhället?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Tycker du att du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i din 

kommun? T.ex. utifrån ålder, kön eller könstillhörighet,

sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning.
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Fråga 034_Tycker du att du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i din kommun? T.ex. utifrån ålder, kön eller

könstillhörighet,

sexualitet, religion, etnicitet eller funktionsnedsättning.

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Förtroende
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Upplever du att …kommunens politiker arbetar för kommunens 

bästa?
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Fråga 035_01_Upplever du att …kommunens politiker arbetar för kommunens bästa?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Upplever du att …kommunens politiker är ansvarstagande?
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Fråga 035_02_Upplever du att …kommunens politiker är ansvarstagande?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Upplever du att …kommunens politiker är lyhörda till invånarnas 

tankar och idéer kring kommunen och dess verksamheter?.
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Fråga 035_03_Upplever du att …kommunens politiker är lyhörda till invånarnas tankar och idéer kring kommunen och dess 

verksamheter?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Upplever du att …kommunens anställda arbetar för kommunens 

bästa?
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Fråga 035_04_Upplever du att …kommunens anställda arbetar för kommunens bästa?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Upplever du att …politiska beslut som fattas i kommunen är 

genomtänkta och genomarbetade?
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Fråga 035_05_Upplever du att …politiska beslut som fattas i kommunen är genomtänkta och genomarbetade?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Upplever du att …det finns en transparens i hur politiska beslut 

fattas i kommunen?
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Fråga 035_06_Upplever du att …det finns en transparens i hur politiska beslut fattas i kommunen?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Upplever du att …det förekommer korruption inom kommunens 

verksamheter?
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Fråga 035_07_Upplever du att …det förekommer korruption inom kommunens verksamheter?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Allmänt sett, hur stort förtroende har du för…kommunens politiker?

73

27

60

40

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fråga 036_01_Allmänt sett, hur stort förtroende har du för…kommunens politiker?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Allmänt sett, hur stort förtroende har du för…politiker i riksdagen?
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Fråga 036_02_Allmänt sett, hur stort förtroende har du för…politiker i riksdagen?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor?
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Fråga 037_Allmänt sett, tycker du att man kan lita på människor?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Kommunen som helhet
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Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på? 

3

97

8

92

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fråga 038_Vad tycker du om din kommun som en plats att bo och leva på?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter?
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Fråga 039_Hur tycker du att din kommun sköter sina olika verksamheter?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och 

inflytande över kommunens beslut och verksamheter? 
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Fråga 040_Tycker du att invånarna i din kommun har möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och

verksamheter?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta 

hit? 
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Fråga 041_Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?

 Andel Negativa kommun

 Andel Positiva kommun

 Andel Negativa Riket

 Andel Positiva Riket
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Information och resultat 
för andra kommuner:
www.statistikdatabasen.scb.se
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Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens 
upphandlingar och inköp 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport – granskning av stadens upphandlingar och inköp – 
godkänns och överlämnas till revisionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta: 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en granskning av 
stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har 
säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet. 

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att kommunstyrelsen i 
allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.  

Revisionens sammanfattande bedömning: 

Nedan ges bedömning för varje revisionsfråga. 

Revisionsfrågor:      Bedömning: 

Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler? Delvis 

Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?  Ja 

Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?  Ja 

Kommunledningskontoret 
Kamrul Islam 
Upphandlingschef 
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Tjänsteutlåtande 
2021-11-03 

Änr KS 2021/192.007 
2 av 2 

 
 

Revisionens rekommendationer och kommunstyrelsens svar 

1) Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar 
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta med informationsinsatser mot 
stadens förvaltningar om att dokumentera sina direktupphandlingar. Ekonomi- och 
upphandling ska också följa upp att dokumentation sker i rapporteringen av 
internkontrollplanen. Riktlinjen och dokumentationsblanketten finns publicerad på 
upphandlingsprocessen på intranätet Stimmet.  
 

2) Säkerställa att konkurrensen tillvaratas 
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta informera och stödja förvaltningar 
att tillvarata konkurrensen. Stadens rekommendation är att nyttja konkurrensen även om 
köpvärdet ligger under direktupphandlingsgränsen om inte synnerliga skäl föreligger. Värt att 
nämna är att ekonomi-och upphandlingsenheten anser att konkurrensen tas tillvara i 
kommunen men att det är i dokumentationen det delvis har identifierats brister. 
 

3) Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs 
Svar: Ekonomi- och upphandlingsenheten kommer fortsätta informera, utbilda och kontrollera 
att framtagna rutiner och riktlinjer följs. Upphandlingspolicy, rutiner och riktlinjer finns också 
tillgängliga på intranätet, Stimmet. Kommunens rutiner följs i all väsentlig grad men det är som 
revisionsrapporten säger att det finns förbättringspotential i dokumentationen av 
direktupphandlingar. 

Handlingar i ärendet 
- Tjänsteutlåtande, Svar på revisionsrapport avseende granskning av stadens 

upphandlingar och inköp.  
- Rapport, Granskning av stadens upphandlingar och inköp.  
- Missiv, Revisionsrapport: Inköp och upphandling, 2021-10-26.  

 

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

 Kamrul Islam, upphandlingschef 

 

För kännedom: Anders Haglund, ordförande förtroendevalda revisionen  
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Granskning av stadens

upphandlingar och

inköp

Revisorerna i Vaxholms stad

September 2021

Revisionsrapport
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
granskning av stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet. Den samlade revisionella bedömningen baseras på de
bedömningar som gjorts för granskningens revisionsfrågor och utgår ifrån en tregradig
skala: i allt väsentligt, inte helt och ej säkerställt.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med
lagstiftning och kommunens regler?

Delvis

Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker
verksamhetens behov?

Ja

Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen
av avtal tillfyllest?

Ja

Rekommendationer

Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderas kommunstyrelsen att:

● Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar
● Säkerställa att konkurrensen tillvaratas
● Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs

1
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
För all offentlig upphandling gäller att vissa grundläggande unionsrättsliga principer
måste iakttas, vilka är reglerade i upphandlingslagarna (LOU et al). Lagarna utgår från
principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, proportionalitet och
ömsesidigt erkännande.

Stora inköp görs årligen i staden och bedöms ha stor betydelse både ur ekonomiskt och
kvalitetsmässigt perspektiv.

Revisorerna har utifrån en bedömning av väsentlighet och risk beslutat att genomföra en
fördjupad granskning av upphandlingsverksamheten fokuserad på direktupphandlingar.
Direktupphandlingar är tillåtna under vissa förutsättningar, men då de saknar formkrav
är styrningen av dem viktig. Dålig kontroll och svag styrning av direktupphandlingar
riskerar att resultera i lagbrott. En riklig förekomst av direktupphandlingar tyder också på
att kommunen saknar ändamålsenliga ramavtal vilket har påverkan på både kvalitet och
ekonomi i kommunen.

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en
ändamålsenlig inköps- och upphandlingsverksamhet.

1. Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?
2. Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?
3. Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?

1.3 Revisionskriterier
● Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)
● Vaxholms stads Upphandlings- och inköpspolicy (KS-2019/87.059)

1.4 Avgränsning
Granskningen omfattar kommunens upphandlingar och inköp genomförda under år
2020 (revisionsfråga 1) samt avtal giltiga under år 2021 (revisionsfråga 2 och 3).

1.5 Metod
Genom en registeranalys utfördes en kontroll av följsamheten till LOU (ramavtalstrohet,
direktupphandlingsgränser och dokumentationskrav). Vidare gjordes via stickprov en
kontroll av kommunens följsamhet till avtal gällande köp från tre befintliga avtal, samt via
stickprov av tre genomförda upphandlingar kontroll av följsamhet av lagar och policy.
Slutligen hölls en intervju med upphandlingschefen.

De intervjuade har sakgranskat rapporten.
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2. Lagstiftning
Upphandlingar gjorda av staden regleras av Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
(LOU).1

Lagen reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper (upphandlar) varor,
tjänster och entreprenader. För all offentlig upphandling gäller fem grundprinciper mot
vilka alla regler, oavsett upphandlingsform, skall tolkas; icke-diskriminering,
likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.2

För att välja upphandlingsform har staden att förhålla sig till tröskelvärden som,
beroende på belopp, medger olika former av upphandlingar. Dessa beskrivs förenklat3

nedan.

2.1 Upphandling över tröskelvärdena
För upphandlingar över tröskelvärdet, för kommuner gäller för närvarande 2 197 5454

kronor, kan den upphandlande myndigheten välja mellan de förfaranden som följer av
EU-direktiven, vanligen öppet förfarande .5

Upphandling över tröskelvärdet är, generellt sett, mer reglerat än upphandling under
tröskelvärdet. Bland reglerna kan nämnas att upphandlingen enligt LOU-direktivet inte
får publiceras nationellt innan den offentliggjorts i EU:s publikationsbyrå (TED). Vidare
är tidsfristen för att lämna anbud reglerad till 30 dagar för elektroniska anbud.6

Anbudsöppning ska ske med minst två personer som utsetts av den upphandlande
myndigheten. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem som
deltar i förrättningen. Vidare ska myndigheten i något av upphandlingsdokumenten7

ange den grund för utvärdering av anbud som den avser att använda.8

2.2 Upphandling under tröskelvärdena
De regler som föreskrivs för inköp under tröskelvärdet regleras av de nationella
direktiven som finns i LOU. Möjliga upphandlingsförfaranden under tröskelvärdena är9

förenklat förfarande och urvalsförfarande. Precis som i upphandling över tröskelvärdet10

ska minst två personer som utsetts av den upphandlande myndigheten delta i
anbudsöppningen. Anbuden ska föras upp i en förteckning, som ska bestyrkas av dem
som deltar i förrättningen.11

11 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 17

10 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
9 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 1
8 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 16 § 1
7 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 12 § 10
6 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 11 § 6

5 Vid upphandling över tröskelvärdena kan myndigheten välja mellan öppet och selektivt förfarande. I vissa fall får
myndigheten också använda förhandlat förfarande med föregående annonsering, konkurrenspräglad dialog och
förhandlat förfarande utan föregående annonsering samt inrätta ett innovationspartnerskap. (6 kap. 1 § LOU). I praktiken
är öppet förfarande den vanligaste upphandlingsformen för summor överstigande tröskelvärdet.
(Upphandlingsmyndigheten).

4 För sociala och andra särskilda tjänster är tröskelvärdet 7 113 450 kr och för byggentreprenader 52 620 561 kr.

3 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 1 § 4

2 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 4 §§ 1-2
1 Ytterligare lagar finns för offentlig upphandling men dessa är inte tillämpliga i denna granskning.
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2.2.1 Direktupphandling
I LOU kap.19 återfinns regler kring när direktupphandling får användas som
upphandlingsform. Där fastslås att direktupphandling får användas om värdet på
upphandlingen är högst 28% av tröskelvärdet i 5 kap. 1 § , den så kallade12

direktupphandlingsgränsen som under 2020 uppgick till 615 312 kronor.

Lagen beskriver begreppet direktupphandling som en upphandling utan krav på anbud i
viss form. Dock gäller de fem grundprinciperna även för direktupphandlingar.13 14

Direktupphandling får också användas i de fall förutsättningarna för förhandlat
förfarande utan föregående annonsering enligt 6 kap. 12-19 §§ är uppfyllda eller om det
finns synnerliga skäl. Bristande framförhållning är dock inte en giltig orsak till15

dir ekt upphandling. Den upphandlande myndigheten ska besluta om riktlinjer för16

användning av direktupphandling.17

Värdet av en upphandling ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i
upphandlingen. En upphandling får inte delas upp i avsikt att kringgå bestämmelserna
och vid beräkningen ska options- och förlängningsklausuler beaktas som om de
utnyttjats. Vid beräkningen ska den upphandlande myndigheten beakta
direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.18

En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling om
värdet överstiger 100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera
myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.19

2.3 Ändring av kontrakt
Huvudregeln är att upphandlande kontrakt, ramavtal och koncessioner inte får ändras20

utan att det genomförs en ny upphandling. Det finns dock särskilda bestämmelser om
ändringar av avtal under avtalstiden som klargör i vilka fall en upphandlande
organisation kan ändra i ett upphandlat avtal utan att behöva göra en ny upphandling.

Enligt reglerna kan en ändring i avtalet exempelvis vara tillåten om det är fråga om
ändringar av mindre värde (10%) eller som genomförs i enlighet med tydliga ändrings-
eller optionsklausuler i avtalet. Kompletterande beställningar som av tekniska eller
ekonomiska skäl inte kan upphandlas av annan leverantör under 50% av
kontraktsvärdet är också tillåtna.

2.4 Nämnder som egna myndigheter
Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att en kommunal nämnd i vissa fall kan vara21

en egen upphandlande myndighet. Vid bedömningen redogör domstolen för vad som
står i LOU och i lagens förarbeten om begreppen upphandlande myndighet och

21 Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål 122-18
20 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 17
19 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 30
18 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 8
17 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
16 Prop. 2001/02:142 s. 99
15 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7 st 3
14 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 4 §§ 1-2
13 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 4
12 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 19 § 7
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kommunal myndighet. Domstolen tar också upp förhållandet att kommunala nämnder i
svensk rätt normalt anses utgöra egna förvaltningsmyndigheter.

Det bör kunna accepteras att en kommun betraktar varje nämnd som en egen
upphandlande myndighet så länge detta inte sker på ett sätt som strider mot direktivets
syfte. Domstolen gör bedömningen att detta innebär att ett villkor för att en nämnd ska
anses utgöra en egen upphandlande myndighet är att nämnden agerar tillräckligt
självständigt i förhållande till kommunen.
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3. Granskningsresultat

3.1 Upphandlingsprocessen
Revisionsfråga 1: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?

3.1.1 Iakttagelser

Enligt stadens upphandlings- och inköpspolicy är det kommunstyrelsen som ansvarar22

för kommungemensamma upphandlingar, medan förvaltningarna ansvarar för övriga
inköp och upphandlingar, med stöd av ekonomi- och upphandlingsenheten.
Kommunstyrelsen är också ansvarig för att tillräckliga resurser finns för att genomföra
upphandlingar.

Enligt stadens upphandlingsprocess är stadens riktlinje att tillfråga minst tre23

leverantörer i syfte att göra en så bra affär som möjligt och att främja konkurrensen. I ett
senare avsnitt tilläggs att för inköp under 100 000 kronor bör konkurrens nyttjas i
förekommande fall.

Upphandlingsfunktionen i staden är organiserade i ekonomi- och upphandlingsenheten
och är underställd ekonomichefen. Upphandlingsenheten består av fyra heltidsanställda
personer varav tre upphandlare och en upphandlingschef. Enligt upphandlingschefen är
enhetens ansvar att vara en rådgivande och stödjande funktion i staden som kan föreslå
lösningar, men inte fatta några beslut.

Staden har samlat alla dokument, processer och rutiner på stadens intranät Stimmet.
Här finns omfattande beskrivningar av hur exempelvis en direktupphandling ska gå till,
riktlinjer, checklistor och mallar. All dokumentation kopplat till direktupphandlingarna ska
diarieföras och det är chefens ansvar att detta görs.

Resultat analys upphandlingar
Inom ramen för revisionsfrågan har tre publicerade upphandlingar granskats.

1. Driftteknisk fastighetsförvaltning - Öppet förfarande

Omsättningen på kontraktet beräknas till totalt 30 miljoner kronor över kontraktstiden på
totalt sex år och staden är ensam avropsberättigad. Utvärderingen är totalt pris minus
mervärde. Mervärdet utgörs av arbetsprover, energibesparingsåtgärder och procentuellt
utnyttjande av elbil i utförandet av tjänsten.

Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet och ett omsättningskrav på minst 10 miljoner kronor
avseende fastighetsdrift samt krav på referenser omfattande uppdrag inom kommunal
fastighetsdrift. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret, prisfrågan förståelig och
utvärderingsmodellen fattbar och saklig.

23 Processkarta Upphandling i Vaxholms stad
22 KS 2019/87.059 antagen den 17 juni 2019 av Kommunstyrelsen
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Upphandlingsverktyget används för att inge anbud, men pris ska utöver i verktygets
formulär även inges i ett excelformulär utanför verktyget som sedan bifogas i verktyget.
Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.

Sju anbudsgivare inkom med anbud varav fem klarade kvalificeringskraven . De med24

lägst utvärderingspris antogs sedan enligt förfrågningsunderlaget. Upphandlingen
överprövades av en anbudsgivarna, men förvaltningsrätten dömde till stadens fördel och
avslog ansökan om överprövning. Ett avtal är tecknat utan avvikelser från
förfrågningsunderlaget med en anbudsvinnare efter iakttagen avtalsspärr.

2. Tvätteritjänster - Öppet förfarande
Upphandling är reserverad för skyddade verkstäder eller för leverantörer vars främsta25

syfte är social och yrkesmässig integration av personer med funktionsnedsättning eller
av personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Omsättningen är beräknad baserad på tidigare avtalsperiod och avtalsperioden är satt
till totalt fyra år. Utvärderingen är pris minus mervärde. Mervärdesmodellen i
upphandlingen utgörs av referenstagning där goda omdömen resulterar i ett stort
mervärde.

Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet, men saknar omsättningskrav. Vidare ställs krav på
referenser omfattande uppdrag inom efterfrågade varor och tjänster som omfattas av
denna upphandling. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret och prisfrågan förståelig
och utvärderingsmodellen fattbar och saklig.

Upphandlingsverktyget används för att inge anbud och pris ska anges i verktygets
formulär. Referenserna ska dock inte anges direkt i verktyget utan i en bilagd
dokumentmall. Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.

Blott en anbudsgivare inkom med anbud vilket kontrollerades och antogs.
Anbudsgivaren är korrekt kvalificerad. Upphandlingen överprövades inte och ett avtal
utan avvikelser från förfrågningsunderlaget är tecknat med en anbudsvinnare efter
iakttagen avtalsspärr.

3. Lärplattform Förskola - Öppet förfarande
Omsättningen på kontraktet är beräknad till 1,8 miljoner kronor och avtalsperioden är
maximalt tio år. Utvärderingen är pris minus mervärde. Utvärderingsmetoden i
upphandlingen bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet där lägsta
jämförelsetal tilldelas avtal. Kvalitet definieras i upphandlingen av hög funktionalitet och
användarvänlighet.

Förfrågningsunderlaget är relativt lättfattligt och okomplicerat. Kraven på anbudsgivaren
är ett medelvärde i kreditvärdighet, men saknar omsättningskrav. Vidare ställs krav på
tre referenser som ska avse utformning av uppdrag och omfattning motsvarande denna

25 LOU 4 kap. 18 §
24 Två av anbuden saknade obligatoriska bilagor
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upphandling. Kraven på tjänsten är tydligt och konkret och prisfrågan förståelig och
utvärderingsmodellen fattbar och saklig.

Upphandlingsverktyget används för att inge anbud och pris ska anges i verktygets
formulär. Redovisningen av den avgörande utvärderingen ska göras i bilagda dokument.
Öppningsprotokollet är noterat med en persons namn.

Två anbudsgivare inkom med anbud av vilket det med lägst jämförelsetal antogs.
Anbudsgivarna är korrekt kvalificerade och bedömda enligt förfrågningsunderlaget.
Upphandlingen överprövades inte och ett avtal utan avvikelser från
förfrågningsunderlaget är tecknat med en anbudsvinnare efter iakttagen avtalsspärr. En
notering i sammanhanget är att anbudsgivaren med det högre priset, men via bedömd
högre kvalitet, tilldelades avtalet.

Resultat registeranalys
Som en del i granskningen har en registeranalys genomförts, där en jämförelse gjorts
mellan stadens leverantörsreskontra för 2020 och avtalskatalogen i staden. Syftet med
genomförandet av en registeranalys är att erhålla en översiktlig bild kring vilka
leverantörer som har avtal/är upphandlade och vilka leverantörer som är
direktupphandlade.

För de leverantörer som enligt registeranalysen saknas i avtalsdatabasen har en
bedömning gjorts huruvida de är upphandlingspliktiga eller inte. Inköp som är
undantagna eller inte omfattas av upphandlingslagarna är, bland annat, interna köp26

samt, under vissa förutsättningar, köp från andra myndigheter .27

Resultat analys av direktupphandlingar

För att kontrollera följsamheten till lagar och regler har tio stickprov av
direktupphandlade köp över 100 000 kronor analyserats med resultatet som visas i
tabell 1.

Tabell 1: Resultat analys av direktupphandlingar. Kontrollpunkterna redovisas och antal ja samt andel ja.

Kontrollpunkter Antal JA Andel JA (%)

Har 3 leverantörer tillfrågats? 5 50%

Har kontroll av skatter/avgifter gjorts? 10 100%

Är direktupphandlingen tillräckligt
dokumenterad?

6 60%

Är fakturan tillräckligt specificerad? 10 100%

Är beslutattest utförd av korrekt person? 10 100%

27 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 3 §§ 17-18
26 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling Kap. 3 §§ 11-16
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Finns bilagor eller beställning som
underlag för inköpen?

7 70%

Samtliga kontrollpunkter 48 80%

3.1.2 Bedömning

Revisionsfråga: Sker inköp i enlighet med lagstiftning och kommunens regler?

Bedömning: Delvis

Publicerade upphandlingar
De tre publicerade upphandlingarna bedöms i stor utsträckning vara utförda i enlighet
med lagstiftning och kommunens regler. En notering kan göras att
upphandlingsverktyget används för de tre upphandlingarna men används inte fullt ut,
vilket ökar risken för både anbudsgivare vid anbudsgivning och för staden vid
utvärdering. Vidare kan en viss brist vad gäller konkurrens i upphandlingarna noteras.
Slutligen ska två personer enligt lag delta i anbudsöppningen, vilket inte framgår av
underlagen revisionen tagit del av.28

Direktupphandlingar
Som nämnts ska den upphandlande myndigheten vid beräkning av direktupphandlingar
beakta alla varor och tjänster som myndigheten gjort under ett räkenskapsår. Överstiger
en upphandling direktupphandlingsgränsen om 615 312 kronor kan detta innebära att
det rör sig om en otillåten direktupphandling. Otillåtna direktupphandlingar är ett
tillsynsområde för Konkurrensverket och ses som en “särskilt allvarlig överträdelse” och
kan resultera i upphandlingsskadeavgift.29

Stickprovet visar att det lagstadgade dokumentationskravet för direktupphandlingarna i
intervallet 100 000-615 312 kronor följs för sex av tio upphandlingar. Det innebär att trots
att det finns ett gediget material att ta del av på intranätet saknas tillräcklig
dokumentation för fyra av tio upphandlingar. Vidare noteras att konkurrensen enbart
tillvaratas i hälften av de tio stickproven.

3.2 Ändamålsenliga ramavtal

Revisionsfråga 2: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?

3.2.1 Iakttagelser

Varje nämnd ansvarar för sitt inköpsbehov. Vidare ska upphandlingsenheten löpande ta
fram uppgifter gällande leverantörstrohet för respektive nämnd, vilket sker varje år i
samband med årsbokslutet. Målet är minst 80% och de två senaste åren har
leverantörstroheten legat runt 82-83%.

29 Konkurrensverket
28 Upphandlingsenheten uppger dock att de ska se över processen så att det skriftliga protokollet innehåller två namn.
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Resultat registeranalys

I registeranalysen framkommer att inköpen inom kommunen fördelar sig enligt tabell 2
vad gäller omsättning per leverantör.

Tabell 2: Inköpsvolym uppdelat i sex olika intervaller och hur många leverantörer respektive värdet i SEK.

Inköpsvolym Leverantörer Andel
leverantörer %

SEK Andel SEK %

> 5 000 000 18 1,9% 170 820 399 47,7%

1 000 001-5 000 000 50 5,2% 99 211 916 27,7%

500 001-1 000 000 46 4,8% 33 163 573 9,3%

100 001-500 000 180 18,9% 40 943 422 11,4%

50 001-100 000 90 9,4% 6 525 828 1,8%

< 50 000 570 59,7% 7 511 014 2,1%

Summa 954 100,0% 358 176 152 100 %

3.2.2 Bedömning

Revisionsfråga: Finns ramavtal som täcker verksamhetens behov?

Bedömning: Ja

Registeranalysen ger ett resultat där över 75% av totala inköp görs i de två översta
intervallen vilket tyder på att ramavtal som täcker verksamhetens behov till stor del
finns.

Det är viktigt att komma ihåg att det är verksamheten som har ett behov och som enligt
stadens regler ska ta upp upphandlingsbehov till nämnd för beslut. Nämnden och
fullmäktige beslutar om upphandlingen ska genomföras. Om en upphandling berör flera
förvaltningar ska beslutet tas av kommunstyrelsen. En parallell kan här göras till
diskussionen om nämnder som egna myndigheter.

Det är centralt i hela upphandlingsprocessen att verksamheten anmäler ett
upphandlingsbehov i god tid. Varje nämnd upprättar en upphandlingsplan för de
kommande tre åren som beslutas av politiken varje år. Det har blivit bättre med tiden i
staden att upphandlingsbehov anmäls i ett tidigt stadie och de flesta chefer kontaktar
upphandlingsenheten i god tid före hjälp önskas. Det ges även en signal i
avtalskatalogen när ett nytt ramavtal ska handlas upp, men det finns andra former av
behov som kan vara svåra för enheten att förutspå. Det finns en risk att upphandlingen
inte blir klar i tid vilket kan resultera i otillåten direktupphandling. Som påpekats tidigare
är bristande framförhållning inget giltigt skäl till dir ekt upphandling. En annan risk är att
upphandlingen av tidsbrist inte genomförs tillräckligt nogsamt vilket riskerar att avtalet
sedan inte motsvarar verksamhetens behov.
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3.3 Avtalsefterlevnad

Revisionsfråga 3: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?

3.3.1 Iakttagelser

I stadens upphandlings- och inköpspolicy framgår att kommunens anställda ska följa de
avtal som staden ingått med leverantörer så att staden betraktas som en seriös
avtalspartner. Varje chef ansvarar för att ingångna avtal följs och att inköp görs enligt
kommunens inköpsprocess. Upphandlingsenheten finns som ett stöd, de får bland annat
notis om när ett avtal håller på att gå ut.

Upphandlingsenheten är ansvariga för löpande kontroller av att leverantörer exempelvis
betalar skatt. Kontroller som exempelvis att fakturering sker enligt avtal och att tjänster
och varor som levereras är enligt avtal är beställarens ansvar.

Resultat ramavtalsanalys
För att kontrollera följsamheten till lagar och regler har ett stickprov av nio köp från tre
olika upphandlade ramavtalsleverantörer analyserats med resultatet som redovisas i
tabell 3.

Tabell 3: Resultat ramavtalsanalys. Kontrollpunkterna redovisas och antal ja samt andel ja.

Kontrollpunkter Antal JA Andel JA (%)

Omfattas köpet av avtal? 9 100%

Har avrop skett på rätt sätt i förhållande till avtal? Ej tillämpligt -

Är fakturerade priser i enlighet med avtal? 6 100%

Är fakturan tillräckligt specificerad? 9 100%

Har kontroll av skatter och avgifter gjorts? 9 100%

Är beslutsattest utförd av korrekt person? 9 100%

Samtliga kontrollpunkter 42 100%

I analysen av stickprov framkommer att nio av nio inköp omfattas av aktuellt ramavtal.
Av de nio stickproven är det dock bara sex fakturor där vi kunnat kontrollera att det
fakturerade priserna är i enlighet med det aktuella avtalet. Detta då det inte går att
utläsa på fakturorna eller fakturaspecifikationerna att fakturerade priser är i enlighet med
avtal. Enligt verksamheten görs stora mängder inköp varje månad på ramavtalet, allt
från större reparationer till exempelvis byte av en lampa. Det är beställarens och
attestanternas ansvar att kontrollera att de fakturerade priserna är i enlighet med
ramavtalet. I ramavtalet framgår att är beräknade kostnader för att åtgärda fel upp till
och med 5 000 kr behöver inte kommunens godkännande inhämtas.
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Kontrollpunkt Har avrop skett på rätt sätt i förhållande till avtal är ej tillämplig i detta fall.
Hur avrop sker regleras inte i ramavtalen. Det ena ramavtalet är ett entreprenadavtal
och där sker inga avrop. Det andra är ett ramavtal för tvätteritjänster där tvätt hämtas
enligt ett schema och där sker därför inte heller några avrop. Det tredje ramavtalet rör
driftteknisk förvaltning. För det ramavtalet hålls månatliga möten där det bestäms vad
som behöver beställas, avrop sker därför inte heller på detta ramavtal.

3.3.2 Bedömning

Revisionsfråga: Är efterlevnaden och uppföljningen av avtal tillfyllest?

Bedömning: Ja

Avvikelser finns på en av kontrollpunkterna, Är fakturerade priser i enlighet med avtal.
Enligt verksamheten är det beställarens och attestanternas ansvar att kontrollera detta.
Vi har inte kunnat kontrollera det på ett av ramavtalen och därför blir det en avvikelse.
Utöver denna kontrollpunkt har inga avvikelser påvisats i stickprovet.
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4. Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad genomfört en
granskning av stadens upphandlingar och inköp. Syftet med granskningen är att
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att
kommunstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig inköps- och
upphandlingsverksamhet.

4.1 Rekommendationer

Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderas kommunstyrelsen att:

● Säkerställa att nämnderna dokumenterar direktupphandlingar
● Säkerställa att konkurrensen tillvaratas
● Säkerställa att rutinerna staden tagit fram följs

4.2 Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

1. Sker inköp i enlighet
med lagstiftning och
kommunens regler?

Delvis
Dokumentationsplikten för
direktupphandlingar följs inte i
tillräcklig utsträckning och
konkurrens tillvaratas inte.

2. Finns ramavtal som
täcker verksamhetens
behov?

Ja
Inköp görs i stor utsträckning
från leverantörer vars
omsättning hos kommunen
överstiger en miljon kronor
vilket tyder på att ramavtal
som täcker verksamhetens
behov till stor del finns.

3. Är efterlevnaden och
uppföljningen av avtal
tillfyllest?

Ja
Det är ett konstaterande i
analysen av stickproven att
följsamheten till avtal är
tillräcklig.

14
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2021-09-28

___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av de förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 25 februari 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av
och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

Utvärdering av handlingsplan för näringslivsutveckling 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Utvärderingen av handlingsplanen för näringslivsutveckling år 2021 noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Den 22 mars 2021 godkände kommunfullmäktige en ny näringslivsstrategi för åren 2021 - 2025. Enligt 
strategin ska näringslivsansvarig årligen ta fram en handlingsplan kopplad till näringslivsstrategin. En 
utvärdering av handlingsplanen ska göras och redovisas för kommunstyrelsen. Utvärderingen av 
handlingsplanen har presenterats för näringslivsberedningen. 

Förslagets konsekvenser 
Utvärderingen av handlingsplanen kommer att användas vid framtagandet av en handlingsplan för 
näringsutveckling år 2022. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, 20221-12-15 
Utvärdering av handlingsplan näringsliv 2021 

Kopia på beslutet till: 
För kännedom: Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig, Vaxholms stad 

mikaela.loden@vaxholm.se 

Kommunledningskontoret 
Mikaela Lodén 
Turistchef o Näringslivsansvarig 
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Utvärderingen av handlingsplanen har gjorts av näringslivsansvarig den 13 - 16 
december 2021. Utvärderingens kommentarer står med röd fet text i dokumentet. 
 
Inledning 
Denna handlingsplan för näringslivsutveckling är en plan för hur förvaltningen ska genomföra näringslivsstrategin 
(Näringslivsstrategi 2021-2025 godkänd i KF 23/3-2021). Handlingsplanen är en konkretisering av strategin genom 
utpekande av aktiviteter. En handlingsplan tas upp för beslut i näringslivsberedningen årligen. Denna 
handlingsplan avser år 2021. Planen är indelad i aktiviteter per fokusområde. Näringslivsansvarig redovisar till 
näringslivsberedningen två gånger per termin, dvs fyra gånger årligen. Näringslivsarbetet i Vaxholms stad utförs 
av den näringslivsansvariga tjänstepersonen som är anställd på 50%.   

 

Vision 2025 
”Näringslivet upplever att vi har ett bra företagsklimat och att det är enkelt och attraktivt att starta och driva företag 
i vår stad”  

 

Bakgrund 
Vaxholm ska vara en kommun med gott företagsklimat och goda förutsättningar att etablera, driva och utveckla 
företag. Kommunens näringslivsarbete ska vara inriktat på att skapa förutsättningar för utveckling av Vaxholms 
näringsliv och ett företagsvänligt klimat där företag upplever att de får god service på ett rättssäkert sätt från 
kommunen. De lokala företagen har en stor betydelse för kommunens finansiering och utveckling. Tillsammans 
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med företagen vill Vaxholms stad skapa ett företagsklimat som bidrar till och stärker Vaxholm som Skärgårdens 
huvudstad. 

Under arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi så genomfördes olika undersökningar, workshops och 
möten med företag, organisationer, politiker och tjänstepersoner. Resultatet från dessa dialoger presenteras 
nedan under ”områden att utveckla” och ”områden att bibehålla”.   

 

 
Lokala förutsättningar - nuläge och nyläge 
 
I Vaxholms kommun finns idag 2056 arbetsställen. Dessa har sammanlagt 2790 anställda. 

 
Den 14 december 2021 har Vaxholm 2122 arbetsställen. Antal arbetsställen har ökat med 66 stycken under 
året. 
Den 14 december 2021 finns 3056 anställda. Antal anställda har ökat med 266 personer under året. 

 

Nio av tio av Vaxholms företag är så kallade mikroföretag och har färre än tio anställda, och nästan alla har färre 
än 50 anställda. Under 2018 startades 66 750 nya företag i Sverige, varav 107 i Vaxholm. Därmed hamnar 
kommunens etableringsfrekvens (antal nystartade företag per 1 000 invånare) på 15,6 vilket kan jämföras med 
10,8 för riket. De tre största branscherna är (med avseende på antal företag):  
1. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik  
2. Byggverksamhet 
3. Handel 
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Figur 1 Antal arbetstillfällen (Källa: Företagarna) 

 

 
Figur 2 Utveckling antal jobb i Vaxholms kommun 1990-2019 (Källa: Företagarna) 
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Hösten 2019 genomförde organisationen Företagarna en undersökning som mäter omsättningstillväxten mätt som nettotal i omkring 

235 000 småföretag under perioden 2010–2018. Generellt sett har tillväxten i omsättningen utvecklats väl i de svenska småföretagen 

sedan finanskrisen. Tillväxten sker främst i och nära storstäderna. Dock har tillväxten i Vaxholm visat en svagare utvecklingstrend. 

 

 

Figur 3 - Omsättningstillväxt 2010-2018 (Källa: Företagarna) 

 

Områden att utveckla 

Under arbetet med att ta fram en ny näringslivsstrategi så visade olika undersökningar att Vaxholms företag 
önskar förbättring inom framförallt kommunikation, attityd, arbetssätt och handläggningstider. Man önskar att 
kortare ledtider och uppföljning av ärenden ska prioriteras. Det fanns också önskemål om ett forum där företag kan 
träffa olika tjänstepersoner en gång i månaden – för att få kontakt, kunna ställa frågor etc. 

Vidare så utryckte många företag att den marina näringen är viktig för Vaxholm. Man påtalade att det har varit 
utmanande för flera företag inom den marina sektorn i Vaxholm, svårt att expandera, få tillstånd, svar från 
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kommunen etc. Den marina näringen i Vaxholm måste prioriteras i högre grad, då denna är en viktig del av 
Vaxholms historia, identitet och framtid, med stort värde för lokal arbetsmarknad och turistnäring 

Det påpekades också att om företag ska kunna växa och finnas kvar eller om nya företag vill etablera sig så måste 
kommunen våga peka ut och detaljplanera mark för näringslivet. Det arbetet måste börja redan nu. 

 

Områden att bibehålla 

Undersökningarna visade att företagen är nöjda med näringslivsfrukostarna som hålls två gånger per termin och 
önskade att detta skulle fortsätta och bibehållas.   

Man tyckte även att Destination Vaxholm är väldigt positivt och har stärkt besöksnäringen. Företagen hjälps åt och 
jobbar mot samma mål samtidigt som man bygger starka nätverk. Önskemål fanns att det skulle skapas liknande 
kluster inom andra branscher.  

En fördel är att det är korta kontaktvägar till tjänstepersoner och politiker i Vaxholm. Det är exempelvis väldigt 
enkelt att få tag på KSO, NLB:s ordförande och näringslivsansvarig. 

 

Styrkor och svagheter 

Styrkor: 

• Läget nära Stockholm och Arlanda med goda kommunikationer 

• Del av en expansiv region 

• God tillgänglighet till välutbildad arbetskraft 

• Närhet till universitet, högskolor och forskning 

• Attraktiv skärgårdsmiljö och boendemiljö 
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• Välutbildade innevånare 

• Högt företagande och nyföretagande i kommunen 

• Marint företagskluster med brett yrkeskunnande inom marina området  

• Väl utbyggd digital infrastruktur 

 

Svagheter: 

• Detaljhandel som utarmas av ett stort utflöde av köpkraft 

• Kommunens engagemang och servicenivå uppfattas som bristfällig 

• Brist på parkeringsplatser 

• Brist på mark 

• Brist på hyresbostäder till personal för existerande och nya företag 

 

 

Utmaningar och möjligheter 
 

Utmaningar: 

• Att öka antalet året-runt-öppna butiker  

• Detaljhandelns konkurrens från Arninge handelsplats och ökande e-handel 
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• Hållbarhetsfrågor 

• Långa ledtider på nya detaljprogram 

• Parkeringsplatser är flaskhals för fler arbetstillfällen och ökad besöksnäring under sommaren 

 

Möjligheter: 

• Att skapa bättre lokal arbetsmarknad som säkrar basen av utbud och service. 

• Att bättre ta tillvara på läget nära Stockholm 

• Att verka för att bibehålla och förbättra snabba båtförbindelser till Stockholm 

• Att förbättra samarbetet med näringslivet och vidareutveckla Vaxholmsandan 

• Att verka för åretrunttrafik till Kastellet för att öka nyttjandegraden av lokaler 

• Att påverka SL att starta en busslinje mellan Arninge och Arlanda 

• Att attrahera kunskapsintensiva företag till kommunen 

 

 

Näringslivsstrategins fokusområden: 
 
* Företag som stärker Vaxholm som skärgårdens huvudstad, som tex marina näringar, handel och besöksnäring 
som bidrar med arbetstillfällen och utveckling av vår stad 

* Ha närhet mellan företagare och kommunen i arbetsprocesser, tydligare kommunikation, ökad tillgänglighet och 
samverkan samt ha en tydlig strävan i att möta företagens behov 
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* Nätverk och samverkan inom Vaxholms näringsliv, tex Destination Vaxholm, Näringslivsfrukost m.fl.  

* Långsiktigt arbeta för att möjliggöra såväl nyetablering som utveckling av företag och skapa fler arbetstillfällen 

 

 
Fokusområden 2021 
Följande områden är särskilt prioriterade under 2021:  

Relationer  

Skapa fler kontaktytor mellan beslutsfattare, tjänstepersoner och företagare för att mötas och öka kunskap, 
förtroende och dialog. 

Under första delen av året skedde många av våra möten digitalt pga pandemin. Under hösten 2021 kunde 
vi återigen börja med fysiska företagsbesök, näringslivsfrukostar och andra typer av möten. På grund av 
restriktioner har det varit svårt att arrangera nya typer av möten. Men det var positivt att kunna börja 
träffas fysiskt igen under hösten.  

Under året har tjänstepersoner och politiker träffat 12 företag vid företagsbesök. Kommunens 
representanter får en bättre inblick och förståelse för företagens vardag och utmaningar. Företagen har en 
chans att ställa frågor och lyfta aktuella saker.  

Fyra näringslivsfrukostar har anordnats under 2021. Mötenas syfte är framförallt att informera företagen 
om aktuella kommunala frågor, händelser och beslut. Företagen har möjlighet att ställa frågor. Det är 
också en viktig kontaktyta där nätverk skapas.  

En ny typ av möte som arrangerades under året var en träff för fastighetsägare i stadskärnan. Syftet var att 
lyfta frågor som att hålla stadskärnan levande och attraktiv. Från kommunen deltog både politiker och 
tjänstepersoner. En föredragshållare berättade om förutsättningar för en levande småstad. De inbjudna 
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uppskattade mötet och ser gärna att fler möten inom denna grupp hålls. Träffarna med fastighetsägarna 
kommer att fortsätta under 2022.  

I mars 2022 kommer företag att bjudas in till ett möte om upphandling. Vaxholms stad kommer att 
arrangera det tillsammans med Företagarna Vaxholm. 

 

Service 

Förenkla, tillgängliggöra och minska tid för handläggning av tillstånd och andra myndighetsbeslut. Förbättra 
svarstiden och uppföljningen av ärenden.  

Hösten 2021 hölls ett seminarium för flera tjänstepersoner i kommunen om ett förbättrat samspel med det 
lokala näringslivet. Företaget ”Tillväxt och tillsyn” föreläste utifrån den s.k. Rättviksmodellen om hur man 
som kommunal tjänsteperson kan förbättra dialogen och samarbetet med företagen. Vi kommer att 
fortsätta att arbeta med ett förbättrat samspel med de lokala företagen utifrån Rättviksmodellen under 
2022.  

Under året har regelbundna avstämningsmöten hållits mellan näringslivsenheten och 
stadsbyggnadsförvaltningen. Frågor som handlar om näringslivet tas upp och följs upp.  

 

Utveckling 

Vara aktiv i planeringen av mark för företagsetableringar, bevaka näringslivets behov.  
Vara aktiv i att attrahera kunskapsintensiva företag till kommunen. 

Näringslivsansvarig lämnade in synpunkter på ÖP 2040 under våren 2021. Därefter har det varit mer 
begränsad insats under fokusområdet utveckling. ÖP-arbetet sattes på paus och näringslivsansvarig har 
inte kunnat delta i de frågorna som planerat. 
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Mål 2021 
* Få bättre betyg i Svenskt Näringslivs undersökning gällande ”Sammanfattande omdöme på företagsklimatet 
i Vaxholm”. Mål 2021: 3,1 (betyg 2020: 2,9). 

Resultat 2021: 3,2 

Resultatet överträffade målet. 

 

* Få bättre betyg i Svenskt Näringslivs undersökning gällande ”Kommunens service och bemötande”.  
Mål 2021: 3 (betyg 2020: 2,5).  

Resultat 2021: 2,5 

Resultatet nådde inte upp till målet. 

 

* Bibehålla Nöjd Kund Index på minst 70. 

Resultat 2021: 77 

Resultatet överträffade målet.  
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Aktiviteter 2021 
Näringslivsansvarig i förvaltningen kommer under 2021 att genomföra följande aktiviteter: 

* Utveckla och formalisera avstämningsmötena mellan näringslivsenheten och stadsbyggnadsförvaltningen för att 
effektivt följa upp näringslivets frågor. 

Under året har regelbundna avstämningsmöten hållits mellan näringslivsenheten och 
stadsbyggnadsförvaltningen. Frågor som handlar om näringslivet tas upp och följs upp. 
Näringslivsansvarig ansvarar för listan med ärenden samt uppdaterar listan och bjuder in till möten.  

 

* Arbeta för att behålla och skapa fysiska ytor för näringslivets behov, delta i ÖP-arbetet exempelvis.  

Näringslivsansvarig lämnade in synpunkter på ÖP 2040 under våren 2021. Därefter har det varit mer 
begränsad insats under fokusområdet utveckling. ÖP-arbetet sattes på paus och näringslivsansvarig har 
inte kunnat delta i de frågorna som planerat. 

 

* Genomföra minst 10 stycken företagsbesök per år med deltagande av Kommunstyrelsens ordförande, 
kommunchef, näringslivsberedningen och näringslivsansvarig.   

Via digitala möten träffade kommunens representanter 7 företag våren 2021. Under hösten gjordes 5 
fysiska företagsbesök. 

 

* Frukostmöten för lokala företagare 4 gånger per år. 

2 digitala frukostmöten hölls under våren, 1 digitalt frukostmöte hölls i oktober och 1 fysiskt frukostmöte 
hölls på Waxholms hotell i november. 
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* Genomföra utskick till nystartade företag en gång i kvartalet 

Välkomstbrev till nystartade företag har skickats ut en gång per kvartal. I breven informerar vi om 
kommunens näringslivsarbete och tipsar om nyföretagarcentrums kostnadsfria rådgivningar. Den nye 
företagaren får också info om att den kan skicka sin mejladress till kommunens näringslivsansvarige för 
att finnas med på dennes kontaktlista.  

 

* Träffar med nystartade företag 2 gånger per år 

Har inte kunnat genomföras. Dels pga pandemin, dels pga tidsbrist. 

  

* Skapa informationsmöten för företag ihop med kommunens bygglovsenhet 2 gånger per år 

Har inte kunnat genomföras. Dels pga pandemin, dels pga tidsbrist. 

 

* Ha avstämningsmöten med representanter för styrelsen för Företagarna Vaxholm 2 gånger per termin 

2 avstämningsmöten hölls under våren och 2 under hösten med delar av styrelsen Företagarna Vaxholm. 
Vi lyfter aktuella näringslivsfrågor.  

 

* Skapa möte/träff för företag ihop med representanter för Företagarna Vaxholm 1 gång per termin där 
tjänstepersoner från kommunen deltar 
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Har inte kunnat genomföras pga pandemin. Möte om upphandling kommer att genom föras ihop med 
Företagarna Vaxholm i mars 2022.Vaxholms stads upphandlingschef kommer att informera om 
upphandling. 

 

* Arbeta aktivt med NKI. Utfall, analys, förbättringsområden, handlingsplan och uppföljning. 

Näringslivsansvarig har gått igenom utfallet med berörda enhetschefer. Dessa kommer att ta fram 
fokusområden som de ska arbeta med.  

 

* Medverka i relevanta lokala, regionala och nationella möten. 

Medverkat i Stockholm Archipelagos styrgrupp, STONO:s näringslivsgrupp, Destination Vaxholms 
styrgrupp, Nyföretagarcentrums styrelse, kulturrådet, Kastellets utvecklingsgrupp och trygghetsgruppen. 

 

* Verka för att kommunen aktivt agerar för att attrahera kunskapsintensiva företag till kommunen där anspråk på 
mark och större lokaler inte är nödvändiga. (”Digital coworking space” på tex Kastellet, Swedbank lokalen, SHB 
lokalen etc) 

Har inte genomförts, pga tidsbrist. 

 

SLUTSATS:  

Utvärderingen av handlingsplanen visar att arbetet med fokusområdena relationer och service har utvecklats och tagit 
steg framåt. Däremot har det varit mer begränsad insats under fokusområdet utveckling. ÖP-arbetet sattes på paus och 
näringslivsansvarig har inte kunnat delta i de frågorna som planerat.  
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Två av tre mål har uppnåtts, dels betyget gällande ”Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i Vaxholm” i Svenskt 
näringslivs undersökning, dels NKI. Det visar på att vi är på rätt väg i vårt arbete med att förbättra företagsklimatet i 
Vaxholm.  
Målet gällande ”Kommunens service och bemötande” i svenskt näringslivs undersökning har inte uppnåtts. Det visar på 
att det är viktigt att fortsätta arbeta fokuserat med kommunens service och bemötande mot företagen. Det är även 
viktigt att fortsätta arbeta aktivt för att skapa möten och kontaktytor mellan tjänstepersoner, politiker och företagare. 
Det gör att vi lär känna varandra och får en större förståelse samt förtroende för varandra. Vilket i sin tur påverkar att vi 
får ett bättre företagsklimat i Vaxholm.  

Både antalet arbetsställen och antal anställda har ökat under året, vilket är positivt.  

Näringslivsberedningen har uttryckt att man önskar att handlingsplanen 2022 innehåller samma fokusområden som 2021, 
dvs relationer, service och utveckling. Man ser gärna att arbetet inom fokusområdena relationer och service fortsätter på 
påbörjad väg och utvecklas vidare. Dock ser man från näringslivsberedningens håll att fokusområdet utveckling framåt 
ska innehålla ett arbete med att utveckla och fokusera på en levande stadskärna. Näringslivsberedningen önskar arbeta 
med att ta fram ett förslag för utveckling av Vaxholms stadskärna i dialog med näringslivet.   

Utvärderingen visar på att det har varit svårt att hinna med alla inplanerade aktiviteter. Det har också visat sig att det tar 
längre tid att planera och genomföra nya aktiviteter än vad som det funnits utrymme för. Det har också visat sig att 
många aktiviteter kräver mer tid för sammanställning, utvärdering etc än vad som planerats för. Slutsatsen blir att det 
kommer bli ett bättre resultat och utfall om antalet aktiviteter dras ner år 2022. Det kommer ge en mer realistisk 
aktivitetsplan och ge bättre kvalitet i de aktiviteter som ska genomföras år 2022. Med tid för både planering, 
genomförande och sammanställning/utvärdering/återkoppling.  
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AKTIVITETSPLAN 2021 

 

1. Relationer

Aktivitet Målvärde 2021 Utfall 2021 Ansvar Delaktiga

Anordna näringslivsfrukost för företag 2 frukostar per termin 26/3, 21/5, 7/10, 26/11 M.L. Aktuell tjänsteperson/politiker

Infomöten om bygglovs-regler 1 ggr per termin - M.L. Bygglov

Välkomstmöten för nystartade företag 1 ggr per termin - M.L. Jobbcoach, NFC:s rådgivare, SRMH, Tekniska, Bygglov, NLB

Göra företagsbesök 5 besök per termin 2 st 9/2, 4 st 24/2, 1 st 26/5, M.L. Politiker och tjänstepersoner

7/10, 21/10, 8/11, 19/11, 14/12

Anordna seminarier/föredrag för företagare 1 seminarium per termin 23-nov M.L. 

Skicka välkomstbrev till nya företag 1 välkomstbrev per kvartal januari, april, juli, oktober M.L. 

Medverka i Destination Vaxholm 4 ggr per termin 12/1, 9/2, 23/3, 21/4, 16/6, M.L.

11/8, 18/8, 13/10, 10/11, 

Anordna träffar för företag ihop med Företagarna 1 ggr per termin - M.L.

2. Service

Aktiviteter Nyckeltal 2021 Utfall 2021 Ansvar Delaktiga

Avstämningsmöten mellan näringsliv och stadsbyggnad 5 ggr per termin 14/1, 2/2, 23/2, 18/3, 31/3, 22/4, M.L. Stadbyggnadsförvaltningen

8/6, 19/8, 16/9, 28/9, 14/10, 24/11

Arbeta med NKI och Sv. Näringslivs ranking 1 gång i månaden x M.L.

Uppdatera info om näringsliv på webben Uppdatering 1 ggr per månad x M.L. 

Medverka i nyföretagarcentrum 4 ggr per termin 21/1, 24/3, 17/5, 8/6, 17/8, 20/9, 16/11 M.L. Österåker

Ha avstämningsmöten med styrelsen för Företagarna 2 ggr per termin 10/2, 21/4, 2/9, 10/11 M.L. Företagarna

Medverka i Stockholm Archipelago 2 ggr per termin 26/2, 16/4, 7/5, 22/6, 10/9, 20/10, 3/12 M.L.

Medverka i STONO 2 ggr per termin Mejl- och telefonkontakt M.L. Österåker, Norrtälje, Vallentuna. Täby, Danderyd

3. Utveckling

Aktiviteter Målvärde 2021 Utfall 2021 Ansvar Delaktiga

Lyfta näringslivets behov i långsiktigt arbete med detaljplaner, ÖP mm. Lämnade in synpunkter på ÖP 2040 våren 2021 M.L.

Verka för att kommunen aktivt agerar för att attrahera kunskapsintensiva företag - M.L.
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Uppdrag till näringslivsberedningen att arbeta fram ett förslag för 
utveckling av stadskärnan samt utvidga beredningen med 
företagsrepresentanter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt 
näringslivsberedningen:  

1. Ett förslag för utveckling av stadskärnan i dialog med näringslivet ska tas fram.  
2. Utöka sin beredning med representanter från de lokala företagarföreningarna, exempelvis 

Företagarna Vaxholm och Destination Vaxholm. 

Sammanfattning 
I workshops och möten har det vid flera tillfällen framkommit att det skulle behöva arbetas aktivt med 
att se över utvecklingen av Vaxholms stadskärna. Näringslivsberedningen tycker att det är viktigt att 
arbeta med och stärka stadsmiljön. Man vill gärna ta fram ett förslag på utveckling av stadskärnan i 
samarbete med Vaxholms näringsliv. 

Näringslivsberedningen anser att gruppen skulle få en tydligare input från det lokala näringslivet om 
man valde in representanter från lokala företagarorganisationer till näringslivsberedningens möten. 

Ärendebeskrivning 
I workshops och möten har det vid flera tillfällen framkommit att det skulle behöva arbetas aktivt med 
att se över utvecklingen av Vaxholms stadskärna. Det kan exempelvis handla om att det bör finnas året 
runt öppna butiker och restauranger, att vi inte ska ha tomma butikslokaler, att det finns ett blandat 
utbud av produkter, service och tjänster i centrum, att det finns tillräckligt med parkeringsplatser på 
lämpliga ställen, belysning, trygghetsfrågor mm. Många har utryckt intresse av att vara med i ett sådant 
arbete, men flera har uttryckt att det skulle vara lämpligt om kommunen höll ihop ett sådant arbete.  
Näringslivsberedningen tycker att det är viktigt att arbeta med och stärka stadsmiljön. Man vill gärna ta 
fram ett förslag på utveckling av stadskärnan i samarbete med Vaxholms näringsliv.  
Det är ett omfattande arbete med behov av tydliga ramar och avgränsningar, vilket behöver definieras 
av kommunen. Detta arbete skulle kunna ledas av en resursförstärkning, vilket är möjligt genom det 
tillskjutna medel om 250 000 kr som beslutades i mål och budget år 2022.  

Kommunledningskontoret 
Mikaela Lodén 
Turistchef o Näringslivsansvarig 
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Näringslivsberedningen anser att gruppen skulle få en tydligare input från det lokala näringslivet om 
man valde in representanter från lokala företagarorganisationer till näringslivsberedningens möten. Det 
skulle i första hand handla om representanter från Företagarna Vaxholm och Destination Vaxholm. En 
inventering kommer att göras för att se om det finns något mer intresseorganisation som borde finnas 
representerad.   

Måluppfyllelse 
Målet Livsmiljö – nämndens mål: Vaxholm har en god stadsmiljö. 

Målet Kvalitet – nämndens mål: Invånarna och företagen erbjuds god tillgänglighet, bemötande och 
service. 

Finansiering 
Att arbeta med att stärka och utveckla stadskärnan kommer att innebära en större arbetsinsats och 
kostnad. Det finansieras inom det extra tillskottet till näringslivsenheten på 250 000 kr år 2022.  

Att välja in representanter för företagarföreningarna innebär ingen kostnad för staden.  

Uppföljning och utvärdering 
Arbetet med utveckling av stadskärnan kommer att presenteras för KS i slutet av 2022.  

Resultatet av att bjuda in företagarföreningarnas representanter till näringslivsberedningens möten 
kommer att utvärderas och redovisas för KS i slutet av 2022.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande 2021-12-15 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Ulrika Schelwander, Näringslivsberedningens ordförande    

 ulrika@schelwander.se 
Mikaela Lodén, Näringslivsansvarig 
 mikaela.loden@vaxholm.se 
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Klimatkartläggning för Vaxholms stad, redovisning av uppdrag KF 
beslut 2021-06-14, § 46 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 godkänna klimatkartläggningen  
 ge kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett medlemskap i 

föreningen Klimatkommunerna 
 väsentliga delar av klimatkartläggningen ska följas upp och redovisas årligen i 

hållbarhetsredovisningen 

Ärendebeskrivning 
Klimatpåverkan uppkommer som en följd av vårt sätt att leva och bygga våra samhällen. Klimatfrågan 
kan inte hanteras separat utan behöver vara en del av beslut och åtgärder inom många olika områden i 
Vaxholms stad för att kunna bidra till de nationella och globala mål som är beslutade. På samma sätt 
finns det inte bara en lösning eller ett prioriterat område som på ett avgörande sätt kan minska 
klimatpåverkan från Vaxholms stad. Som ett resultat av kartläggningen föreslås följande övergripande 
åtgärder: 

 Använda de styrdokument och mål som är beslutade, integrera klimatfrågan i uppdrag, 
planering och åtgärder 

 Upphandla med klimatkrav 
 Planera för mobilitet 
 Arbeta för hållbart byggande och markanvändning 
 Värna kolsänkor i naturen och i havet 
 Öka kunskapen inom kommunorganisationen och hos boende och verksamma i kommunen 
 Samarbeta med näringsliv, föreningsliv och lokala initiativ  

Kartläggningen är indelad i områdena transport, byggande och boende, inköp och konsumtion, måltider 
och livsmedel, samt avfall och avlopp. Kartläggningen baseras på tillgänglig nationell och lokal statistik.  

Som ett sätt att öka kunskapen inom kommunorganisationen, följa goda exempel och medverka i ett 
nätverk med andra kommuner föreslås att kommunen undersöker förutsättningarna för ett 

Kommunledningskontoret 
Kristina Eriksson 
Miljöstrateg 
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medlemskap i föreningen Klimatkommunerna. I den årliga hållbarhetsredovisningen ska åtgärder och 
klimatpåverkande utsläpp fortsättningsvis följas upp på ett tydligt sätt.   

Bakgrund 
I samband med att Hållbarhetsstrategin för Vaxholms stad 2021–2030 antogs av kommunfullmäktige (KF 
2021-06-14, § 46) gavs ett uppdrag till kommunledningskontoret att genomföra en klimatkartläggning. 
Uppgifter från olika nationella statistikkällor har sammanställts för att ge en bild av klimatpåverkan från 
kommunens verksamhet och från kommunen som geografiskt område.   

Bedömning 
Kartläggningen har genomförts av hållbarhetsenheten under andra halvåret 2021. Under arbetets gång 
har ett flertal åtgärder på global och nationell nivå införts, regeländringar och ny statistik har 
presenterats. Klimatfrågan får ett allt större utrymme inom politiken, mediabevakningen och med ett 
ökat intresse från allmänheten. Det är ett kunskapsområde som förändras snabbt och det är angeläget 
att kunna följa med i utvecklingen. Ett medlemskap i Klimatkommunerna skulle innebära att 
kommunens klimatarbete tydliggörs och att kommunen kan delta i ett nätverk med andra kommuner. 
En regelbunden uppföljning av nationell och lokal statistik samt sammanställning av vidtagna eller 
pågående åtgärder för att minska klimatpåverkan, motiverar till ett fortsatt arbete och ger en grund för 
prioriteringar.  

Måluppfyllelse 
Det övergripande målet, Vaxholms stad erbjuder en attraktiv livsmiljö där kommunen tillgodoser 
mänskliga behov inom ramen för jordens resurser kopplar till klimatfrågan. Ett tydligt klimatarbete 
kopplar också till målet att Vaxholms stads verksamheter ska ha en god kvalitet i enlighet med nationella 
styrdokument. Klimatkartläggningen ska kunna vara ett underlag för planering och prioritering av 
fortsatt arbete och leda till en kostnadseffektiv verksamhet med sikte på en långsiktigt hållbar 
utveckling. 

Det globala hållbarhetsmålet 13, bekämpa klimatförändringarna är prioriterat i Vaxholms stad. Delmål 
13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering samt delmål 13.3 Öka kunskap och 
kapacitet för att hantera klimatförändringarna beskriver väl innehållet i klimatkartläggningen. Mål och 
åtgärder för att minska kommunens klimatpåverkan finns också i flera andra beslutade styrdokument. 

Finansiering 
Klimatkartläggningen innehåller inte en handlingsplan eller förslag på tillkommande kostnadsdrivande 
åtgärder. Kartläggningen ska kunna vara ett underlag för planering och prioritering av klimatåtgärder 
inom kommunorganisationen tillsammans med mål och åtgärder i redan beslutade styrdokument.  Ett 
medlemskap i föreningen klimatkommunerna medför en årlig kostnad på ca 7000 kr per år.  

Förslagets konsekvenser 
Klimatkartläggningen ska kunna vara en nulägesbeskrivning och ett planeringsunderlag för fortsatt 
arbete med att begränsa klimatpåverkan.  

Uppföljning och utvärdering 
Arbetet ska följas upp i hållbarhetsredovisningen. 

218



Tjänsteutlåtande 
2022-01-03 

Änr KS 2021/194.429 
3 av 3 

 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, klimatkartläggning 2022-01-03 
Klimatkartläggning för Vaxholms stad 2022-01-03 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kristina Eriksson hållbarhetsenheten 

För kännedom: Marie Wiklund, kommunchef
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1. Sammanfattning 
 

Klimatpåverkan uppkommer som en följd av vårt sätt att leva och bygga våra samhällen. 
Användningen av fossila bränslen, resursförbrukning för produktion och konsumtion, vår livsstil 
och ökade ekonomiska krav driver direkt eller indirekt utsläppen av klimatpåverkande gaser 
som rubbar balansen och påverkar livsmiljön. Det leder till stora risker för livet på jorden nu och 
i framtiden. Att ställa om samhället för att minskad klimatpåverkan behöver inte betyda att väl 
måendet, tryggheten och friheten försämras. Men det krävs att vi ändrar livsstil, öppnar upp för 
nytänkande, fattar modiga beslut och samarbetar för att åstadkomma den förändring som är 
nödvändig. Klimatfrågan är global, men beslut som vi tar lokalt har betydelse.  

Klimatfrågan kan inte hanteras separat och för sig utan behöver ingå som en del av beslut och 
åtgärder inom många olika områden för att målen ska kunna nås. Det finns inte en lösning på 
klimatproblemen, utan många. Åtgärder för att minska klimatpåverkan får inte heller medföra 
allvarlig försämring inom andra områden, som människors hälsa eller biologisk mångfald. 
Däremot går det att hitta lösningar som minskar klimatpåverkan och samtidigt förbättrar vår 
livskvalitet och motståndskraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimatfrågan är komplex och i ständig utveckling. Vi lär oss mera, teknik och goda exempel växer 
fram både i Sverige och internationellt. Lagstiftning, överenskommelser och olika styrmedel 
visar riktningen och fördelar ett ansvar för åtgärder. I den här kartläggningen speglas det 
globala perspektivet, nationell kunskap bryts ned på lokal nivå.   
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Kartläggningen visar att många olika delar av kommunens verksamhet och övriga verksamheter 
inom det geografiska området medför en påverkan på klimatet. Det krävs en kombination av 
tekniska lösningar, planering och beräkningsmodeller samt beteendeförändringar för att 
klara omställningen och uppställda klimatmål.  

Det handlar också om att öka kunskapen om vad som har en påverkan och inse att vi har ett 
globalt ansvar. De beslut och val som vi gör i Vaxholm har betydelse i ett större perspektiv. 
Det finns goda förutsättningar att kunna bidra till arbetet med att minska klimatpåverkan i ett 
väl fungerande och ekonomiskt stabilt samhälle. Samarbete och engagemang i kommunens alla 
verksamheter men också hos kommuninvånare, föreningar och företag är en förutsättning för 
att nå resultat. 

Klimatfrågan bör finnas med i beslut och planering i ett brett perspektiv för att det ska bli en 
märkbar förändring. Även om det inte alltid går att räkna på en besparing av koldioxid-
ekvivalenter behöver alla åtgärder som är rimliga ändå genomföras. Tiden som återstår för att 
vända utvecklingen håller på att rinna ut.  

Som ett resultat av kartläggningen kan kommunen fortsätta och tydliggöra 
arbetet med följande åtgärder: 

 Använda de styrdokument och mål som är beslutade, integrera klimatfrågan i 
uppdrag, planering och åtgärder. 

 Upphandla med klimatkrav inom bygg- och anläggning, tjänster, transporter, 
förbrukningsmaterial. 

 Planera för mobilitetslösningar och inte bara för bilen. 
 Arbeta för hållbart byggande och en väl genomtänkt markanvändning. 
 Värna kolsänkor i naturen och i havet. 
 Öka kunskapen om vad som påverkar klimatet inom organisationen, hos boende 

och verksamma, hos barn och unga. 
 Samarbeta med näringsliv, föreningsliv och lokala initiativ för att få ett brett 

engagemang. 

2. Om kartläggningen 
2.1 Politiskt uppdrag 
I samband med antagandet av hållbarhetsstrategin för Vaxholms stad beslutades (KF2021-06-
14, §46) att en klimatkartläggning ska arbetas fram. Hållbarhetsenheten på 
kommunledningskontoret ansvarar för uppdraget.  

2.2 Framtagandet 
Syftet med kartläggningen är att visa vad som bidrar till klimatpåverkan lokalt och vad som är 
viktigt att arbeta med i Vaxholm. I många fall finns beräkningar och utsläppssiffror bara på 
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nationell eller regional nivå. Vissa slutsatser kan ändå dras utifrån nationell statistik och de 
lokala förutsättningarna. 
 
Prioritering av klimatarbetet kan göras utifrån olika perspektiv: det som är lätt att åtgärda, det 
som ger mest effekt med avseende på minskade utsläpp, det som ger effekt även inom andra 
viktiga områden som hälsa eller biologisk mångfald eller det som även ger en ekonomisk 
besparing på kort eller lång sikt.  
 
Kartläggningen har delats in i följande områden; transporter, byggande och boende, inköp och 
konsumtion, måltider och livsmedel samt avfall och avlopp. Därefter följer avsnitt som beskriver 
naturens betydelse, kunskapsspridning samt hur klimatarbetet är integrerat i våra 
styrdokument. 
 
Uppgifter hämtade från rapporter, andra kommuner, nationell och lokal statisk har 
sammanställts. Syftet är att ge en bild av den klimatpåverkan som kan kopplas till kommunens 
verksamhet och ansvar. Men kartläggningen ger också en översiktlig bild av klimatpåverkan från 
kommunen som geografiskt område.  
 
Att minska klimatpåverkan är ett långsiktigt arbete, inom många olika områden. Det finns inte 
metoder att räkna på en utsläppsminskning för alla åtgärder. Det går heller inte att med 
säkerhet säga hur mycket vi behöver minska klimatpåverkan lokalt för att klara de globala 
målen. Det är snarast så att alla åtgärder som minskar vår klimatpåverkan behöver vidtas för att 
klara omställningen i tid. 

2.3 Metoder för att beräkna klimatpåverkan 
Nationellt används tre olika sätt att beräkna klimatpåverkan, med olika avgränsningar. 
Koldioxidekvivalenter är den gemensamma måttenhet som anger den växthusdrivande 
effekten hos koldioxid och några ytterligare gaser.  
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2.3.1 Territoriella utsläpp  

Huvudsakligt mått för att beräkna utsläpp inom Sveriges gränser som baseras på detaljerade 
data om aktiviteter som utförs inom landet och används för att följa upp klimatmålen som 
satts upp för Sverige inom FN, EU och nationellt.  

 

2.3.2 Produktionsbaserade utsläpp 

Kompletterande mått för utsläpp från svenska företag och verksamheter som baseras på 
detaljerad statistik om bränsleanvändning i kombination med de territoriella utsläppen. 
Statistiken omfattar utsläpp från svenska företag och invånare som skett både utanför och 
innanför Sveriges gränser och följer samma avgränsning som gäller för nationell ekonomisk 
statistik - nationalräkenskaperna. 

 
Källa Naturvårdsverket, SCB 

ARBETSMASKINER, TOTALT
AVFALL, TOTALT

EL OCH FJÄRRVÄRME, TOTALT
INDUSTRI, TOTALT

INRIKES TRANSPORTER, TOTALT
UTRIKES TRANSPORTER, TOTALT

JORDBRUK, TOTALT
LÖSNINGSMEDEL OCH ÖVRIG...

EGEN UPPVÄRMNING AV BOSTÄDER OCH LOKALER,...

2020 2019

Produktionsbaserade utsläpp 2019-2020
hela Sverige kton CO2-ekv
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2.3.3 Konsumtionsbaserade utsläpp 

Konsumtionsbaserade utsläpp är ett kompletterande mått som tar hänsyn till den 
klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar i Sverige och andra länder. Utsläppen i 
Sverige till följd av konsumtion baseras på utsläppen från svensk industri, det vill säga de 
produktionsbaserade utsläppen. Utsläppen i andra länder är beräknade med hjälp av en 
modell och baseras på statistik om produktionen i andra länder samt import och export.   

Det finns idag ingen metod att beräkna konsumtionsbaserade utsläpp nedbrutet på 
kommunnivå.  

2.4 Lokal statistik för utsläpp 
För att bryta ned den nationella statistiken för de territoriella utsläppen av växthusgaser till 
lokal nivå används principen ”top-down”. Detta innebär att utsläppen bryts ner och fördelas 
över landet i ett rutnät där rutorna motsvarar 1 km2. Fördelningen sker med hjälp av 
kompletterande statistik och geografiska data, till exempel vägnät, markanvändning, 
avverkad skog, befolkningsuppgifter. (RUS, SMHI) 
 

 
    Territoriella utsläpp RUS, SCB, beräknat utifrån kommunens yta och befolkning 

De territoriella utsläppen finns också nedbrutna på lokal nivå och efter olika sektorer. För 
Vaxholm kan följande sektorer redovisas:  
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Utsläpp i Vaxholm fördelat på sektorer SCB 

 

2.5 Kompletterande metoder för att beräkna miljö- och klimatpåverkan 
 2.5.1 Spendanalys  
Genom att analysera en organisations samtliga inköp kan en miljöspendanalys göras. Med 
utgångspunkt från inköp, leverantörer och efter uppdelning i kategorier kan miljö- och 
klimatpåverkan beräknas. Metoden är framtagen av IVL och Upphandlingsmyndigheten. 
 
I verktyget hämtas uppgifter om livscykelbaserad miljöbelastning från databaser och 
kopplas till inköpsvolymer. Miljöbelastningsvärdet är satt per krona för olika typer av inköp.  
 
Analyserna möjliggör styrning av inköp av olika kategorier av varor och tjänster. Exempelvis 
genom att se vilka kategorier och leverantörer som är viktigast att lägga ned tid och 
resurser på.  
 
Ungefär tre fjärdedelar av de klimatpåverkande utsläpp som är en följd av offentlig 
konsumtion och investeringarna sker i andra länder än Sverige. 
 
I Vaxholm stad finns ännu inte något gemensamt inköpssystem med fördelning på 
inköpskategorier. Metoden kan ändå användas för att granska några specifika inköp och 
göra en beräkning för just den varugruppen.  
 

 

 

Transporter

Industri (energi + processer)

Jordbruk

Egen uppvärmning av bostäder och lokaler

Arbetsmaskiner

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

Avfall (inkl.avlopp)

Totala utsläpp av växthusgaser i Vaxholm
uppdelat på sektorer (2019)
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2.5.2 Livscykelperspektiv 

 
Schematisk illustration av ett livscykelperspektiv, Boverket 

 

LCA livscykelanalys är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela 
livscykel, från vaggan till graven. Det kan vara användbart till exempel för val av material i 
byggande. 

LCC Livscykelkostnad är en metod för att inkludera långsiktiga effekter i ett inköpsbeslut. 
Att ta hänsyn till alla kostnader som kan uppstå under en varas eller tjänsts hela 
nyttjandetid, från inköp till avveckling eller avfall.  

När man bara utgår från inköpspriset kan det ge en missvisande bild av den faktiska 
kostnaden. Verktyget kan användas både i början av en upphandling eller inköpsprocess 
eller vid utvärdering av anbud och alternativ.  

2.5.3 Koldioxidbudget 
Koldioxidbudget är ett pedagogiskt sätt visa hur stort utsläppsutrymme 
som finns kvar för en kommun eller region för att klara Parisavtalets 
temperaturmål. I beräkningen görs också en avvägning för att fördela 
det återstående utsläppsutrymmet rättvist mellan länder och i olika 
delar av världen. De fattiga ländernas rätt till utveckling och de rika 
ländernas ansvar att möjliggöra den utvecklingen.  
 
Beräkningen sker utifrån de territoriella utsläppen och omfattar inte de 
konsumtionsbaserade utsläppen. Metoden kan användas nationellt, 
regionalt och lokalt, men bygger i grunden på samma statistiska 
underlag. För en liten kommun blir det underlaget relativt osäkert. För 
att visa på förändring krävs en ny budgetberäkning. Metoden är inte 
allmänt tillgänglig utan genomförs av experter.   
 

2.5.5 Klimatpåverkan på individnivå 
För att räkna på vilken klimatbelastning som en enskild person eller ett 
hushåll har, finns en rad olika verktyg: www.climatehero.se, www.svalna.se, 
Klimatkalkylatorn - Beräkna din miljöpåverkan - Världsnaturfonden WWF, 
Klimatkontot  
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3. Klimatmål globala, nationella, regionala och lokala 
3.1 Globala mål och internationellt arbete 
Vaxholms stad har beslutat att de globala målen i Agenda 2030 ska vara en del av kommunens 
verksamhet och målstyrning. Den här kartläggningen handlar i huvudsak om Mål 13 Bekämpa 
klimatförändringen. Delmål 13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och 
planering samt delmål 13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringarna är 
relevanta för klimatkartläggningen.  

Parisavtalet 
Sverige har undertecknat FN:s Parisavtal med mål och åtaganden för att begränsa de 
klimatpåverkande utsläppen och den globala uppvärmningen. Målet är att hålla den globala 
temperaturökningen under två grader och att ansträngningar ska göras för att begränsa 
uppvärmningen till 1,5 grader. Alla länder som har skrivit under ska redovisa sina klimatåtgärder 
vart femte år. 

IPCC är FN:s mellanstatliga klimatpanel med 194 anslutna länder som arbetar för att ta fram ett 
gemensamt faktaunderlag som beskriver klimatförändringarna. Panelen förser världen med 
kunskapsunderlag och utvärderingar utifrån ett stort antal forskningsrapporter. SMHI 
representerar Sverige i panelen.  

Rapporten från IPPC som redovisades i augusti 2021 slår fast att pågående förändringar är 
omfattande, snabba och saknar motstycke i ett mycket långt historiskt perspektiv. Forskarna har 
nu också konstaterat att det finns en tydlig koppling mellan klimatpåverkan och ökningen av 
antalet extrema väderhändelser.  

EU:s klimatmål 
EU målet är att till år 2030 minska utsläppen med 55 procent jämfört med år 1990. Målen banar 
väg för det långsiktiga målet att uppnå klimatneutralitet till 2050.  

3.2 Nationella mål och lagstiftning 
Sveriges riksdag beslutade 2017 att anta ett klimatpolitiskt ramverk som beskriver hur vi ska 
leva upp till Parisavtalet.  

Klimatlagen är en del av ramverket och innebär att regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt 
arbete som: 

 1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet 

2.  bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga       
effekter av klimatförändring, 

3.  är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och 
skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter,  

4.  vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och 
miljömässiga överväganden 
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En stor utsläppsminskning har skett mellan år 2003 och 2014, främst beroende på 
uppvärmning av bostäder med förnybar fjärrvärme samt användning av biobränslen inom 
industrin. Effektivare bilar och ökad användning av biodrivmedel har bidragit till minskade 
utsläpp inom transportsektorn. Biobränslen, tillsammans med ökad förbränning av avfall, har 
lett till minskade utsläpp inom el- och fjärrvärmeproduktionen.  
 
Inom avfallssektorn har de klimatpåverkande utsläppen minskat på grund av förbudet mot att 
deponera organiskt avfall. Den ökade användningen av biobränsle baseras i huvudsak på 
restprodukter från skogsbruket och skogsindustrin. Skogens upptag av koldioxid ligger ungefär 
på samma nivå som 19901.  

 

Fossilfritt Sverige 
Det är ett nationellt initiativ som ger näringslivet och 
olika branscher en möjlighet att sätta upp mål för 
klimatarbetet och visa hur de kan bidra till 
omställningen. De tre viktiga delarna i färdplanerna är 
att visa på möjligheterna, identifiera nuvarande hinder 
och ge förslag på lösningar. Målet för initiativet är att 
Sverige ska bli världens första fossilfria värdfärdsland. 
För närvarande deltar över 500 aktörer i Fossilfritt 
Sverige. 
 

3.3 Regionala mål 
Länsstyrelsen har antagit en klimat- och energistrategi 2019. Den är rådgivande och anger 
riktningen för arbetet med att minska klimatutsläppen och ställa om energisektorn. Målen i 
strategin är i huvudsak samma som de nationella målen.  

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050) och tillhörande 
klimatfärdplan beskrivs förutsättningarna för regionen att nå målet om nettonollutsläpp till 
2045. Ett regionalt mål är att de direkta utsläppen av växthusgaser 2045 ska vara mindre än 1,5 
ton per invånare och år. Utsläppen av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras. 

 
1 NV rapport fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 

 Senast 2045 ska Sverige ha netto-noll utsläpp av växthusgaser 
 Sveriges totala utsläpp av växthusgaser var 2019 50,9 miljoner ton
 De territoriella utsläppen har minskat med 29 procent mellan 1990–2020 
 Mer än 50 procents utsläppsminskning återstår fram till 2045 
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Länsstyrelsen har tagit fram en koldioxidbudget för länet 2020–2040. Den visar att en 
minskning med 16 procent per år från och med 2020 är nödvändig för att klara Parisavtalets 
mål på 1,5 grader. Även internationella flygresor är inkluderade i länets koldioxidbudget. Det 
finns ingen handlingsplan kopplad till länets koldioxidbudget och det har ännu inte redovisats 
någon uppföljande beräkning.  

 

Beräknade utsläpp fram till 2045 med 16 procent minskning per år i enlighet med länets klimatbudget 
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Det finns beslut om ett regionalt klimatsamarbete, en klimatarena. Det är Region Stockholm 
och Länsstyrelsen i Stockholms län som går samman kring en plattform och samverkansyta för 
länets företag, organisationer, akademi och kommuner. Tanken är att öka kunskapen, få stöd 
och inspiration och hitta nya samarbetsformer i omställningen.  

Klimatarenan kan bli en pådrivande och samlande kraft för klimatomställningen i regionen. 
Men samverkan har försenats och har ännu inte riktigt kommit i gång. Likande samarbeten 
finns i Västra Götaland och Skåne. 

4. Nuläget i Vaxholms stad 

4.1 Klimatpåverkan totalt 
Vaxholms stad har en måttlig tillväxt med avseende på inflyttning till kommunen, nya företag 
och tillkommande bebyggelse.  

Vaxholm är en utpräglad pendlarkommun där flertalet i arbetsför ålder har sin arbetsplats 
utanför kommunen. Service och handel finns i begränsad utsträckning. Det finns goda 
förbindelser med kollektivtrafik, men bilberoendet är ändå stort.  

Turism och besöksnäringen är viktig. Under framför allt sommaren kommer ett stort antal 
besökare med bil, Vaxholmsbåt eller egen båt. Intresset för att ha fritidsbåt är stort och marin 
service är en viktig del av näringslivet. 

 

När de territoriella utsläppen bryts ned till Vaxholm och fördelas på sektorer blir det tydligt att 
det är transporterna som står för de största utsläppen inom kommunen som geografiskt 
område. De territoriella utsläppen omfattar inte en redovisning av klimatpåverkan från 
konsumtionen.  

 Regionen har målet att utsläppen ska minska till 1,5 ton/person till 2045.
 För boende i Vaxholm beräknas utsläppen vara 1,87 ton/person 2019.
 De totala utsläppen i Vaxholm uppgår till 22 401 ton (2019). 
 Energiplanen för Vaxholms stad har målet att minska klimatpåverkande 

utsläppen med 12 procent per år till 2030. 
 Det innebär en minskning med 2300–2500 ton per år de första åren. 
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SCB, Regional utsläppstatistik 

Sveriges kommuner och regioner, SKR sammanställer årligen ett antal nyckeltal som också kan 
jämföras med andra kommuner. Ett sådant nyckeltal är utsläpp till luft av växthusgaser totalt, 
ton CO2-ekv/invånare. 

I jämförelse med andra kommuner i landet har Vaxholm låga territoriella utsläpp. Det beror 
främst på att det inte finns processindustri, avfallsförbränning, motorvägstrafik eller andra 
större utsläppskällor inom kommunens gränser.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RKA, utsläpp av koldioxidekvivalenter ton/inv och per år, jämförelse inom landet, blå pil är Vaxholm 

Högst ligger Oxelösund och Lysekil med utsläpp från stålverk och petroleumindustrin. Lägst 
ligger ett antal Stockholms-kommuner Sundbyberg, Järfälla, Lidingö, Tyresö.  
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Men boende och verksamheter inom kommunen bidrar till trafiken på motorvägarna i regionen 
och i landet, avfall från kommunen transporteras och förbränns i värmeverket utanför 
kommunen. Livsmedel och varor som produceras i andra delar av landet och utomlands 
konsumeras inom kommunen. Den totala klimatpåverkan som kommunens verksamhet, 
boende och verksamma i kommunen orsakar syns inte fullt ut i den här statistiken. 

 

RKA, kolada, kommuner i Stockholms län. Den lilla blå pilen visar Vaxholms plats i statistiken.  

I länet ligger Nynäshamn högst pga Nynäs Petroleum och därefter Sigtuna med trafiken kring 
Arlanda. Vaxholm ligger på 15:e plats bland länets kommuner.  

4.2 Transporter 
Fakta och siffror 
Förbrukningen av fossila bränslen till transporter är den mest uppenbara och direkta källan till 
koldioxidutsläpp. Utsläppen från transportsektorn måste minska för att vi ska nå klimatmålen. 
Det behöver ske både genom teknikutveckling av fordon och bränslen, flera som går och cyklar, 
men också ett minskat transportbehov.  

Transporter står för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Det nationella målet för 
transportsektorn är att minska klimatpåverkan med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 
(omfattar inte flyget). Ökningen av biodrivmedel och minskad bränsleåtgång per mil minskar 
utsläppen samtidigt som statistiken visar att antalet körda mil ökar. Minskningstakten är för 
närvarande för låg för att kunna nå målen. 

I Stockholms län står transporterna för drygt 50 procent av växthusgasutsläppen. Fossila 
drivmedel står fortfarande för mer än 75 procent av den totala energianvändningen inom 
transportsektorn. 
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Byggande, drift och underhåll av infrastruktur för trafiken innebär också en stor miljö- och 
klimatpåverkan som en indirekt är följd av ökande trafikflöden. Just nu pågår flera stora 
regionala infrastrukturprojekt, till exempel förbifart Stockholm.  

Hårdgjorda ytor som anläggs med asfalt, en fossil råvara, tränger undan naturlig mark och 
vegetation som kan bidra till kolinlagring och klimatanpassning.  

Produktionen av nya personbilar innebär också en klimatbelastning. I ett livscykelperspektiv 
vinner elbilen över en fossilbränsledriven bil. Men för att minska klimatpåverkan från 
transportsektorn så räcker det inte med att ställa om till eldrift. Vi måste också minska 
transportbehovet och antalet fordon.  

Personbilar 
Antal personbilar registrerade i kommunen 2020 uppgick till 5269 samt 512 lätta lastbilar. Det 
är 367 bilar/1000 invånare i jämförelse med genomsnittet i länet som är 273 bilar/1000 
invånare.  

 

Bensin

Diesel

El

Hybrid

Ladd...

Etanol

Gas

Personbilar registrerade i Vaxholm 
totalt 2019 efter drivmedel

Bensin

Diesel

El

Hybrid

Laddhybrid

Nyregistrerade personbilar i Vaxholm 
under 2020 efter drivmedel
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Av nyregistrerade personbilarna i Vaxholm under 2020 var hela 34 procent så kallade 
klimatbonusbilar som är elbilar, laddhybrider eller gasbilar som släpper ut max 70 g CO2/km. 
Omställningen till fossilfria fordon går snabbt. 

Fossila bränslen dominerar fortfarande inom transportsektorn. Men på grund av 
reduktionsplikten och inblandningen av förnybart minskar ändå växthusgasutsläppen per liter 
bränsle.  

Biogas framställs av rötgaser från avloppsreningsverk och matavfallsanläggningar. Tillgången är 
begränsad och i stockholmsregionen används biogas framför allt i kollektivtrafiken. Vätgas 
förutspås bli nästa stora tekniksprång inom fordonsindustrin. 

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken i Vaxholm utgörs till stor del av bussar som drivs på biodiesel, utan direkta 
klimatutsläpp. Sedan februari 2021 är resor med SL märkta med Bra Miljöval. Det innebär att 
det finns krav på energieffektivitet och utsläpp av växthusgaser under hela livscykeln för det 
drivmedel som används. Utvecklingen av kollektivtrafiken i Vaxholm är viktig för att kunna 
minska utsläppen från persontransporter. Nu finns också beslut om att utöka kapaciteten i 
busstrafiken och försöket med pendelbåt till Strömkajen är förlängt.  

Waxholmsbolaget har en drivmedelsplan som innebär att 90 procent av alla båtar ska drivas 
med förnybar energi. Regionen har ännu inte fattat beslut om vilka fartyg som ska upphandlas 
för fortsatt trafik, men klimatpåverkan från regionens båttrafik förväntas minska inom den 
närmaste tioårsperioden. Idag drivs trafiken med 50 procent andel förnybara bränslen.  

 
Region Stockholm genomförde 2019 
en resvaneundersökning, baserat på 
mätningar och enkäter. I svaren syns 
en tydlig en övergång från 
biltransport till kollektivtrafik, gång- 
och cykeltrafik. 

Underlaget från Vaxholm är relativt 
litet och får tolkas med försiktighet, 
men även här syns förändrade 
resvanor, att flera cyklar och går och 
att bilkörningen minskar. 
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Resvaneundersökningen för Vaxholm 
andel resor med olika färdmedel

 Transporter står för 19 procent av hushållens klimatpåverkan från 
konsumtion, men då är inte utrikes flygresor medräknade.

 Körsträckan i genomsnitt per bil i Vaxholm är 600 mil/år. 
 För alla registrerade personbilar i Vaxholm innebär det 3758 ton per år.
 I genomsnitt flyger vi och släpper ut 1 ton/år och person i Sverige.
 För Vaxholm innebär det ett utsläpp på ca 12 000 ton/år från flygresor.
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Färjerederiet ansvarar för trafiken på tre färjelinjer i kommunen. Det är en viktig del av 
infrastrukturen och samtidigt en del av klimatbelastningen från våra dagliga transporter. 
Färjetrafiken på de här tre linjerna förbrukade ca 938 kubikmeter diesel (2020) med ett 
koldioxidutsläpp på 2944 ton koldioxid.  

Färjerederiet har en vision att vara fossilfria 2045 och planerar att trafikera Vaxholm-Rindö med 
hybridfärja inom de närmaste åren. Kaptenerna inom färjerederiet utbildas också i eco-shipping 
vilket bidrar till att minska bränsleförbrukningen.  

 

Båtar 
Båtlivet är en stor del av transportsektorn och friluftslivet i kommunen, med både yrkestrafik 
och fritidsbåtar. Än så länge dominerar fossila bränslen för båtar. Tankstationerna i Vaxholm 
säljer också relativt stora bränslevolymer till förbipasserande och besökare.  

I ett nationellt perspektiv står båtlivet i Sverige för förhållandevis små utsläpp, drygt tre promille 
av landets totala utsläpp. (Naturvårdsverket 2018), men lokalt är det en betydande 
utsläppskälla. Uppskattningsvis går ca 40 procent av den totala drivmedelsförsäljningen i 
Vaxholm till båtar.  

Förnybar diesel finns att tanka på en del sjömackar, bland annat i Österåker. Det utvecklas också 
allt fler båtmotorer med eldrift. Användningen av fossila bränslen till båtar medför också en 
belastning på vattenmiljön som är betydande på platser med en omfattande båttrafik.   

 

Flyget 
En studie som Stockholms stad har genomfört visar att ungefär 75 procent av 
växthusgasutsläppen från invånarnas flygresor kommer från privatresor. Ett skäl till att 
privatresor står för en stor andel av utsläppen är att dessa ofta är längre än de som görs i 
tjänsten. 2  

Den uppskattade totala klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor år 2017 var cirka 
10 miljoner ton koldioxidekvivalenter (inklusive höghöjdseffekten). Det är lika mycket utsläpp 
som för hela personbilstrafiken i Sverige. Utsläppen är cirka 1 ton per person och år, vilket 
motsvarar en flygresa till södra Spanien. I Sverige flyger vi mer än fem gånger så mycket som det 
globala genomsnittet. Den internationella turismen leder också till annan konsumtion och 
klimatpåverkan på resmålen, samtidigt som turismen är en viktig inkomstkälla för många länder.  

Under pandemin har det internationella resandet minskat kraftigt men ökar nu igen när 
restriktionerna släpper. Inrikes tjänsteresor förväntas dock minska permanent på grund av flera 
digitala möten och nya arbetssätt.  

 
2 Hur stor är klimatpåverkan från stockholmarnas flygresor? Stockholms stad, 2017 
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadens-klimat-och-miljoarbete/Klimatpaverkan-fran- stockholmarnas-
flygresor/ 
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Ekoturism är en växande sektor, men framför allt inom landet. Trenden att semestra i 
närområdet har vuxit under pandemin. Vaxholm ett sådant resmål för stockholmsregionen. Att 
arbeta med att öka länets upplevelsekvalitet och på så sätt öka den lokala turismen under hela 
året kan därmed ses som en klimatåtgärd. Attraktiva grönytor och stadsmiljöer, kulturella 
upplevelser och goda möjligheter att nå dessa platser med cykel eller kollektivtrafik kan öka det 
lokala värdet och kan vara ett led i en beteendeförändring för att minska långväga flygresor och 
klimatbelastningen från turismen. 

Cykel 
I Vaxholm finns 12,7 km cykelväg. Det finns goda möjligheter att ta sig fram med cykel som ett 
alternativ till bilen i de centrala delarna av Vaxholm, men det är inte ett säkert alternativ för att 
pendla utanför kommunen. Trafikverket ansvarar för utbyggnad av det regionala cykelstråket, 
”Vaxholmstråket”, mellan Arninge och Engarn. Vaxholmstråket är utpekat i den regionala 
cykelplanen, men arbetet har hittills inte prioriterats. 

Kommunens verksamhet 
Av kommunens fordon för tjänsteresor är ca 70 procent klimatbonusbilar (2020). Över 80 
procent av körda mil med tjänstebil i kommunen sker inom hemtjänsten. I den verksamheten 
används framför allt små bränslesnåla bilar, laddhybrider, elbil samt cyklar.  

Vi inköp av nya fordon eller tecknande av leasingavtal bör både transportbehovet och 
miljökraven på fordonen utredas. Tillgången till laddplatser vid kommunens verksamheter och 
på allmänna parkeringar begränsar omställningen.   

Kommunen har en viktig roll i omställningen av transportsektorn genom att se till att det finns 
möjlighet att ladda personbilar på allmänna parkeringsplatser. För att laddplatser på allmänna 
parkeringar ska upplevas som tillgängliga krävs tydlig skyltning, gemensamma och enkla 
betallösningar samt övervakning så att platserna inte upptas av fordon som inte laddar.   
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Det genomfördes en enkät om våra resvanor inom kommunen i september 2021. Svaren visar 
att bilen är det dominerande transportslaget för resor till och från arbetet. Det som är 
avgörande för valet av färdmedel, är att bilen ger kortast restid. 73 procent av de svarande 
tycker att arbetsgivaren ska arbeta med frågan, hur vi tar oss till och från jobbet, vilket är 
positivt för att kunna arbete med en förändring av resvanorna.  

 

Jämfört med andra kommuner 
I Vaxholm är körsträckan 600 mil/bil och per invånare och år, högre än genomsnittet för länet 
som ligger på 571 mil/bil, invånare och år men lägre än genomsnittet i landet som är 651 mil/bil.  

Vaxholm har en stor andel miljöbilar som är registrerade i kommunen, ca 17 procent, jämfört 
med 14 procent i hela landet och 16 procent som medel i länet. (2020).  

Enligt SKR bor 79 procent av kommunens befolkning i kollektivtrafiknära läge, dvs inom 500 
meter från bostaden. Det är relativt lågt i jämförelse med andra kommuner i länet. I Solna och 
Stockholms stad är andelen kommuninvånare som bor kollektivtrafiknära 100 procent. 

Andel miljöbilar i kommunorganisationen är 61 procent (2020) Vilket är en bra placering 
nationellt och även som fjärde bästa kommun i länet. Stockholms stad är ledande med 90 
procent miljöbilar.  

Stockholms län har flest laddplatser i landet, men i övrigt är laddinfrastrukturen ojämnt fördelad 
mellan kommunerna. I Vaxholm finns fem laddplatser.  

Vad kommunen kan göra 
 Fortsatt samarbete med SL och Trafikförvaltningen för att utveckla kollektivtrafiken. 
 Påverka Trafikverket att prioritera cykelstråken mot Arninge och Österåker.  
 Uppmuntra medarbetare i Vaxholms stad att cykla och gå eller resa kollektivt till jobbet. 
 Upphandla fossilfria transporttjänster och entreprenader. 
 Arbeta för en effektiv logistik till kommunens verksamheter.   
 Bygga ut laddinfrastruktur för anställda och för besökare på kommunens parkeringar.  
 Utveckla en lokal ekoturism och Vaxholm som besöksmål. 
 Underlätta för cykel på Rindö och Resarö.  
 Verka för att etablera fossilfria bränslealternativ för yrkesbåtar och fritidsbåtar. 
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Vad kommuninvånare kan göra 

 Cykla, gå och åka kollektivt till jobbet, till skola och aktiviteter 
 Arbeta på distans och samåk till jobb och aktiviteter 
 Minska transportbehovet genom att väga in transporter i beslut kring arbete och fritid  
 Vid byte av fordon och båt, gå över till laddbart och förnybart 
 Testa att åka kollektivt under en vecka eller månad för att jämföra med bilen. 
 Lägg upp en flerårsplan för semesterresor med flyg, att resa långt och vara borta länge 

är bättre än många korta resor per år. 
 Klimatberäkna din flygresa www.icao.int/environmental-

protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx 
 

4.3 Byggande och boende 
Fakta och siffror 
Klimatutsläppen som är kopplade till boende och drift av bostäder har minskat mycket under 
det senaste decenniet och sektorn står nu endast för ca 2 procent av de totala utsläppen. Det 
beror på utfasning av oljeeldning, investeringar i fjärrvärme och styrmedel för att producera 
förnybar el.  

Samtidigt har intresset för inredning och ombyggnation ökat. Vi har flera elektriska 
installationer, konsumtionen till boendet har ökat. 

 

I byggsektorns färdplan mot ett fossilfritt Sverige föreslås följande för att nå netto-noll utsläpp: 

 Minskad materialanvändning, materialval med mindre klimatpåverkan och ökad 
materialåtervinning vid byggproduktion. 

 Färre transporter inom byggsektorn, överflyttning till transportslag med mindre 
klimatpåverkan.  

 Energieffektivisering vid renovering. 
 Design av byggnader för ökad flexibilitet och möjlighet till ombyggnad och demontering  
 Minskat behov av lokalyta genom exempelvis delningsekonomi, aktivitetsbaserade och 

flexibla kontor, högre grad av flexibilitet i bostadsmarknaden.  

 Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges 
klimatpåverkan.

 I nya, energieffektiva byggnader utgör klimatpåverkan under 
byggskedet hela 70 procent av byggnadens totala klimatavtryck. 

 Driften av nya byggnader, under hela livslängden, är mindre än 
klimatpåverkan från själva byggfasen.

 I Vaxholm finns 73 solcellsanläggningar (2020).
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Äldre bostäder och framför allt flerbostadshus från 1960- och 1970-talen har ett stort 
renoveringsbehov och kommer att utgöra en stor del av byggverksamheten i Sverige under en 
lång tid framöver. Antalet lägenheter i äldre flerbostadshus i Vaxholm är begränsat, men där 
finns det troligen ett behov av renovering och energiåtgärder.  

Byggandet i kommunen består till stor del av enfamiljshus, ombyggnation och permanentning 
av fritidshus. Nu tillkommer flerbostadshus på Norrberget. Planer finns också för ytterligare 
några mindre områden på Vaxön. Under 2020 lämnades 5 bygglov för enbostadshus, men 
normalt tillkommer ca 10–20 enfamiljshus varje år, beroende på om någon ny detaljplan har 
antagits. Boende i småhus är den vanligaste boendeformen för 54 procent av Vaxholmsborna 
(2018).  

Antalet solenergi-installationer ökar då det är lönsamt inom en rimlig avskrivningstid. En ökad 
lokal elproduktion minskar elberoendet och frigör effekt i elnätet som behövs till omställningen 
inom industrin och transportsektorn i Sverige.  

Det finns inga uppgifter om den el som hushållen köper i Vaxholm är förnybar eller producerad 
med fossila bränslen. Men målet att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion till 2040 
ligger inom räckhåll. Så oavsett vilken el-leverantör man väljer kommer det att kunna vara 
förnybart.  

Den stora användningen av betong och utsläppen från cementproduktion medför att enbart 
detta står för cirka 8 procent av världens CO2-utsläpp. Flera studier visar att trä som 
byggmaterial har betydligt lägre klimatpåverkan än andra material. Det kräver också mindre 
energi vid utvinning och tillverkning än stål och betong. En viktig faktor för att trä ska vara ett 
klimatsmart byggmaterial är att det kommer från ett hållbart skogsbruk. Det innebär bland 
annat att avverkningen av skog inte överstiger skogstillväxten.  

Jämförelse av CO2-belastning från trä- respektive betongstomme, Upphandlingsmyndigheten 

Miljövarudeklaration (EPD) Environmental Product Declaration är ett system för att beskriva 
miljöegenskaper hos produkter eller tjänster och ett sätt att redovisa resultatet från en 
livscykelanalys för en definierad produkt. Detta möjliggör jämförelse mellan olika byggmaterial, 
miljö och ekonomi. Alla registrerade EPD:er finns att ladda ner. 

Från och med den 1 januari 2022 införs en lag om klimatdeklaration. Den ska lämnas in till 
Boverket innan byggnadsnämnden i kommunen får lämna slutbesked om att byggnaden får tas i 
bruk. (ändring i 10 kap. 34 § plan- och bygglagen). 
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Det uppkommer cirka 10 miljoner ton avfall från byggande och rivning i Sverige varje år. Det är 
mer än dubbelt så mycket jämfört med mängden hushållsavfall, och mest av alla branscher om 
man bortser från gruvindustrin. Från 1 augusti 2020 gäller krav på att den som producerar bygg- 
och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag.   

Kommunens verksamhet 
Vaxholms stad står inför byggandet av ett nytt äldreboende. Planer finns också på en ny ishall. 
Inköpskategorierna bygg, fastighet och mark står för närmare 40 procent av klimatpåverkan till 
följd av offentliga inköp, i ett nationellt perspektiv. I Vaxholm är byggtakten lägre, vi äger mark 
för offentlig verksamhet och det handlar mera om att bygga om och renovera än att bygga nytt.   

Kommunens energianvändning till uppvärmning och fastighetsdrift är baserad på fjärrvärme och 
inköp av 100 procent förnybar el och bidrar därmed inte till någon betydande klimatpåverkan.  

All energiproduktion medför dock en miljöpåverkan, även förnybar energi. En effektiv 
energianvändning och styrning av system för drift av fläktar, värmepumpar och belysning i 
kommunens fastigheter bidrar till minskat energibehovet, frigör effekt i elnätet och minskar 
kostnaderna.  

Med solceller på kommunens byggnader ökar den lokala energiproduktionen, sårbarheten 
minskar och driftkostnaderna minskar i ett långsiktigt perspektiv.   

Jämfört med andra kommuner 
- Enligt SKR har Vaxholm 0.9 färdigställda bostäder i småhus/1000 invånare 2020, vilket 

ligger under medel i landet och även i länet.  
- Antal fritidshus/1000 invånare ligger över medel i landet och på tredje plats i länet 

efter Norrtälje och Värmdö.  
- Antal bostäder med hyresrätt/1000 invånare ligger Vaxholm på femte sista plats vid en 

jämförelse i länet, tillsammans med Danderyd, Ekerö, Vallentuna och Täby. 
(Kolada/jämföraren/bostadsförsörjning) 

Vad kommunen kan göra 
 Utreda lokalbehovet och möjligheter att använda/anpassa befintliga lokaler till flera 

verksamheter under olika tider under dagen.  
 Beräkna klimatpåverkan från olika alternativa byggnadsmaterial och energilösningar 

inför ett beslut om en större nybyggnation. 
 Ställa krav på minskad materialanvändning, spill, återbruk, effektiva transporter och 

sortering av avfall för återvinning och masshantering i byggentreprenader. 
 Diskutera klimat och energifrågor tidigt i plan- och byggprocessen med avseende på val 

av byggnadsmaterial, placering i terrängen, tillgång till grönska och skugga, egen 
energiproduktion.  

 Ställa krav på återvunnen plast i förpackningar till produkter och emballage i 
byggprocessens alla skeden 

 Hantera natursten så att den går att återbruka. Natursten har ett stort klimatavtryck 
och är ofta en långväga import. 

 Använda en andel återvunnen asfalt i anläggningsprojekt 
 Använda Upphandlingsmyndighetens vägledning för att ställa klimatkrav vid byggande: 

Klimatkrav för nybyggnad av hus | Upphandlingsmyndigheten 
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Vad kommuninvånare kan göra 

 Välj byggmaterial med liten klimatpåverkan, svenskt trä, återbruk  
 Tänk igenom placering av en ny byggnad med avseende på solinstrålning, 

energieffektivitet, klimatanpassning. 
 Planera för markarbeten så att behovet av sprängning och masshantering minskar 
 Vid renovering, ställ krav på entreprenörer att återbruka, sortera avfallet och att 

transportera till en godkänd mottagningsanläggning 
 Återbruka mera, helt nytt kök eller bevara delar? 
 Bygg in smarta lösningar till exempel närvarostyrd belysning, timer på energikrävande 

maskiner och laddare till bilen.  
 

4.6 Inköp och konsumtion 
Fakta och siffror 
Klimatpåverkan från konsumtionen i Sverige är ungefär åtta ton växthusgaser per person och år. 
Den privata konsumtionen uppgår till ca 5,4 ton/år och person och resten är offentlig 
konsumtion. Ett genomsnitt för I-länder är 16 ton/person. För att kunna nå målen i Parisavtalet 
ska de globala utsläppen minska till ett ton per person till 2050. 

 

Dagens linjära affärsmodeller är uppbyggda runt varje produkt specifikt, utan någon analys av 
hur produkten eller materialet i produkten kan nyttjas i nästa led, eller användas effektivare 
under produktens livstid. I de flesta fall köper konsumenter varor som används mycket 
begränsat. En borrmaskin används till exempel i genomsnitt tre gånger under maskinens livstid.  

Nu utvecklas andra, cirkulära modeller där produkter blir tillgängliga genom leasing och 
delningsplattformar eller second-handförsäljning och återbruk. Det är ett effektivt sätt att 
minska klimatpåverkan från ett konsumtionen i alla led från produktion, transport och 
avfallshantering. 

 

 Totala utsläppen i Sverige från konsumtionen uppgår till 93 miljoner ton, 
varav 40 procent är offentlig konsumtion och investeringar

 Hela 63 procent av utsläppen från konsumtion uppstår i andra länder
 Det finns ännu inget nationellt mål för de konsumtionsbaserade utsläppen. 
 I genomsnitt har varje person i Sverige ett konsumtionsrelaterat utsläpp på 8 

ton per år.
 I Vaxholm innebär det ett totalt klimatutsläpp på 64 892 ton från privat 

konsumtion och 43 747 ton från offentlig konsumtion och investeringar. 
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De konsumtionsbaserade utsläppen är statistik som är framtaget som en del av 
miljöräkenskaperna för Sverige. Det är uppbyggt med nationalräkenskaperna som grund, och 
redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. 

Med investeringar avses här inköp som näringsliv och offentlig sektor gör av till exempel 
maskiner, byggnader och vägar. 

Semesterresor med flyg kan ses som en del av vår konsumtion snarare än en transport.  

Produktionen av textilier orsakar inte bara utsläpp av växthusgaser utan även miljöpåverkan 
genom användning av stora mängder råvaror, kemikalier och vatten. 

Naturvårdsverket har med en livscykelanalys visat att den totala klimatpåverkan av svenskarnas 
textilkonsumtion är cirka 4,2 miljoner ton vilket motsvarar 0,4 ton per person och år. Utsläppen 
har ökat sedan år 2000 främst på grund av att konsumtionen av importerade textilier har ökat. 

 

 Varje svensk köper i genomsnitt ca 14 kg textil per år 
som medför ett klimatutsläpp på 0,4 ton/person och år. 

 För Vaxholms befolkning skulle det innebära 168 ton 
textil/år med ett utsläpp på 4800 ton CO2/år.
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Naturvårdsverket konsumtion och klimat 

 
En stor del av de varor vi köper, textilier, livsmedel elektronik importeras från hela världen. 
Komponenter, råvaror kommer från olika delar av världen för att sedan monteras, förädlas och 
sys ihop i länder med låga löner och i många fall dåliga arbetsförhållanden.  Det är svårt att som 
inköpare eller konsument få kunskap om miljö- och klimatpåverkan i alla led.  
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Kommunens verksamhet 
Upphandlingsmyndigheten har beräknat att de offentliga inköpens klimatpåverkan uppgår till 
23,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter för hela Sverige (2019). Det finns ingen beräkning av den 
faktiska klimatpåverkan från inköpen i Vaxholms stad. 

Upphandlingsmyndighetens beräkning för en typisk kommun i Sverige 

Störst klimatpåverkan från kommunernas inköp, baserat på den nationella statistiken, är 
kategorin byggnad, fastighet och mark. Därefter följer utrustning och material som till exempel 
byggmaterial, fordonsbränslen, möbler och kontorsmaterial, förbrukningsmaterial med mera. 

Drift av verksamheter och driftentreprenader har också stor miljöpåverkan och därefter 
kommer kategorin tjänster och material till brukare.  

I kategorin material och tjänster till den egna organisationen finns IT- och 
telekommunikationsutrustning med anknutna tjänster. Här finns också tjänsteresor, 
resebyråtjänster, konferenser och hotell, skolskjutsar med mera.  

Upphandling och inköp är ett strategiskt viktigt verktyg och en nyckel till att styra kommunens 
klimatpåverkan från inköp till kommunens verksamhet. De juridiska kraven på 
upphandlingsprocessen och utbudet av anbudsgivare för en liten kommun kan begränsa 
möjligheterna att använda upphandling som en klimatåtgärd. Genom anslutning till 
upphandlingstjänster som Adda och STIC kan kommunen ta del av redan utarbetade 
hållbarhetskrav. 

Vid upphandling kan också funktionskrav ställas som fokuserar på hur något ska uppnås istället 
för vad som ska uppnås, en tjänst i stället för en vara. Ett exempel är tjänsten ”rena 
entrémattor” i stället för att köpa in egna mattor och upphandla transport och tvätt av 
mattorna.  

Byggnad, fastighet, mark

Utrustning och material

Drift av verksamheter och 
entreprenader
Material och tjänster för den 
egna organisationen
Tjänster och material till 
brukare
Stödjande tjänster

Inköp i en kommun fördelat på olika kategorier 
efter klimatpåverkan
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Många kommuner arbetar aktivt med hållbar konsumtion. Detta görs främst inom områden 
som lokalt resande, minskade avfallsmängder, återbruk, energianvändning samt livsmedel. Få 
kommuner arbetar för att minska invånarnas konsumtionsrelaterade klimatpåverkan. Det ligger 
inte självklart inom kommunens ansvarsområde eller rådighet. 

Inom kommunorganisationen finns ett mål att arbeta för att ha resurs- och klimatsmarta 
medarbetare. Det är en viktig del av det interna miljöarbetet som också finns med i 
introduktionen av nyanställda. På externa webbsidan finns också information om hållbar livsstil. 
  
Jämfört med andra kommuner 

Det finns ingen statistik som visar hur konsumtionen ser ut i Vaxholm eller i jämförelse med 
andra kommuner. Privatpersoners inköp varierar naturligtvis över landet och för varje person, 
men är också tydligt kopplat till hushållens inkomstnivå.  

 

 

Olika konsumentmarknader och deras klimatpåverkan, ton CO2e/år, SCB 
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Vad kommunen kan göra 

 Ställa klimatkrav i avtal och upphandling av varor och tjänster 
 Ta fram vägledning för klimatsmarta val inom ramavtalen 
 Följa upp klimatpåverkan från avtal och inköp  
 Minska förbrukningen av plast i varor och förpackningar 
 Återbruk av kontorsmaterial och möbler inom kommunens verksamhet 
 Informera om klimat och konsumtion vid kampanjer och via kommunikationskanaler 
 Arbeta för att kommunen ska ha resurs- och klimatsmarta medarbetare 

Vad kommuninvånare kan göra  

 Hitta alternativ till plastprodukter och inplastade varor  
 Ge bort upplevelser eller biljetter till evenemang i stället för saker 
 Köp och sälj second-hand  
 Semestra utan att flyga  

4.5 Måltider och livsmedel 
Fakta och siffror 
Vilka livsmedel vi väljer att köpa hem och äta har stor betydelse för klimatet. I Sverige äter vi ca 70 
procent mera kött än för 60 år sedan, 84 kg/invånare. Konsumtionen av kött har ändå minskat de tre 
senaste åren på grund av en ökad medvetenhet om matens miljöpåverkan, hälsoaspekter, trender, 
köttpriser och djuretik.  
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Det finns många olika aspekter att ta tänka på i matbutiken. Valet står mellan närodlat-importerat, 
vegetariskt-animaliskt, ekologiskt, rättvisemärkt, nyckelhål, KRAV osv.  

Det finns nu exempel på klimatmärkning av livsmedel som förutom klimatpåverkan också ska 
fånga in andra aspekter av hållbarhet som biologisk mångfald och arbetsvillkor.  
 
Annan miljömärkning som t ex KRAV kan också ge vägledning men det är inte alltid som en 
beräknad klimatpåverkan ingår i bedömningen. 

Matsvinn 
En tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp. Matsvinn är livsmedel som producerats 
men som av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan men 
den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen. 

Att minska matsvinnet i världen är ett viktigt bidrag till klimatet, därför har FN som mål i Agenda 2030 
att halvera det globala matsvinnet, och minska svinn och förluster i hela livsmedelskedjan. Om det inte 
fanns något matsvinn i världen skulle ytterligare tre miljarder människor få mat svälten skulle minska. 

Varje år slänger hushåll i Sverige cirka 19 kilo ätbar mat per person. Det som oftast blir matsvinn är frukt, 
grönsaker, bröd och matrester. Förutom detta hälls dessutom 18 kilo mat och dryck ut i vasken, per 
person och år. De produkter som oftast hälls ut är kaffe, te och mejeriprodukter.  

Kommunens verksamhet 
Måltidsenheten ansvarar för alla måltider inom skola och förskola i kommunen. Det finns fem 
tillagningskök på skolor och förskolor i kommunen. Måltidsenheten arbetar medvetet med att 
minska miljö- och klimatpåverkan från verksamheten. Det är allt från livsmedelsinköp till val av 
menyer och minskat svinn. Livmedelsinköp görs utifrån en lista på hållbara livsmedel. För 
uppföljning finns ett antal indikatorer varav CO2-ekvivalenter per kg livsmedel är en.  

Mängden mat som slängs mäts kontinuerligt både som tallrikssvinn och produktionssvinn i 
köken. Det finns också en medveten tanke att ge barn och unga kunskap om goda matvanor och 
miljöpåverkan samt att laga en stor andel av maten från grunden och undvika halvfabrikat. 
(Måltidspolicy 2020). 

Jämfört med andra kommuner: 
Andelen ekologiska livsmedel i Vaxholm var 34 procent (2021). Målet är 38 procent men 
variationen mellan åren beror också på tillgången på ekologiska varor. Jämfört med andra 

 Av hushållens klimatpåverkan från konsumtion kommer 16 procent från 
maten eller ca 860 kg CO2 per person och år. 

 För Vaxholm innebär det 10 380 ton CO2/år
 I genomsnitt slänger varje hushåll i Sverige 19 kilo ätbar mat per person
 I Vaxholm skulle det innebära att vi slänger 228 ton mat/år. 
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kommuner i länet ligger Vaxholm på medel där Södertälje toppar med 63 procent. Landets 
kommuner rankas av Ekomatcentrum och vinnare 2021 var Lunds kommun med 75 procent 
ekologiska inköp. Lika viktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan är att välja svenskt, 
råvaror med liten klimatpåverkan samt att arbeta medvetet med att minska svinnet.  

Vad kommunen kan göra: 
 Erbjuda måltider till äldre som är tillagade lokalt. Det minskar transportbehovet och 

möjliggör val av förpackningsmaterial och val av råvaror med liten klimatpåverkan.  
 Välja ekologiska, vegetariska alternativ vid inköp och beställning av måltider, dryck och 

fika till kommunens verksamheter.  
 Välja bort engångsmaterial vid servering eller i annat fall plastfria förpackningar och 

engångsmaterial. 
 Utveckla odlingsprojekten i skola och förskola som ger kunskap om närodlat och 

respekt för råvaror.  

Vad kommuninvånare kan göra: 
 Välj råvaror till matlagningen med omsorg, vegetariskt, närodlat, efter säsong och 

ekologiskt kött som bidrar till öppna landskap.  
 Minska mängden plastförpackningar och tänk återvinning redan i butiken.  
 Gå och cykla till butiken om du inte ska storhandla 
 Vissa restauranger säljer överbliven mat i en svinn-app i stället för att slänga maten 
 Öka kunskapen om rätt förvaring och leta inspiration för att ta hand om rester. 
 Var en nyfiken konsument, utmana invanda matvanor, testa nya livsmedel och recept 

och sök information om miljö- och klimatpåverkan.  
 

4.7 Avfall och avlopp 
Fakta och siffror 
Klimatpåverkan från avfallssektorn har minskat med 71 procent sedan 1990 och står nu endast 
för 2 procent av de totala utsläppen. Minskningen beror till stor del på förbudet att deponera 
biologiskt avfall, täckning av gamla deponier med uppsamling av metangas samt ökad 
återvinning och matavfallsinsamling.  

Avfallsmängden per person kan vara ett indirekt mått på konsumtionen och matsvinnet.  

En plockanalys av det avfall som lämnats som restavfall/ brännbart i Vaxholm visar att 
sorteringen kan förbättras framför allt när det gäller matavfall och förpackningsavfall. 
Restavfallet går till värmeverket i Brista, Sigtuna kommun. De fossila utsläppen från 
fjärrvärmeproduktionen i Brista-verket kommer i huvudsak från plast som inte har sorterats ut.   
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 Det utsorterade matavfall i Vaxholm håller hög kvalitet och består till stor del just av 
matavfall 

 Varje hushåll i Vaxholm slänger ca 4 kg restavfall och 2 kg matavfall per vecka.  
 Kvar i restavfallet finns 34 procent tidningar och förpackningar som skulle ha kunna 

ha sorterats ut 
 Restavfallet innehåller fortfarande 28 procent matavfall som skulle kunna bli till 

biogas 
 Restavfallet består till 20 procent av plastförpackningar som bidrar till 

klimatutsläppen vid förbränning 

 

Plast är en fossil råvara 
Plast är ett användbart material med många bra egenskaper. Men det är oftast tillverkad av 
råolja och därmed en fossil råvara. Biobaserad plast är tillverkad av en förnybar råvara.  

Engångsplastdirektivet3 är infört i Sverige och har hittills medfört skatt på plastpåsar. 
Regelverket syftar till att minska användningen av produkter som ofta bara används en gång och 
som bidrar till nedskräpning och plastföroreningar i haven. Reglerna införs succesivt i Sverige 
under kommande år och handlar om bestick, sugrör, tops cigarrettfilter, plastmuggar mm. Det 
kan också bli aktuellt att reglera konstgräsytor och andra plastade ytor. En nedskräpningsavgift 
införs nu för vissa produkter. Intäkterna ska fördelas till kommunerna och bidra till städning och 
förebyggande åtgärder.  

Det är bara 15 procent av den plast vi slänger som går till återvinning. Det innebär att det finns 
en stor potential att förbättra utsorteringen av plast från hushållen. Men producenterna måste 
också arbeta för att förpackningarna ska vara lätta att sortera ut från annat material och för att 
kvaliteten är tillräckligt bra för att kunna bli till ny 
plastråvara. Att använda återvunnen plast medför 
en betydligt mindre klimatpåverkan än ”ny” plast.   

Cirkulär ekonomi  
Med cirkulär ekonomi avses affärsmodeller som 
bidrar till effektiv resursanvändning och minskade 
avfallsmängder. Det kan till exempel vara:  

• Verksamheter som integreras för att dra nytta av 
varandras restprodukter och energi.  

• Leasing och delningstjänster i stället för att köpa 
produkter.  

• Reparation, uppgradering och återförsäljning av 
varor.  

 

 
3 Naturvårdsverket Engångsplast (naturvardsverket.se) 
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Kommunens verksamhet 
Vaxholms stad har beslutat att gå samman med Österåkers kommun för att bygga om och 
utveckla ett gemensamt avloppsreningsverk. Det ska bli ett helt slamfritt reningsverk som i 
stället producerar biokol. Den traditionella slamhanteringen medför utsläpp av växthusgaser i 
samband med avvattning, lagring, transport och slutanvändning. Biokolen är en torr, steril 
biobaserad kolprodukt som kan användas som jordförbättringsmedel eller som bränsle. 

I kommunens antagna avfallsplan finns mål för ökat återbruk, ökad återvinning och minskad 
klimatpåverkan. Kommande bestämmelser om fastighetsnära hämtning av förpackningsmaterial 
syftar till att öka återvinningen.  

 

Skräpplockardagarna är ett 
årligt återkommande 
evenemang där många barn 
och unga i Vaxholm deltar, 
samlar skräp i närområdet 
kring sin skola eller förskola 
och pratar om konsekvenserna 
av nedskräpning.  

 

 

Jämfört med andra kommuner 
Andel avfall som samlas in för materialåtervinning eller matavfall för biologisk behandling är 35 
procent (2020) och därmed ligger Vaxholm bland de bättre kommunerna i länet. Vaxholm har 
också i jämförelse mindre avfallsmängd per invånare jämfört med många kommuner i landet. 

Håll Sverige rent sammanställer årligen ett kommun-index4 där kommunernas arbete med 
skräpplockning, Grön flagg och förebyggande arbete rankas. Vaxholm hamnar på 21:a plats av 
290 kommuner (2021), vilket visar att vi har ett brett och starkt engagemang i frågorna framför 
allt hos barn och unga i skola- och förskola.  

 
Vad kommunen kan göra 

 Förbättra sorteringen i kommunens verksamheter 
 Utred kapacitet och sorteringsmöjligheter för papperskorgar på välbesökta platser 
 Se över inköp och emballage för att minska avfallsmängderna 
 Minska mängden engångsartiklar i plast, med undantag för det som behövs inom vård 

och omsorg för att klara hygieniska krav och smittrisker 
 Följa upp sortering på byggarbetsplatser så att regelverket efterlevs 

 

 
4 Håll Sverige rent Håll Sverige Rents kommunindex | Håll Sverige Rent (hsr.se) 
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Vad kommuninvånare kan göra 

 Sortera ut alla plastförpackningar från hushållsavfallet 
 Minska matsvinnet och sortera ut det som behöver slängas till matavfallsinsamlingen 
 Släng inte avfall i avloppet eller i havet 
 Undvik plastprodukter om det finns alternativ 
 Starta eller gå med i skräpplockargrupper 
 Tacka nej till engångsprodukter och gör om förpackningar till flergångs-emballage 

 

5. Upptag i växtlighet och i havet 
 

Det sker ett upptag av koldioxid i mark, växtlighet och vatten som är större än avgången från 
naturen. De här naturliga processerna är beroende av tillväxten i skogen och sättet vi brukar 
marken på. Även havet och vattenområden är viktiga som en naturlig kolsänka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det största nettoupptaget sker på skogsmark samtidigt som utdikad torv- och skogsmark står 
för de största utsläppen. Bebyggd mark ger ett nettoutsläpp av koldioxid, beroende av 
avverkning och exploatering av åkermark i samband med anläggande av infrastruktur och 
bebyggelse.  
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När skogen växer tas koldioxid upp från atmosfären och binds in i träd och mark. Efter 
avverkning släpps koldioxid åter ut till atmosfären i takt med att kvarlämnade träddelar bryts 
ner och de olika produkterna efterhand bränns eller ruttnar. En del av markens växter dör och 
nya kommer till på hygget. Hur vi bedriver skogsbruk har betydelse för upptaget och utsläppen. 
Ett långsiktigt hållbart skogsbruk säkrar ett kretslopp som åter binder koldioxid genom tillväxten 
av nya träd. 

Lant- och skogsbruk samt djurhållning är också en betydande utsläppskälla genom 
användningen av energi och drivmedel samt metan och lustgasutsläpp från djurhållning och 
gödselhantering.  

 

 
Markanvändningen i Vaxholm, källa SCB och förslaget till grönplan 

 

Våtmarker har en särskilt stor förmåga att fastlägga koldioxid. Vid utdikning och torrläggning 
avgår i stället koldioxid och metangas. En åtgärd som relativt snabbt kan bidra till att minska 
utsläppen och öka kolsänkan är återvätning och restaurering av våtmarker. Även strandnära 
undervattensvegetation har betydelse för kolinlagringen.  

Skogsbrukets betydelse för klimatet diskuteras för närvarande livligt, nationellt och inom EU. 
Genom ändrade brukningsmetoder i både skog och jordbruk kan kolupptaget troligen öka 
betydligt. Skogsstyrelsen och Jordbruksverket har ett regeringsuppdrag för att utveckla metoder 
som kan minska avgången av växthusgaser från jord- och skogsbruket samt öka kolinlagringen.  
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Vad kommunen kan göra 
 Bibehåll och restaurera våtmarker i kommunen 
 Skydda grunda vattenområden och stränder med vegetation 
 Bedriva hållbart skogsbruk 
 Använd biokol i planteringar och anläggningsarbeten 
 Bevara stora träd och grönområden i staden 
 Planera och sköta grönområden med syftet att det ska gynna upptaget av koldioxid, 

klimatanpassning, biologisk mångfald och människors välbefinnande  

Vad kommuninvånare kan göra 
 Använd tomtmark till odling för ätbart, för klimatet, för pollinerande insekter och 

biologisk mångfald 
 Bevara stora träd och växtligheten vid stränder för att bidra till upptaget av koldioxid 

6. Kunskap om omställningen 
Nedan beskrivs olika källor till kunskap om hur vi kan minska klimatpåverkan. 
Naturvårdsverket undersöker årligen allmänhetens inställning till olika klimatfrågor: 

 95 procent av befolkningen tror att Sverige kommer att påverkas av klimatförändringen
 86 procent tycker att det är viktigt med samhållsåtgärder mot klimatförändringen
 78 procent tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen
 70 procent kan tänka sig att betala mera för en vara eller en tjänst från ett företag som 

arbetar med att begränsa klimatpåverkan.
 Det finns fortsatt stöd för extra skatter och avgifter, men stödet har minskat sedan 2015. 
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I verktyget Panorama (climateview.global) som Klimatpolitiska rådet har tagit fram 
sammanfattas utredningar, uppdrag och åtgärder som pågår eller har genomförts inom olika 
sektorer. Där visas också hur stora utsläppsminskningar som behövs inom olika områden i 
Sverige för att nå målen. Det ger en bra bild över hur det går med omställningen.  

 

 

 

Glokala Sverige 
Det är ett kommunikation- och utbildningsprojekt, med syfte att stärka kunskap och engagemang för 
Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Vaxholms deltar sedan 2019. 
Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner och 
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati. Projektet finansieras av Sida, totalt deltar 163 kommuner 
och 18 regioner. Glokala Sverige - Svenska FN-förbundet 

Skola och förskola 
Många skolor och förskolor i Vaxholm arbetar 
med Grön flagg. Det är ett verktyg från Håll 
Sverige rent, riktat till de verksamheter som 
vill arbeta med miljö, klimat och hållbarhet. 
Det ger ett tydligt hållbarhetsarbete i 
verksamheterna som i sin tur sprider kunskap 
och engagemang till barn och unga och deras 
föräldrar. Välkommen till Grön Flagg | Grön 
Flagg (hsr.se) 

Energi och klimatrådgivningen 
Det är en kostnadsfri och opartisk tjänst som Energimyndigheten finansierar. Verksamheten är 
nu organiserad lokalt i samarbete med våra grannkommuner och med två anställda rådgivare. 
De närmaste åren planeras särskilda insatser inom hållbara transporter och resurseffektiva 
byggnader. Energirådgivningen - Opartisk och kostnadsfri service (energiradgivningen.se) 
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Klimatkommunerna 
Är en förening för kommuner som har ambitionen att öka takten i det lokala klimatarbetet. Föreningen 
har ett nätverk, gemensamma projekt samt är remissinstans och uppvaktar nationella instanser i olika 
klimatrelaterade frågor. Föreningen delar med sig av utredningar och informationsmaterial som är 
användbart för kommunens arbete. Ett medlemskap skulle innebära att kommunens ambitioner blir 
tydliga, men det innebär också samtidigt ett åtagande att bidra till föreningens arbete.  
Klimatkommunerna 

Myndigheternas hemsidor 
Det finns lätt tillgänglig och saklig information på många myndigheters hemsidor som kan användas 
både i kommunens verksamheter och för de personer som vill veta mera.  

 Klimat & miljö (energimyndigheten.se) 
 Klimatomställningen (naturvardsverket.se) 
 Miljö och hållbarhet | Hallå konsument – Konsumentverket (hallakonsument.se) 
 Minskad klimatpåverkan - PBL kunskapsbanken - Boverket 
 Energi och klimat - Trafikverket 
 Klimatkalkyl – infrastrukturens klimatpåverkan och energianvändning i ett 

livscykelperspektiv - Trafikverket 

 IVL har vidareutvecklat beräkningsverktyg för klimatpåverkan - Dagens PS 
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https://klimatkommunerna.se/
https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/
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https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/miljo_klimat/klimatpaverkan/kommunexempel/falunborlange/klimatpaverkan/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/Klimatkalkyl/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-och-klimat/Klimatkalkyl/
https://www.dagensps.se/teknikdygnet/ivl-har-vidareutvecklat-berakningsverktyg-for-klimatpaverkan/
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7. Styrning för minskad klimatpåverkan 
 

Vaxholms stad har ett pågående klimatarbete inom olika delar av organisationen. Vi har ett 
övergripande mål om en god livsmiljö, men också ett specifikt mål om minskad klimatpåverkan för 
kommunledningskontoret. Genom att fördela ansvaret för klimatfrågor i olika styrdokument för olika 
verksamheter och att konkretisera vad som behöver göras kan kommunen bedriva ett framgångsrikt och 
brett klimatarbete. Mål och åtgärder finns i ett antal styrdokument som illustreras nedan:   

 
 

Klimataspekt 

 Ö
vergripande 

Transporter 

Energi 

Byggande 

Konsum
tion 

Livsm
edel 

Avfall 

Kolsänka i 
naturen 

Kunskap och 
kom

petens 

Hållbarhetsstrategi          
Mål 4 god utbildning         x 
Mål 7 hållbar energi  x x x     x 
Mål 8 hållbar ekonomisk tillväxt x         
Mål 11 hållbara städer x x x x   x   
Mål 12 hållbar konsumtion     x x x  x 
Mål 13 bekämpa klimatförändringen x x x x x x x x x 
Mål 14 Hav och marina resurser        x  
Mål 15 Ekosystem biologisk 
mångfald 

       x x 

Energiplan          
Mål 1 öka andelen förnybart  x x       
Mål 2 effektivare energianvändning   x x      
Mål 3 minska klimatpåverkan  x x   x    x 
Avfallsplan          
Målområde 1 förebygga uppkomsten 
av avfall  

    x  x  x 

Målområde 2 matsvinn ska 
minimeras och matavfall ska nyttjas 
som resurs 

  x  x x x  x 

Målområde 3 material ska cirkulera   x  x  x   
Måltidspolicy  x   x x x  x 
Riktlinje för hållbart byggande  x x x x  x   
Blåplan        x  
Riktlinje för skogsbruket        x  
Riktlinje för hållbart resande  x   x     
Upphandlings- och inköpspolicy     x    x 

St
yr

do
ku

m
en

t 

Näringslivspolicy     x    x 
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Uppföljning 
Styrdokumenten och klimatarbetet följs upp dels årligen och ibland med längre intervall och redovisas i 
årsredovisning och hållbarhetsredovisning. I kommunens styrmodell finns hållbarhetsmålen med. Det 
ska också finnas en koppling mellan styrdokument och mål och budget för respektive förvaltning och 
berörda enheter.  

Redovisningsmodeller, analyser och nyckeltal behöver ständigt utvecklas för att se var vi står och vad 
som behöver göras. Det finns en utmaning i att följa upp storskaliga och långsamma förändringar i 
klimatet lokalt och årsvis. Det kan vara tydligare att i stället följa upp åtgärder och arbetsinsatser som 
speglar kommunens inriktning, faktiska arbete och engagemang i klimatfrågan.  
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Trygghetsundersökning Polisen 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Resultat från Polisens trygghetsundersökning 2021 har delgetts Vaxholms stad. Undersökningen 
genomfördes av Polisen i region Stockholm (där även Gotland ingår) i samverkan med 
Linnéuniversitetet.  

Resultaten presenteras i en bildpresentation för hela lokalpolisområde Södra Roslagen samt en för 
Vaxholms stad samt en kortfattad sammanfattande analys. 

Vaxholms stad har övervägande bättre resultat än polisregionen och ett likartat resultat i jämförelse 
med Lokalpolisområde Södra Roslagen.  

Sammanfattningsvis återfinns flera positiva resultat från Polisens mätning som genomfördes våren 
2021. Resultaten visar att Vaxholmsborna upplever sin kommun som tryggast i länet. Andelen som är 
trygga i sitt bostadsområde under sena kvällar har ökat jämfört med 2020 års mätning, från 85 procent 
till 87 procent. Ett resultat som är betydligt högre än snittet i Stockholmsregionen på 68 procent 
respektive Södra Roslagen på 75 procent. Däremot är kvinnor mer otrygga (8,9%) än män (2,6%) under 
kvällstid, något som även är tydligt i andra kommuner, både regionalt och nationellt. Det är även fler 
kvinnor (18,8%) än män (5,4%) som svarar att de undviker platser i närområdet under vissa tider på 
dygnet på grund av oro att utsättas för brott.  

Andelen som upplever oro att utsättas för bostadsinbrott, stöld, skadegörelse och överfall, har minskat 
sedan mätningen förra året. Likaså minskar andelen som upplever problem med mörka områden, dålig 
belysning, klotter och nedskräpning. 

Problematik kring upplevd moped/MC-trafik på gång- och cykelvägar samt ungdomar som stör 
ordningen ligger på liknande nivåer samt upplevelsen av anlagda bränder i tex papperskorgar och 
berusade personer som stör ordningen ligger något högre jämfört med tidigare år. Nivån ligger samtidigt 
mycket lägre i jämförelse med snittet i regionen. 

Kommunledningskontoret 
Madeleine Larsson 
Hållbarhetschef 
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Undersökningen stödjer andra undersökningar och erfarenheter som ligger till grund för kommunens 
brottsförebyggande arbete.  

Bakgrund 
Polisens trygghetsundersökning fokuserar på självrapporterad utsatthet för brott samt upplevelse av 
ordningsstörningar och brott. En definition av trygghet är ”upplevelse av ordningsstörningar och brott” 
och speglar då främst den sorts trygghet som en yttre (social och fysisk) miljö kan påverka. I 
undersökningen finns även frågor om förvaltning av offentlig miljö och uppfattningar om kommunens 
och polisens engagemang och arbete med att motverka brott och öka invånarnas trygghet. 

Syftet enligt polisens egen formulering är att ”ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av 
ordningsstörningar, trygghetsuppfattning och bedömning av polisens lokala insatser”i Resultaten 
används vid planering och uppföljning av polisens och kommunernas brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete.  

Trygghetsmätningen omfattar samtliga 27 kommuner i polisregion Stockholm där drygt 43 000 personer 
i åldern 16-84 år har svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt. För Vaxholms stad del deltog 
cirka 620 personer.   

Måluppfyllelse 
För måluppfyllelse av kommunens tre målområden; kvalitet, livsmiljö och ekonomi ingår arbetet med att 
invånare skall erbjudas en hälsofrämjande och trygg miljö. Stadens antagna Hållbarhetsstrategi 2021-
2030 anger riktning och visar hur vi ska arbeta för att nå framtidens hållbara Vaxholm utefter de globala 
målen. Agenda 2030 ska genomsyra all verksamhet. 
Arbetet med resultaten från Polisens trygghetsmätning 2021, används vid planering och uppföljning av 
polisens och kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det bidrar till 
måluppfyllelse av de globala målen; 16.Fredliga och inkluderande samhällen genom delmål 16.1 minska 
våldet, 11.Hållbara städer och samhällen genom delmål 11.3 Arbeta med en hållbar och inkluderande 
planering samt globalt mål 5. Jämställdhet genom delmål 5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och 
flickor. 

Finansiering 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande Trygghetsundersökning Polisen 2021, 2021-12-21 
Rapport Vaxholms stad, 2021-12-21 
Rapport LPO (Lokalpolisområde) Södra Roslagen, 2021-12-21 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Madeleine Larsson, hållbarhetschef
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Problem i området
Vaxholm

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt 
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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Problem i området
Vaxholm

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt 
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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Problem i området
Vaxholm

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt 
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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Utsatt för fysiskt våld som gett smärta
Vaxholm

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta?
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Var våldet så grovt att det ledde till synliga märken eller skada
Vaxholm

Basen baseras på de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta?

269



Utsatthet - stöld

270



POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Varit utsatt för stöld under de senaste 12 månaderna
Vaxholm

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?
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Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 
månaderna?
Vaxholm

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?
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Varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna
Vaxholm

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för skadegörelse?
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Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 
månaderna?
Vaxholm

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för skadegörelse?
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Har det under de senaste 12 månaderna hänt …
Vaxholm

Diagrammet visar de som svarat Ja, mycket ofta, Ja, ganska ofta eller Ja, men bara sällan
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Trygghet kvällstid
Vaxholm

Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig trygg eller otrygg eller går du i stort sett aldrig ut ensam på kvällarna?
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Avstått från aktiviteter
Vaxholm

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du under kvällstid avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att du känt dig otrygg eller rädd för att bli hotad, 
ofredad eller utsatt för våld? Diagrammet visar andelen som svarat Ja på respektive fråga
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Finns platser du undviker
Vaxholm

Finns det platser i området där du bor som du undviker under vissa tider på dygnet på grund av oro för att utsättas för brott?
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Polisens/kommunens agerande
Vaxholm

Instämmer du eller instämmer du inte i följande påstående: “Polisen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor”?
Instämmer du eller instämmer du inte i följande påstående: “Kommunen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor”?.
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Inte polisanmält utsatthet för brott
Vaxholm

Diagrammet visar andel av de som besvarat frågan Om du blivit utsatt för brott under de senaste 12 månaderna, har du i sådana fall anmält detta? Som svarat Nej
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bedrägeri och hot
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Varit utsatt för bedrägeri under de senaste 12 månaderna
Vaxholm

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för bedrägeri, d.v.s. har någon lurat dig så att du gjort en ekonomisk förlust?
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Varit utsatt för hot under de senaste 12 månaderna
Vaxholm

Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller annan brottslighet i avsikt att skrämma dig?
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Problem i området
LPO Södra Roslagen

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt 
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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Problem i området
LPO Södra Roslagen

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt 
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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Problem i området
LPO Södra Roslagen

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt 
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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Problem i området
LPO Södra Roslagen

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt 
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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Problem i området
LPO Södra Roslagen

Diagrammet visar andelen som svarat Ja, i stor utsträckning eller Ja, i liten utsträckning på frågan Upplever du att det finns problem med följande fenomen i ditt 
bostadsområde eller i anknytning till detta?
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Utsatt för fysiskt våld som gett smärta
LPO Södra Roslagen

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta?
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Var våldet så grovt att det ledde till synliga märken eller skada
LPO Södra Roslagen

Basen baseras på de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta?
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Vem utsatte dig för detta våld?
LPO Södra Roslagen

Basen baseras på de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta? Värden baserade på färre än 10 svar 
redovisas inte 
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Var har våldet hänt och hur många gånger de senaste 12 
månaderna?
LPO Södra Roslagen

Basen baseras på de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för fysiskt våld som gett smärta? Värden baserade på färre än 10 svar 
redovisas inte
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Varit utsatt för stöld under de senaste 12 månaderna
LPO Södra Roslagen

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?
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Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 
månaderna?
LPO Södra Roslagen

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?
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Var har stölden hänt och hur många gånger de senaste 12 
månaderna?
LPO Södra Roslagen

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för stöld?
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Varit utsatt för skadegörelse under de senaste 12 månaderna
LPO Södra Roslagen

Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för skadegörelse?
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Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 
månaderna?
LPO Södra Roslagen

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för skadegörelse?
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Var har skadegörelsen hänt och hur många gånger de senaste 12 
månaderna?
LPO Södra Roslagen

Basen utgår från de som svarat Ja på frågan Har du under de senaste 12 månaderna varit utsatt för skadegörelse?
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Har det under de senaste 12 månaderna hänt …
LPO Södra Roslagen

Diagrammet visar de som svarat Ja, mycket ofta, Ja, ganska ofta eller Ja, men bara sällan
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Trygghet kvällstid
LPO Södra Roslagen

Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig trygg eller otrygg eller går du i stort sett aldrig ut ensam på kvällarna?
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Avstått från aktiviteter
LPO Södra Roslagen

Har det under de senaste 12 månaderna hänt att du under kvällstid avstått från att delta i någon av följande aktiviteter därför att du känt dig otrygg eller rädd för att bli hotad, 
ofredad eller utsatt för våld? Diagrammet visar andelen som svarat Ja på respektive fråga
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Finns platser du undviker
LPO Södra Roslagen

Finns det platser i området där du bor som du undviker under vissa tider på dygnet på grund av oro för att utsättas för brott?
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Polisens agerande
LPO Södra Roslagen

Instämmer du eller instämmer du inte i följande påstående: “Polisen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor”?
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Kommunens agerande
LPO Södra Roslagen

Instämmer du eller instämmer du inte i följande påstående: “Kommunen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor”?.
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POLISENS TRYGGHETSUNDERSÖKNING 2021

Inte polisanmält utsatthet för brott
LPO Södra Roslagen

Diagrammet visar andel av de som besvarat frågan Om du blivit utsatt för brott under de senaste 12 månaderna, har du i sådana fall anmält detta? Som svarat Nej
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Varit utsatt för bedrägeri under de senaste 12 månaderna
LPO Södra Roslagen

Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för bedrägeri, d.v.s. har någon lurat dig så att du gjort en ekonomisk förlust?
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Hur bedrägeriet har skett
LPO Södra Roslagen

Basen baseras på de som svarat Ja på frågan Har du någon gång under de senaste 12 månaderna utsatts för bedrägeri, d.v.s. har någon lurat dig så att du 
gjort en ekonomisk förlust? Värden baserade på färre än 10 svar redovisas inte.
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Varit utsatt för hot under de senaste 12 månaderna
LPO Södra Roslagen

Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller annan brottslighet i avsikt att skrämma dig?
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Hur hotet har skett
LPO Södra Roslagen

Basen baseras på de som svarat Ja på frågan Har någon under de senaste 12 månaderna hotat dig med våld eller annan brottslighet i avsikt att skrämma dig? 
Värden baserade på färre än 10 svar redovisas inte.
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Myndigheten för digital förvaltnings granskning av Vaxholms stads 
webbplats 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning 
Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Digital tillgänglighet 
innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Kravet 
finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.  

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är tillsynsmyndighet och ansvarar för att lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag och utför varje år övervakning av ett stort antal 
digitala offentliga tjänster. Det är bakgrunden till att Vaxholms stads webbplats i november 2021 
granskats. DIGG kräver ingen återkoppling, men Vaxholms stad ser granskningsresultatet som en tillgång 
i arbetet med att fortsätta tillgängliggöra webbplatsen och även ta höjd för kommande skärpningar i 
lagen 

DIGGs granskningsrapport visar en sammanställning av de brister i tillgänglighet som verktyget upptäckt. 
Granskningen ger Vaxholms stad möjlighet att uppfatta hur väl webbplatsen uppfyller kraven. Vaxholms 
stads kommunikationsenhet inledde i november 2021 arbetet med att rätta till de identifierade 
tillgänglighetsbristerna. På de slumpvis utvalda sidorna har ett relativt litet antal brister identifierats. 
Några av dem är av redaktionell karaktär och enkla att åtgärda, men kan å andra sidan finnas på fler 
sidor utöver de granskade. Därför gås nu innehållet i hela webbplatsen igenom. Även Vaxholms stads 
supportleverantör går igenom granskningsresultatet och säkerställer att inga brister finns i webbens 
inbyggda koder. 

Bakgrund 
Ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Lagen om tillgänglighet till digital 
offentlig service innehåller bestämmelser om att tjänster och information som en offentlig aktör 
tillhandahåller genom en webbplats eller applikation ska vara tillgänglig.  

Kommunledningskontoret 
Elisabeth Larsen Brolin 
Kommunikationschef 
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Därför är digital tillgänglighet viktigt 
Ungefär 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. En god tillgänglighet på en 
offentlig webbplats kan vara avgörande för möjligheten att utföra ett ärende. Tillgänglig service är även 
en fördel för alla målgrupper, då tillgängliga webbplatser och appar är enklare att använda för alla. 

Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet är att innehåll ska gå att zooma utan att 
hamnar utanför skärmen, navigering och användning av funktioner ska vara möjlig via tangentbord eller 
röststyrning, det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel och texter ska vara lätta 
att läsa och förstå. Texten behöver vara uppmärkt ordentligt så att det blir tydligt för skärmläsare till 
exempel vad som är huvudrubrik, underrubrik, text, punktlista eller en tabell. När webbsidor och mobila 
applikationer skapas på rätt sätt sköter webbläsare, telefoner och hjälpmedel resten. 

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad 
tillgänglighetsredogörelse, som beskriver hur webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven. 

Ny webb sedan 2020 
Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, 
kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven. 

I september 2020 lanserades den nya www.vaxholm.se - en webbplats med ökad tillgänglighet som 
lever upp till skärpta krav som trädde i kraft 23 september 2020. Stadens webbredaktörer utbildades i 
tillgänglighet, allt innehåll på samtliga webbsidor bearbetades och en tillgänglighetsredogörelse togs 
fram, uppdateras därefter kontinuerligt och återfinns på webbplatsen. 

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har granskat vaxholm.se med anledning av lagen (2018:1937) 
om tillgänglighet till digital offentlig service. DIGG kräver ingen återkoppling, men Vaxholms stad ser 
granskningsresultatet som en tillgång i arbetet med att fortsätta tillgängliggöra webbplatsens innehåll 
och även ta höjd för kommande skärpningar i lagen. 

Ärendebeskrivning 
DIGGs granskning av webbplatsen i november 2021 
Den övervakning som DIGG utför av offentliga myndigheters tillgänglighet kan vara antingen förenklad 
eller ingående. Den förenklad övervakningen innebär att ett automatiskt granskningsverktyg analyserar 
ett slumpmässigt urval av sidor på webbplatsen.  

Den 17 november 2021 fick Vaxholms stad en rapport där DIGG redovisar resultatet i en förenklad 
granskning av www.vaxholm.se som myndigheten genomfört med det automatiska 
granskningsverktyget.  

Bedömning 
DIGGs granskningsrapport visar en sammanställning av de brister i tillgänglighet som verktyget upptäckt. 
Granskningen ger Vaxholms stad möjlighet att uppfatta hur väl webbplatsen uppfyller kraven. Vaxholms 
stads kommunikationsenhet inledde i november 2021 arbetet med att rätta till de identifierade 
tillgänglighetsbristerna. På de slumpvis utvalda sidorna har ett relativt litet antal brister identifierats. 
Några av dem är av redaktionell karaktär och enkla att åtgärda, men kan å andra sidan finnas på fler 
sidor utöver de granskade. Därför gås nu innehållet i hela webbplatsen igenom.  
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Exempel på identifierade brister är att rubrikhierarkin på några ställen inte följs konsekvent 
(webbplatsen har tre rubriknivåer i de redaktionella delarna), alla radbrytningar i redaktionell text har 
inte gjorts på rätt sätt, några av länkarna saknar tydliga länktexter och på vissa håll har listor inte skapats 
på ett tillgängligt sätt. Dessa är alla exempel på brister som påverkar möjligheten för läshjälpsverktyg att 
uppfatta texten rätt.  

Även Vaxholms stads supportleverantör går igenom granskningsresultatet och söker eventuella brister i 
inbyggda koder för att åtgärda dem.  

Finansiering 
Finansiering av åtgärderna utifrån granskningen sker inom ram.  

Förslagets konsekvenser 
Kommunikationsenheten fortsätter arbetet med tillgänglighetsanpassa www.vaxholm.se och tar även 
höjd för kommande skärpningar av lagen. 

Uppföljning och utvärdering 
DIGG kräver ingen återkoppling. Kommunikationsenheten betraktar dock granskningsrapporten som ett 
underlag där allt ska åtgärdas och har inlett arbetet. Åtgärderna beräknas vara slutförda i början av 
2022.  

I granskningen ingick inte pdf-dokument. Att ytterligare minska antalet dokument på webbplatsen och 
att framåt öka kunskaperna i att skapa tillgängliga digitala dokument är ett fokusområde för 
kommunikationsenheten 2022. För detta har enheten fått ett tillskott i budgeten för 2022, och 
planeringen för den delen av tillgänglighetsarbetet har inletts och pågår under hela kommande året.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Elisabeth Larssen Brolin, 2021-12-28 
Tillgänglighetsrapport, förenklad övervakning, 17 november 2021, Myndigheten för digital förvaltning, 
DIGG 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Elisabeth Larsen Brolin, kommunikationschef, KLK, Vaxholms stad 
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1. INTRODUKTION  
 
Den 1 januari 2019 trädde lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft för att genomföra
direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila
applikationer i Sverige.
 
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ett uppdrag att övervaka digital offentlig service i Sverige.
 
EU-kommissionen har i genomförandebeslut (EU) 2018/1524 fastställt två metoder för övervakning: en
förenklad och en ingående.
 
Detta dokument beskriver en granskning som DIGG gjort genom förenklad övervakning som ger er möjlighet att
uppskatta hur väl er webbplats uppfyller lagkraven.
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2. URVAL AV SIDOR  
 
Utifrån webbplatsens uppskattade komplexitet har följande sidor ingått i analysen.

Sida URL

Sida  1 https://www.vaxholm.se

Sida  2 https://www.vaxholm.se/kommun--politik/kontakter-vaxholms-stad

Sida  3 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning

Sida  4 https://www.vaxholm.se/omsorg--stod

Sida  5 https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo

Sida  6 https://www.vaxholm.se/uppleva--gora

Sida  7 https://www.vaxholm.se/trafik--infrastruktur

Sida  8 https://www.vaxholm.se/naringsliv--arbete

Sida  9 https://www.vaxholm.se/kommun--politik

Sida 10 https://www.vaxholm.se/om-webbplatsen/sok

Sida 11 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/forskola-och-pedagogisk-omsorg

Sida 12 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/grundskola-och-fritidshem

Sida 13 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/gymnasium

Sida 14 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/styrdokument

Sida 15 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/sarskola-specialskola

Sida 16 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/kulturskolan

Sida 17 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/ungdomsverksamhet

Sida 18 https://www.vaxholm.se/om-webbplatsen

Sida 19 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/campus-vaxholm

Sida 20 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/maltider

Sida 21 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/vuxenutbildning

Sida 22 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/stod-till-elever

Sida 23 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/elevhalsa-och-halsovard

Sida 24 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/skolfranvaro

Sida 25 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/skolskjuts

Sida 26 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/studie--och-yrkesvagledning

Sida 27 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/forsakringar

Sida 28 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/modersmalsundervisning

Sida 29 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/hallbar-utveckling

Sida 30 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/verksamhetsforlagd-utbildning

Sida 31 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/nyanlanda-barn-och-ungdomar-i-sverige

Sida 32 https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/synpunkter-och-klagomal

Sida 33 https://www.vaxholm.se/omsorg--stod/akut-hjalp
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3. RESULTAT PER KONTROLL  
 
Detta avsnitt visar värde och status för varje utförd kontroll och för varje granskad sida.
 
Sista raden i varje tabell visar dessutom den uppskattade överensstämmelsen på webbplatsnivå för varje
kontroll.
 
Du får alltså en snabb visuell överblick över vilka sidor du behöver fokusera åtgärder för att förbättra resultatet
(de med underkänt eller noll poäng).
 
En sida med värde "0" och status "godkänt" har mindre allvarliga tillgänglighetsproblem. Det betyder att det
finns saker som behöver rättas, men de är inte så allvarliga att det blir ett underkännande. Får att förbättra
tillgängligheten bör du i första hand fokusera på att åtgärda de problem som orsakar "underkänt".
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3.1. TABELL MED SAMMANFATTNING AV RESULTAT PER KONTROLL OCH
SIDA.A 

Sida 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14

Sida  1 1 G 0 U 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G

Sida  2 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida  3 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida  4 1 G 0 U 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida  5 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida  6 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida  7 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida  8 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida  9 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 10 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 11 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 12 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 13 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 14 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 15 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 16 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 17 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 18 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 19 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 20 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 21 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 22 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 23 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 24 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 25 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 26 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 27 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 28 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 29 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 30 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 31 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 32 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Sida 33 1 G 1 G 0 U - G 0 U 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G 1 G 1 G 1 G 1 G

Webbplats HF HF IF IF IF HF HF HF IF HF HF HF HF HF
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Kontrollstatus per sida
-: Värde saknas
1: Värde 1
0: Värde 0
G: Status GODKÄNT
U: Status UNDERKÄNT

Webbplatsens följsamhet
HF: Helt förenlig
IF: Inte förenlig
IT: Inte tillämpligt

Kontroller
1.1 Textalternativ
1.2 Användning av rubriker
1.3 Användning av listor
1.4 Datatabeller
1.5 Strukturell gruppering
1.6 Separera innehåll från

presentation
1.7 Ange språk
1.8 Tillgänglig navigering med

JavaScript
1.9 Formulär och ledtexter
1.10 Relationer och struktur
1.11 Sidtitel
1.12 Beskrivande länktexter
1.13 Oväntat beteende
1.14 Kompatibilitet
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3.2. TABELL MED SAMMANFATTNING AV RESULTAT PER KONTROLL OCH
SIDA.AA 

Sida 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Sida  1 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 1 G

Sida  2 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida  3 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida  4 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida  5 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida  6 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida  7 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida  8 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida  9 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 10 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 11 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 12 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 13 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 14 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 15 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 16 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 17 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 18 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 19 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 20 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 21 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 22 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 23 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 24 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 25 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 26 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 27 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 28 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 29 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 30 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 31 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 32 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Sida 33 1 G 1 G 1 G 1 G 0 U 0 U

Webbplats HF HF HF HF IF IF
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Kontrollstatus per sida
-: Värde saknas
1: Värde 1
0: Värde 0
G: Status GODKÄNT
U: Status UNDERKÄNT

Webbplatsens följsamhet
HF: Helt förenlig
IF: Inte förenlig
IT: Inte tillämpligt

Kontroller
2.1 Språkändringar
2.2 Kontrast
2.3 Flimrande innehåll
2.4 Flera sätt att navigera
2.5 Enhetsoberoende
2.6 Konsekvent navigering
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4. RESULTAT: SIDA 1  

Sidtitel Vaxholms stad - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 0 Underkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 0 Underkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 1 Godkänt
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4.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.2 Användning av rubriker

Varning H1-rubrik saknas

Alla sidor ska ha en H1-rubrik som beskriver sidans ämne eller syfte.

1.2 Användning av rubriker

Problem Det finns flera rubriker i följd som har samma rubriknivå men inget innehåll mellan dem

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.5 Strukturell gruppering

Varning Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till
exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor etc. användas.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

1.12 Beskrivande länktexter

Problem Det finns länkar som bara består av en bild och bilden har ett tomt alt-attribut

Länktexten måste vara tillräckligt beskrivande för att bli begriplig även utan omkringliggande
sammanhang.

En länkad bild ska ha ett textalternativ som beskriver länkens mål.
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1.12 Beskrivande länktexter

Problem Det finns länkar som inte har något textinnehåll
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4.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.
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5. RESULTAT: SIDA 2  

Sidtitel Kontakter Vaxholms stad - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/kommun--politik/kontakter-vaxholms-stad

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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5.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns P-element med mer än 150 tecken och 2 eller fler BR-element som felaktigt används
för att simulera stycken

Textstycken i innehållet ska märkas upp med P-element, vart och ett för sig, inte flera stycken i
samma element med BR emellan.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.5 Strukturell gruppering

Varning Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till
exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor etc. användas.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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5.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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6. RESULTAT: SIDA 3  

Sidtitel Barn & utbildning - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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6.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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6.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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7. RESULTAT: SIDA 4  

Sidtitel Omsorg & stöd - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/omsorg--stod

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 0 Underkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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7.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.2 Användning av rubriker

Problem Det finns flera rubriker i följd som har samma rubriknivå men inget innehåll mellan dem

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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7.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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8. RESULTAT: SIDA 5  

Sidtitel Bygga, bo & miljö - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/bygga-bo--miljo

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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8.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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8.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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9. RESULTAT: SIDA 6  

Sidtitel Uppleva & göra - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/uppleva--gora

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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9.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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9.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

 

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021) 26

354



10. RESULTAT: SIDA 7  

Sidtitel Trafik & infrastruktur - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/trafik--infrastruktur

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021) 27

355

https://www.vaxholm.se/trafik--infrastruktur


10.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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10.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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11. RESULTAT: SIDA 8  

Sidtitel Näringsliv & arbete - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/naringsliv--arbete

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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11.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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11.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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12. RESULTAT: SIDA 9  

Sidtitel Kommun & politik - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/kommun--politik

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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12.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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12.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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13. RESULTAT: SIDA 10  

Sidtitel Sök - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/om-webbplatsen/sok

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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13.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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13.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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14. RESULTAT: SIDA 11  

Sidtitel Förskola och pedagogisk omsorg - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/forskola-och-pedagogisk-omsorg

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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14.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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14.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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15. RESULTAT: SIDA 12  

Sidtitel Grundskola och fritidshem - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/grundskola-och-fritidshem

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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15.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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15.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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16. RESULTAT: SIDA 13  

Sidtitel Gymnasium - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/gymnasium

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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16.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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16.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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17. RESULTAT: SIDA 14  

Sidtitel Styrdokument - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/styrdokument

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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17.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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17.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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18. RESULTAT: SIDA 15  

Sidtitel Särskola, specialskola - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/sarskola-specialskola

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021) 51

379

https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/sarskola-specialskola


18.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021) 52

380



18.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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19. RESULTAT: SIDA 16  

Sidtitel Kulturskolan - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/kulturskolan

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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19.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns P-element med mer än 150 tecken och 2 eller fler BR-element som felaktigt används
för att simulera stycken

Textstycken i innehållet ska märkas upp med P-element, vart och ett för sig, inte flera stycken i
samma element med BR emellan.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.5 Strukturell gruppering

Varning Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till
exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor etc. användas.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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19.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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20. RESULTAT: SIDA 17  

Sidtitel Ungdomsverksamhet - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/ungdomsverksamhet

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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20.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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20.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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21. RESULTAT: SIDA 18  

Sidtitel Om webbplatsen - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/om-webbplatsen

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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21.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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21.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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22. RESULTAT: SIDA 19  

Sidtitel Campus Vaxholm - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/campus-vaxholm

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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22.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.5 Strukturell gruppering

Varning Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till
exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor etc. användas.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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22.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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23. RESULTAT: SIDA 20  

Sidtitel Måltider - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/maltider

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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23.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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23.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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24. RESULTAT: SIDA 21  

Sidtitel Vuxenutbildning - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/vuxenutbildning

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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24.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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24.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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25. RESULTAT: SIDA 22  

Sidtitel Stöd till elever - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/stod-till-elever

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021) 72
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25.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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25.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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26. RESULTAT: SIDA 23  

Sidtitel Elevhälsa och hälsovård - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/elevhalsa-och-halsovard

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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26.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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26.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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27. RESULTAT: SIDA 24  

Sidtitel Skolfrånvaro - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/skolfranvaro

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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27.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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27.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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28. RESULTAT: SIDA 25  

Sidtitel Skolskjuts - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/skolskjuts

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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28.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Ordnade listor simuleras genom att använda radbrytningar som börjar med en siffra istället för
att använda UL

Listelement ska användas för att märka upp uppräkningar av relaterade element. Menyer på
webbsidor är exempelvis ofta listor av länkar. En ordnad lista består av ett OL-element som
innehåller ett eller flera LI-element.

Kontrollera att listor används korrekt.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns P-element med mer än 150 tecken och 2 eller fler BR-element som felaktigt används
för att simulera stycken

Textstycken i innehållet ska märkas upp med P-element, vart och ett för sig, inte flera stycken i
samma element med BR emellan.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.5 Strukturell gruppering

Varning Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till
exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor etc. användas.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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28.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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29. RESULTAT: SIDA 26  

Sidtitel Studie- och yrkesvägledning - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/studie--och-yrkesvagledning

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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29.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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29.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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30. RESULTAT: SIDA 27  

Sidtitel Försäkringar - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/forsakringar

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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30.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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30.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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31. RESULTAT: SIDA 28  

Sidtitel Modersmålsundervisning - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/modersmalsundervisning

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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31.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021) 91

419



31.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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32. RESULTAT: SIDA 29  

Sidtitel Hållbar utveckling - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/hallbar-utveckling

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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32.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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32.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

 

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021) 95

423



33. RESULTAT: SIDA 30  

Sidtitel Verksamhetsförlagd utbildning - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/verksamhetsforlagd-utbildning

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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33.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.5 Strukturell gruppering

Varning Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till
exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor etc. användas.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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33.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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34. RESULTAT: SIDA 31  

Sidtitel Nyanlända barn och ungdomar i Sverige - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/nyanlanda-barn-och-ungdomar-i-sverige

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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34.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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34.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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35. RESULTAT: SIDA 32  

Sidtitel Synpunkter och klagomål - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/barn--utbildning/synpunkter-och-klagomal

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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35.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.5 Strukturell gruppering

Varning Missbruk av radbrytningar med BR-element i stället för strukturella element

Radbrytningar med BR ska bara användas där radbrytningen har semantisk betydelse, till
exempel i en postadress. Annars ska lämpliga HTML-element för stycken, listor etc. användas.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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35.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.
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36. RESULTAT: SIDA 33  

Sidtitel Akut hjälp - Vaxholms stad

URL https://www.vaxholm.se/omsorg--stod/akut-hjalp

Uppskattad följsamhet Inte tillämpligt

Kontroller, nivå A
Kontroll Värde Resultat

1.1 Textalternativ 1 Godkänt
1.2 Användning av rubriker 1 Godkänt
1.3 Användning av listor 0 Underkänt
1.4 Datatabeller Inte tillämpligt Godkänt
1.5 Strukturell gruppering 0 Underkänt
1.6 Separera innehåll från presentation 1 Godkänt
1.7 Ange språk 1 Godkänt
1.8 Tillgänglig navigering med JavaScript 1 Godkänt
1.9 Formulär och ledtexter 0 Underkänt
1.10 Relationer och struktur 1 Godkänt
1.11 Sidtitel 1 Godkänt
1.12 Beskrivande länktexter 1 Godkänt
1.13 Oväntat beteende 1 Godkänt
1.14 Kompatibilitet 1 Godkänt

Kontroller, nivå AA
Kontroll Värde Resultat

2.1 Språkändringar 1 Godkänt
2.2 Kontrast 1 Godkänt
2.3 Flimrande innehåll 1 Godkänt
2.4 Flera sätt att navigera 1 Godkänt
2.5 Enhetsoberoende 0 Underkänt
2.6 Konsekvent navigering 0 Underkänt
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36.1. BRISTER - NIVÅ A 

1.3 Användning av listor

Problem Felaktigt konstruerad oordnad lista

Uppräkningar ska märkas upp med listelement i HTML-koden, inte bara presenteras visuellt.
Listelement får inte används för presentationseffekter. Oordnade listor märks upp med UL och
består av LI-element.

Vissa listor saknar några av de nödvändiga elementen och måste kompletteras eller ersättas
med en annan struktur.

1.3 Användning av listor

Problem Det finns tomma oordnade listor

Använd inte listor utan listelement.

1.5 Strukturell gruppering

Problem Det finns DIV som innehåller mer än 150 tecken text utan annan märkkod (P, Q,
BLOCKQUOTE, etc.)

Textstycken i innehållet bör markeras med hjälp av HTML-element som är avsedda för detta
ändamål, istället för att använda element utan semantiskt värde.

1.9 Formulär och ledtexter

Problem Det finns dolda ledtexter på webbsidan

Ledtexter (LABEL) får inte döljas visuellt om det inte finns något annat som indikerar fältets
syfte. Alla användare ska ha tillgång till denna information, inklusive användare av grafiska
webbläsare.
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36.2. BRISTER - NIVÅ AA 

2.5 Enhetsoberoende

Problem Indikeringen av tangentbordsfokus är inte synlig

Fokusindikeringen måste vara synlig så att användare som använder en grafisk webbläsare
tillsammans med ett tangentbord eller liknande enhet (till exempel personer med motorisk
funktionsnedsättning) kan se var fokus är medan de tabbar igenom sidan. Respektera den
inbyggda fokusindikeringen i webbläsaren (utan att dölja den med egenskaper som
outline:none) och ändra den bara att förbättra synligheten, inte eliminera den.

2.6 Konsekvent navigering

Problem Det finns intilliggande länkar med samma mål

En ikon och en länktext bör inneslutas i samma länkelement, inte två olika.

 

Förenklad övervakning: Vaxholms stad (2021-2201) (17/11/2021) 107

435



 
 

Tjänsteutlåtande 
2021-12-28 

Änr KS 2021/16.106 
1 av 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Post: 185 83 Vaxholm 
Besök: Eriksövägen 27 

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

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

Org nr: 212000-2908 
Bankgiro: 5302-9435 

 

Utvärdering av krisarbetet under Coronapandemin 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Informationen noteras till protokollet. 
2. Krisledningsnämnden stängs ner. 

Sammanfattning 
Vintern 2020 drabbades världen av pandemin Covid-19. Under sportlovet, vecka 9 2020, nåddes vi av 
information om insjukna i alperna. Detta blev startskottet på Vaxholms stads krishantering och planering 
för att möta utmaningarna kopplat till pandemin. Krisledningen i Vaxholms stad aktiverades måndag 
morgon 2 mars vecka 10, 2020 och är fortsatt aktiv. 

Krisledningsnämnden aktiverades under mars 2020 och två möten hölls. Krisledningsnämnden är ännu 
inte formellt avvecklad. 

I december 2021 har utvärderingar gjorts av kommunens hantering av pandemiarbetet. Fokus i 
utvärderingarna har legat på förvaltningens krisarbete under pandemin. De genomfördes först 
förvaltningsvis av cheferna inom respektive förvaltning. Den centrala krisledningen gjorde sedan 
motsvarande utvärdering.  

Den samlade bilden är att kommunen har hanterat krisarbetet väl. Trots pågående krishantering har den 
dagliga verksamheten löpt på väl. Det finns ett stort ansvarstagande, en professionalitet i 
organisationen hos både chefer och medarbetare och ett stort engagemang. Samspelet med politisk 
nivå har i de stora och viktiga dragen fungerat väl. Den centrala krisledningen har fyllt en viktig funktion, 
varit en spindel, både sammanhållande, sammankopplande och drivande av krishanteringen samlat. 
Utöver den hanteringen har respektive förvaltning i samverkan inom och mellan möjliggjort och 
verkställt åtgärder, agerat självständigt och agerat för invånare, brukare och verksamhetens bästa. 
Kommunens värdegrund och värdeord SER – samspel, engagemang och respekt, återspeglas väl i det 
arbete som gjorts. Våra övergripande målområden – Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi, har också legat för 
ögonen i arbetet, genom att både säkerställa daglig verksamhet, utveckling parallellt med 
pandemihantering. En samlad bild är att kommunen går stark ur krishanteringen, och har lycktas väl i att 
både hantera den likväl som den löpande verksamheten. 

Kommunledningskontoret 
Marie Wiklund 
Kommunchef 
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Bakgrund 
Vintern 2020 drabbades världen av pandemin Covid-19. Under sportlovet, vecka 9 2020, nåddes vi av 
information om insjukna i alperna. Detta blev startskottet på Vaxholms stads krishantering och planering 
för att möta utmaningarna kopplat till pandemin. 

Krisledningen i Vaxholms stad aktiverades måndag morgon 2 mars vecka 10, 2020. Ordförande och 
sammankallande var kommunchef. Medverkan i krisledningen fanns från samtliga förvaltningar genom 
förvaltningschefer samt uppstärkt från kommunledningskontoret med kommunikation och HR. Första 
dagen beslutades om att lyssna in verksamheterna, gå ut med information samt begära in planering och 
bedömning om påverkan på verksamheten utifrån 3 olika scenarier. 

Krisledningsnämnden aktiverades och möte genomfördes 2020-03-18. Under pandemins gång har två 
möten hållits i krisledningen och 4 beslut fattades (förutom fastställande av föredragningslistor). Övriga 
nödvändiga beslut har fattats antingen i berörd nämnd eller av berörd förvaltningsorganisation. 
Krisledningsnämnden är ännu inte formellt avvecklad. 

Sedan start till utvärdering fram till december 2021 har otaliga möten i krisledningen hållits. Möten har 
regelbundet hållits en gång per vecka, under perioder tätare än så. Gruppen utökades snabbt för att 
kunna säkerställa en långsiktighet, genom bl a dubbla personer på varje funktion. Den centrala 
krisledningen har varit navet i kommunens krisarbete. Samverkan för att hantera krisen har skett genom 
många forum, både inom och utanför kommunen, vilket har varit ett stort stöd och nödvändighet i 
arbetet. Samverkan med SSR (Samverkan i Stockholmsregionen) har haft en helt avgörande och positiv 
betydelse för kommunens egna krisarbete.  

Det politiska arbetet av krisen har hanterats parallellt med förvaltningens krisarbete. Konkreta frågor 
har hanterats inom ansvarsfördelning och i berörd nämnd. På en övergripande nivå, för att få samsyn 
och gemensamma arbetssätt har dialog och överenskommelser skapats i god ton med lösningsfokus och 
samsyn mellan gruppledarna i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande har varit 
sammanhållande i detta arbete. Nämndarbetet har på motsvarande sätt som förvaltningen gått från 
fysiska möten till digitala möten. Det har varit en utvecklingsresa, där teknik, lagstiftning om synlighet 
och kompetens initialt var utmanade men successivt lösts ut. Det har funnits en stor vilja och ett stort 
tålamod att pröva och implementera nya system och lära sig nya arbetssätt. Kommunstyrelse, nämnder 
och kommunfullmäktige har fortsatt kunnat hållits med stöd av olika anpassningar, där den stora 
avvikelsen har varit att kommunfullmäktige fortsatt har varit fysiska möten (utifrån prioritering av 
fortsatt digitala utsändningar till allmänheten, vilket som konsekvens medförde fysiska 
fullmäktigemöten).  

Pandemin har påverkat verksamheterna i vågor, där samtliga verksamheter har fått stor påverkan. Både 
i förändrade arbetssätt, nya arbetsuppgifter men också i behov av säkerställande av personalförsörjning. 
Initialt låg mycket fokus på att hantera de omedelbara konsekvenserna inom förskola och skola, för att 
under våren växla över fokus till äldreomsorg och materialförsörjning. Mot senvåren och sommaren 
2020 lyftes fokus till stadsbyggnad och kommunledningskontoret – idrottshallar, föreningsaktiviteter, 
badstränder, återsökning, kommunalekonomiska konsekvenser, politiska möten, turism samt lokala 
företagsinsatser. SRMH har fått tillkommande uppdrag i tillsyn av restauranger och butiker för att 
säkerställa avstånd. Efter sommaren 2020 har nya pandemivågor skapat fortsatt påverkan i 
verksamheterna, och gör fortsatt så vid tjutets framställan då pandemin ännu inte släppt greppet. Vissa 
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enheter har växelvis påverkats, medan andra har legat högt i påverkan under hela pandemin, t ex HR, 
kansli, IT och kommunikation.  

Sjukfrånvaron i organisationen har i perioder varit utmanande, där vissa verksamheter har haft mycket 
hög frånvaro. Ingen verksamhet har dock av detta skäl behövt stängas, utan en nära och tät 
personalplanering med personalomfördelning har möjliggjort fortsatt verksamhet. I vissa perioder har 
personalfrånvaron varit mycket ansträngd, där en gemensam viljesats mellan chefer, medarbetare och 
förstärkning eller omflyttning av personer har varit avgörande för att säkerställa verksamheters drift. 
Denna påverkan har varit främst inom förskola och skola, men också andra verksamheter har påverkats 
av personalsituationen. 

Under hela krishanteringen har Vaxholms stad följt folkhälsomyndigheten, regeringens och andra 
myndigheters beslut och rekommendationer. Vi har nära samverkat med SSR (Samverkan 
Stockholmsregionen), regionen, länsstyrelsen, andra kommuner, SKR, Folkhälsomyndighet, Smittskydd 
Stockholm, internt inom och mellan förvaltningar m fl. Kommunikation och lika budskap har varit 
centralt i vårt arbete, där olika budskap snabbt skapar skav i samhället. De nationella 
rekommendationerna och de lokala kommunala besluten har i sin tur påverkat kommunens 
verksamheter på olika sätt, direkt genom beslut som t ex ej tillåta besök på SÄBO, distansarbete för 
högstadieelever, stänga fritidsgård, rutiner för förskola – skola - SÄBO - hemtjänst, öppna upp för helg- 
och kvällsnattis, stänga bibliotek, stänga öppna förskolan, stänga turistbyrå, politiska möten på distans 
till indirekta påverkan som beslut som påverkade föreningsliv och företag, regler vid strandbesök och på 
stan. Den nära samverkan har varit central i att tolka budskap, agera likvärdigt och agera tillsammans. 

Kommunens personal och chefer har hanterat den dagliga verksamheten parallellt med den pågående 
pandemin. Det har gjorts med högt ansvarstagande, professionalitet, snabbhet, effektivitet och med 
brukaren för ögonen. Det finns i nuläget en stor trötthet i organisationen men också en kraft och en 
bekräftelse på en stor förmåga och kreativitet att lösa nya, svåra och utmanande frågeställningar. 
Utvärderingar i medarbetarenkät för både 2020 och 2021 visar på en välmående, proaktiv men trött 
organisation.  

Förvaltningens krisledning är i dagsläget ännu aktiverad. Om än i ett mer bevakande läge, där 
veckomöten finns inplanerade men kan aktiveras vid behov. Den dagliga och löpande 
pandemihanteringen sköts numera i normallägen i det ordinarie verksamheten. 

Ärendebeskrivning 
I december 2021 har utvärderingar gjorts av kommunens hantering av pandemiarbetet. De 
genomfördes först förvaltningsvis av cheferna inom respektive förvaltning. Den centrala krisledningen 
gjorde sedan motsvarande utvärdering. Dessa återfinns som bilaga till ärendet.  

Syftet med utvärderingar har varit tredelade; 

 En del i krishantering, inför avslutning. 

 Viktigt att titta på vad vi har gjort, värdera och dra slutsatser.  

 Stå bättre rustade. Lära, och ta med oss framåt. Kan vi skruva brister? Vad bra kan vi ta med 
oss?  
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I dagsläget är det inte aktuellt att avsluta krisledningen, då en fjärde våg pågår. Den centrala 
krisledningen är dock nu satt i ett mer passivt läge, där veckomöten utifrån behov aktiveras. Det 
löpande arbetet är idag väl integrerat i den operativa verksamheten och hanteras till största del i det 
dagliga arbetet.  

Utvärderingarna tittar på de olika områdena: 

- Övergripande bild – hur har Vaxholms stad totalt sett hanterat pandemin 
- Hur har den egna verksamheten hanterat pandemin 
- Samarbete och samordning 
- Förutsättningar och beslut 
- Andra aktörer 
- Lärdomar och framtid 

Verksamheterna och krisledningens självskattning och utvärderingar ligger med i sin helhet i ärendet. 
Nedan är en kort sammanfattning på övergripande nivå för att återge en blick av det som lyftes. För mer 
detaljerad beskrivning, hänvisas till respektive utvärderingsdokument. 

Utvärdering har gjorts av 6 grupper. Dels den centrala krisledningen, dels chefer i kommunen uppdelade 
utifrån förvaltning, där utbildningsförvaltningen är tvådelad (utifrån storleken/omfattningen). Utöver 
krisledning och chefsutvärdering, kan sedan respektive förvaltning/enhet välja att göra fördjupande eller 
kompletterande utvärderingar tillsammans med medarbetare. Dessa hanteras inom respektive 
förvaltningsorganisation. 

Sammanfattande återkoppling: 

Övergripande bild – hur har Vaxholms stad totalt sett hanterat pandemin 

Styrka: 

- Snabba att agera. Krisledningen fort igång, där frågor och beslut snabbt hanterades. 
- Scenarioplaneringen, bra och viktig. Inte minst för förberedelse och värdefullt för att lyfta 

blicken från här och nu till att också tänka långsiktigt. 
- Hittade snabbt arbetssätt att hantera krisen. 
- Mod att agera. 
- Bra samverkan, både internt och externt. 
- Relevant info och kommunikation. 
- Vi-känsla, tillsammans löser vi det. Professionell organisation, på tå.  

Svaghet: 

- Skulle vi snabbare ha kunnat genomföra vissa åtgärder, t ex begränsningar i gemensamhetsytor, 
införande av distansarbete? 

- Restriktioner kontra verkligheten i lokalerna, matchning av dem. 
- Än mer information och kommunikation. 
- Skav har funnits i dialogen och samspelet med de politiska partierna. 
- Brist på skyddsutrustning. 
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- Uthållighet i krishantering och krisledning. En liten organisation, där det är svårt att ha backuper 
och att täcka alla funktioner. Det blir särskilt tydligt under en långvarig kris. 

Hur har den egna verksamheten hanterat pandemin 

- Omprioritering av verksamheter. Mycket av den dagliga verksamheten har genomförts, likaså 
utvecklingsfrågor. Business as usual i så stor utsträckning som det varit möjligt. Vissa andra 
uppgifter har fått sättas på hold, t ex tillsyn och annat som krävt fysiska/personliga möten som 
inte har kunnat lösas digitalt. 

- Tydliggörande av uppdraget/verksamhetens fokus har gjorts, vilket skapat en trygghet och ett 
lugn i organisationen. 

- Nya rutiner i verksamheterna. 
- Nya arbetssätt. 
- Jobbat mycket med tät kommunikation. Samt att sända samma budskap från olika enheter. 
- Vissa verksamheter stängda periodvis, kopplat till nationella beslut. 
- Närmare och tät dialog mellan chefer och medarbetare.  
- Kreativitet för att lösa nya frågeställningar. 
- Samverkan, inte minst kopplat till personalförsörjning. 
- Stötta varandra, hjälpts åt. 
- Ekonomibortfall på enheter där extern finansiering finns, t ex kulturskola, bygglov. 

Samarbete och samordning internt 

- Positiv samverkan mellan enheter och mellan förvaltningar. 
- Distansarbetet och digitala möten har krävt nya arbetssätt. 
- Otydlighet om vilka personer som medverkat i krisledningen.  
- Tolkningsbehov fanns av nationella beslut, där representant från förvaltningens krisledning var 

ett viktigt stöd. 
- Prestigelöst, alla har hjälpts åt. 

 
Förutsättningar och beslut 

- I många delar fungerat väl. Gott samarbete till de flesta delar, god samverkan och beslut vid 
behov. 

- Periodvis råddigt i samspelet med politiken, t ex olika syn på digitala möten oaktad politisk 
överenskommelse mellan partierna. Opposition med annan syn på utlämnande av information 
kring sjuka/avlidna inom äldreomsorgen, där kommunens beslut prövades av Kammarrätten 
som bekräftade kommunens agerande. Information skulle ej lämnas ut. 

- God politiskt samspel med förvaltningsledning vid behov i de nära besluten, t ex dialog och 
beslut av ordföringar/nämnd.  

- Utmaning om inte de nationella besluten, och tolkningen av dem i länssamverkan var tydliga och 
korrekta eller när myndigheterna tolkade beslut olika. T ex arbetsmiljöverket kontra smittskydd, 
beslut om att stänga bibliotek utan att ordentligt penetrera krav i bibliotekslagen om 
allmänhetens tillgänglighet, allmänhetens isåkning i en kallställd hall, där beslutet om det var att 
anse som en öppen eller stängd byggnad får olika konsekvenser. Denna typ av otydligheter 
skapade en frustration hos allmänheten, föreningar och den egna verksamheten. Denna typ av 
missmatch tog tid och kraft att hantera och kommunicera. 
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- Ibland svårt att följa nationella beslut då de fysiska förutsättningarna i t ex lokalerna inte möter 
kraven i besluten.  

- Svårt ibland att räcka till för att klara både daglig verksamhet och pågående pandemihantering. 
 

Andra aktörer 

- SSR (Samverkan Stockholmsregionen), länsstyrelsen, regionen, SRMH, SKR, Storsthlm, 
Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Sthlm, nätverk, föreningar, andra kommuner, företagare, 
entreprenörer till kommunen, allmänheten.  
 

Lärdomar och framtid 

- Starta upp krisledning snabbt.  
- Analys, t ex scenarioplaneringen värdefullt för att lyfta blicken. 
- Våga ta beslut, stå stadigt i en tillvara som är osäker och otydlig. 
- Viktigt med kommunikation, åt alla håll – invånare, företagare, besökare, medarbetare, fackliga 

parter, politiker, vårdnadshavare, brukare och anhöriga. 
- Samverka och sampel.  
- Tydlighet, t ex alla ger samma budskap i sina kanaler, uthållighet i budskapen, kontinuitet. 
- Lösningsorientering. 
- Snabba på att ställa om och också trygga i att verksamheter kan ställa om. 
- Resurser tillgängliga, både personella men också tekniska förutsättningar på plats. 
- Våga tänka nytt. 
- Ta med sig fungerande nya lösningar, t ex digitala möten, distansarbete. 
- Personell sårbarhet – stödja varandra vid hög sjukfrånvaro, risk kring specialistfunktioner, 

bemanning för att klara uthållighet i långvarig kris. 

Bedömning 
Utvärderingen fyller en viktig funktion, även om krisen ännu ej är avvärjd, då det finns ett värde av att 
ringa in, reflektera och lyfta fram slutsatser i arbetet redan nu, då krisarbetet har pågått under längre tid 
(sedan mars 2020-) och värdefulla slutsatser redan nu kan sammanställas.  

Konstateras kan att utvärderingarna i stort signalerar samma sak. Det har varit en intensiv period, det 
finns en stor trötthet i organisationen. Men det har fungerat väl. Kommunikation central, samverkan 
och tydlighet likaså. Krisledningen har fungerat väl. 

Måluppfyllelse 
Trots pågående krishantering har den dagliga verksamheten löpt på väl. Det finns ett stort 
ansvarstagande, en professionalitet i organisationen hos både chefer och medarbetare och ett stort 
engagemang. Samspelet med politisk nivå har i de stora och viktiga dragen fungerat väl. Den centrala 
krisledningen har fyllt en viktig funktion, varit en spindel, både sammanhållande, sammankopplande och 
drivande av krishanteringen samlat. Utöver den hanteringen har sedan respektive förvaltning i 
samverkan inom och mellan möjliggjort och verkställt åtgärder, agerat självständigt och agerat för 
invånare, brukare och verksamhetens bästa. Kommunens värdegrund och värdeord SER – samspel, 
engagemang och respekt, återspeglas väl i det arbete som gjorts. Våra övergripande målområden – 
Kvalitet, Livsmiljö och Ekonomi, har också legat för ögonen i arbetet, genom att både säkerställa daglig 
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verksamhet, utveckling parallellt med pandemihantering. En samlad bild är att kommunen går stark ur 
krishanteringen, och har lycktas väl i att både hantera den likväl som den löpande verksamheten. 

Finansiering 
Initialt fanns en stor oro kopplat till lägre skatteintäkter, ökade behov av försörjningsstöd och tappade 
intäkter maa pandemin samt en oro kopplat till negativ ekonomisk påverkan för det lokala näringslivet. 
Den kommunala ekonomin har följts noggrant, eftersökningar har gjorts löpande och stöd till det lokala 
näringslivet har beslutats och genomförts. Sammantaget kan konstateras, att för 2020 sköt staten in och 
kompenserade kommunen fullt ut och det lokala näringslivet har i stort klarat pandemin väl, även om 
det finns individuella och varierande utfall för enskilda företagare. Även 2021 har de ekonomiska 
konsekvenserna kunnat mötas väl och kommunen kommer at gå fram med ett starkt resultat. 

Förslagets konsekvenser 
Förslaget till beslut är förutom att informationsdelning att också avsluta krisledningsnämnden. 
Nämnden hade två möten under våren 2020 och bedömningen är att ytterligare möten inte är aktuella. 
Krisledningsnämndens avslutande ses därmed som fullt möjlig. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande ”utvärdering av krisarbetet under Coronapandemin”. 
Självutvärdering pandemin – krisledningen. 
Självutvärdering pandemin – UF grundskola. 
Självutvärdering pandemin - UF förskola, kulturskola, måltid och admin. 
Självutvärdering pandemin – socialförvaltningen. 
Självutvärdering pandemin – stadsbyggnadsförvaltningen. 
Självutvärdering pandemin – kommunledningskontoret. 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kristoffer Staaf, administrativ chef.                                                     

 Marie Wiklund, kommunchef. 

För kännedom: SN, BUN, TFK, SBN    
 Anders Roxström, utbildningschef.  
 Agneta Franzén, socialchef.   
 Susanne Edén, stadsbyggnadschef.
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Självutvärdering av arbetet under Corona-pandemin  

Självutvärderingen omfattar tidsperioden mars 2020 fram t om november 2021.  

 

Gruppmedlemmar samt vilken verksamhet gruppen organisatoriskt ansvarar för: 

Verksamhetsorganisation: Centrala krisledningen för Coronapandemin 

Deltagare i självutvärderingen: Kristina Segerborg, Liselotte Lundmark, Anders Roxström, Agneta 
Franzén, Camilla Lundholm, Susanne Edén, Jeanette Kävrestad Jonsson, Elisabeth Larsen Brolin, 
Kristoffer Staaf (till 18.00), Marie Wiklund 

 

A. Inledning - den övergripande bilden - 40 min 
 
• Hur uppfattar ni att Vaxholms stad totalt sett har hanterat konsekvenserna av 
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp* och medarbetare? Beskriv översiktligt 
och ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits.  
 
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna 
situationen?  
 
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.  
 
* Målgruppen ska här tolkas i bred bemärkelse (brukare, klienter, elever, barn, kunder mm)  
 
Styrkor:  
Att centrala krisledningen drogs igång så snabbt.  
Att vi hittade/utsåg ersättare för varandra snabbt vid frånvaro p.g.a. sjukdom eller annat bland 
nyckelfunktionerna.  
Fanns också en struktur som gjorde att ersättarna snabbt kunde sätta sig in i arbetet och vad 
som gjorts.  
Tidig scenarioplanering var en nyckel för det fortsatta arbetet. Blev även en förankring ut i hela 
organisationen.  
Bra kommunikation inom organisationen och ut mot medborgare.  
Att vi har så professionella medarbetare med fungerande arbetssätt och som generellt är trygga 
och nöjda (se medarbetarenkäter). Skapar en bra grund för att hantera kriser.  
Dessutom förmågan att ställa upp för varandra och beredskapen att hjälpa till där i 
organisationen där behovet är störst (se kompetensinventering). 
Bra samverkan mellan förskolor med snabb förflyttning av personal mellan olika enheter.  
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Samverkan med SRR och den upparbetade struktur som redan fanns i regionen var en stor 
tillgång.  
 
Svagheter:  
Generellt bra kommunikation men en brist kopplat till vår politik. Kommunikationen till den 
politiska nivån påbörjades lite för sent och kunde varit tydligare inledningsvis.  
Tidigt i processen identifierades i scenarioplaneringen av både KLK och krisledning att tänkbart 
stöd fanns att tillgå från andra enheter inom KLK. Krisledningen hade därför kunnat stärka upp 
sin egen analysgrupp och dessutom föreslagit omfördelning av vissa resurser inom 
kommunledningskontoret från mindre belastade enheter (turistbyrå och hållbarhet) till hårt 
belastade enheter (HR, kommunikation, IT). Detta stöd borde ha ”avropats”, men då 
krisledningen var mitt uppe i hanteringen så fanns inte den tiden att reflektera och analysera.  
 
Inför fjärde våg:  
Vi har rutiner och kunskap på plats nu som gör att vi är redo för eventuella kommande vågor.  
Oro för förskole- och skolpersonal och om det orkar med fler vågor nu. Där behöver vi ha koll 
framåt och se om det krävs insatser/åtgärder.  
 
 
 

B. Beslut, åtgärder och kritiska moment inom verksamheten – 10 min/komplettering till egen 
förvaltningsutvärdering 
 
• Hur uppfattar ni att er verksamhet totalt sett har hanterat konsekvenserna av 
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp och medarbetare? Beskriv översiktligt och 
ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits. Beskriv väsentliga förändringar i 
tillämpade arbetssätt.  
 
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna 
situationen?  
 
• Vilka beslut fattades och vilka åtgärder vidtogs inom er verksamhet när det stod klart att en 
allmän smittspridning förelåg?  
 
• Beskriv vilka de kritiska momenten och frågorna varit under perioden från första beslut/åtgärd 
fram till idag och hur dessa kritiska moment och frågor har hanterats. Har prioriteringar varit 
nödvändiga, vilka i så fall?  
 
• Har tillräckliga kunskaper och resurser funnits för att hantera akuta problem av skilda slag? 
 
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.  
 
Se svar från respektive verksamhet.  
 
 

C. Samarbete och samordning - 20 min 
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• Hur har samarbetet mellan organisatoriska enheter inom kommunen fungerat under 
pandemin? Vad har fungerat bra, respektive mindre bra?  
 
Bra: 
För krisledningen var det A och O att kommunen på totalen jobbade mot samma mål, sa samma 
sak, agerade lika för att kraft och verkan. Så var det, kommunens verksamheter stod enade och 
hade samsyn. Det gjorde att det fungerade väl.  
 
Krisledningen uppfattar att det fanns förtroende för krisgruppen, övriga verksamheter lyssnade 
in krisledningen.  
 
Samarbetet inom och mellan enheterna inom kommunen fungerade också mycket bra. Vid en 
kris blir det synligt hur saker fungerar, och där i dessa situationer ställer alla upp på varandra, 
både inom sin verksamhet men bistår också utanför sitt ansvarsområde vid behov. 
Verksamheterna tog fullt ansvar. Exempel; Enheter som inte aktivt behövdes i krishanteringen, 
erbjöd sina tjänster. Förskolor och skolpersonal klev in på andras verksamheter för att stötta upp 
när frånvaron var hög. 
 
Nya samarbeten uppstod, tex dialog om belysning på förskolor, tillhandahållande av 
idrottslokaler (skola/tekniska/föreningar), samverkan med personalbehov - där ett team mellan 
HR (KLK) – socialförv och utbildningsförv bildades. Mottagande av material, dygnet runt 
hanterades i samverkan mellan TIB (tjänsteperson i beredskap och sköterskegrupp SÄBO). 
Samordning av frågor beredes och löstes inom och mellan enheter. 
 
 
Mindre bra: 
Var problematiskt att få backup för MAS på socialförvaltningen.  
 
Fanns initialt skav mellan politisk- och förvaltningsorganisation. Orsakerna till det lite oklart, 
kanske otydligheter om mandat och ansvar, informationsbrist? 
 
• Hur har styrning utövats för att åstadkomma nödvändig samordning? Har styrningen varit 
ändamålsenlig och berättigad? Har ansvarsordningen varit tydlig?  
 
Krishanteringen har utgått utifrån kommunens krisplan, med tillägg av att KSO löpande har 
deltagit i krisledningen. Krisledningen startade upp 2/3, dvs måndag efter sportlovet. Möten 
hölls inledningsvis närmast dagligen. Noteringar från möten gjordes i one note, med 
minnesanteckningar, aktivitetslistor som ansvarsfördelades. Krisledningen har varit aktiv sedan 
start och ännu ej avslutad. Utöver möten i krisledning togs det många andra kontakter och 
arbeten gjordes kopplat till pandemin. Hög aktivitet redan från start! Efter ca 10 dgr beslutades 
av en utökad krisledning, där varje resurs hade en backup. Detta för att kunna säkerställa 
uthållighet, då krishanteringen pågick dag, kväll och helg inledningsvis. Alla förvaltningar fanns 
representerade med två personer, från KLK flera enheter – kansli, HR, kommunikation. KC var 
sammankallande och ordförande. Säkerhetsenheten har sporadiskt kopplats in i enskilda 
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frågeställningar för bollplank och stöd, detta då säkerhetsenheten aktiverades och medverkade i 
Danderyd kommuns krisledningsarbete.  
 
Utöver krisledningen har olika funktioner/grupper haft ansvarsuppgifter. Många hanterades 
inom befintliga organisation med ordinarie styrka (MAS, rutiner äldreomsorg, rutiner inom 
förskola o skola, natt/helg personal förskola, måltidsenheten, tekniska, fastighet). Andra 
uppgifter lades på funktioner som fick utökade ansvar – materialinköp, materialbeställning, 
Coronateam, enkätredovisningar, rapportering till myndigheter, ekonomiskt sök och redovisning, 
ekonomisk rapportering, nya team bildades med regionen, vissa personer avdelades och fick nya 
arbetsuppgifter t ex samordning fritid och kultur). Utöver centrala krisledningen har också övriga 
förvaltningar haft igång arbetsgrupper med olika fokusområden och krishantering.  
 

D. Förutsättningar och beslut – 20 min 
 
• Hur har samspelet mellan politik och förvaltning fungerat?  
 
Till många delar fungerat väl. Gott samarbete i till de flesta delar, god samverkan med 
ordföringar vid behov. Vissa kritiska frågor uppstod skav runt – t ex nämndmötesordning, 
sjuka/avlidna, ekonomiskt extrastöd SN.  
Krisledningsnämnd aktiverad, höll två möten mars och april 2020.  
Information om läget hanterades sedan inom respektive nämnd samt i styrelsen. 
 
• Vilka förutsättningar och beslut har underlättat för att genomföra viktiga åtgärder i syfte att 
hantera konsekvenserna av pandemin?  
 
SSR – samverkan. Central i vårt arbete. 
Förvaltningarna prioriterade alla pandemin och krisledning. 
Bra stöd från SKR. Fått mycket hjälp genom deras frågor och svar.  
Gott samarbete med politiken vid behov av ordförandebeslut. 
Samsyn mellan olika myndigheter, t ex FHM, regering och andra. 
Fackliga parter, bra samspel. 
 
• Vilka förutsättningar och beslut eller uteblivna beslut har försvårat att hantera 
konsekvenserna av pandemin?  
 
När det inte var samsyn, överenskommande kommunikation mellan myndigheter, tex 
försäkringskassan, arbetsmiljöverket, smittskydd och skolverket. Skapar en oro och osäkerhet i 
samhället, som tog kraft att hantera. 
Sätta sig emot/obstruera myndighetsbeslut t ex riksidrottsförbund. 
Dialog och beslut med ordförande i nämnd viktiga, fungerade oftast bra, men ibland svårt att nå 
ordförande och få samsyn. Förvaltningen var operativt i hanteringen, där vissa beslut ibland 
avkrävdes med kort framförhållning, vilket försvårar i en politisk struktur med fritidspolitiker.  
 
• Vilka har varit de eventuella formella hindren för en ändamålsenlig hantering?  
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Aktiverade krisledningsnämnden för att möjliggöra flytt av personal mellan nämnder om behov 
uppstod. Därmed undanröjdes ett formellt hinder. 
 
• Vilka har varit de eventuella informella hindren för en ändamålsenlig hantering?  
 
Sena besked, t ex fredag em, om nya restriktioner från myndigheter. 
 

E. Andra aktörer -20 min 
 
• Vilka är och har varit de mest viktiga aktörerna i sammanhanget som finns utanför er 
kommuns organisation?  
 
SSR, SKR, Storsthlm, FHM, smittskydd Stockholm, regionen, nätverk i andra kommuner, våra 
entreprenörer, SRMH. 
 
• Hur har samordningen och samarbetet med dessa aktörer fungerat?  
 
Överlag bra. Hittat och utvecklats under vägens gång.  
SSR fungerat väl från start. Vår externt viktigaste länk och part. 
 
• Vad har varit stödjande och vad har hindrat en ändamålsenlig samordning och ett 
ändamålsenligt samarbete över gränserna?  
+ 
SSR – aktuell, korrekt info. Utforma och dela kommunikationsbudskap har varit ovärderligt – 
både fått info och fått material som stöd. Vi hade inte med våra små resurser kunnat svara upp 
själva på motsvarande sätt. 
SKRs framtagna krisavtal, fanns som förutsättning och stöd om vi behövde aktivera mer 
personalstöd. 
 
- 
Jourberedskap att ta emot utskrivna från sjukhusen till kommuner kvällar och helger. Behovet 
fanns inte, men var svårt att få avveckla för regionen. Där satte Vaxholm ner foten till slut och 
avslutade jourberedskapen. Det beslutet och åtgärden hängde fler kommuner snabbt sedan på. 
Tunt med säkerhetsstöd. Våra funktioner hade fullt upp i Danderyd.  
 
• Finns det aktörer som ni borde ha samverkat med? Om ja, varför har samverkan uteblivit?  
 
Avsaknad av läkare på plats i SÄBO. 
Regionbiblioteket skulle kunna ha varit en part, ett stöd, men har inte varit med i arbetet.  
 

F. Lärdomar och framtid – 30 min 
 
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den 
egna verksamheten, att ta med sig inför det fortsatta arbetet?  
 
Starta upp krisledningen snabbt. 

447



 
2021-11-22 

6 av 7 
 
 

Scenarioplanering. 
Samarbete och samverkan. 
Bemanna upp krisledning. Skapa förutsättningar för uthållighet. 
Fokus på sakfrågorna. 
Lösningsorienterad. 
Våga fatta beslut/stå stadig i en turbulent situation. 
Viktigt med kommunikation. Till alla. Invånare, företagare, besökare, medarbetare, politiker, 
vårdnadshavare, brukare, anhöriga.    
 
Vi behöver se över aktiveringsrutiner för krisledning. Funkade bra denna gång, men vet alla hur 
man gör? Säkerställa att den rutinen finns och att informationen är kommunicerad.  
 
• Vilka mer genomgripande/bestående förändringar tror ni att coronapandemin och 
erfarenheter av denna kommer att innebära för er verksamhet framöver?  
 
Vi behöver vara duktiga förändringsledare.  
Leda på distans. 
Flexibilitet, kunna svänga om. 
Ha med sig en krismedvetenhet. Samla tidigt om något uppstår.  
 
 
• Vilka hinder ser ni för att kunna skapa bestående förändringar utifrån de positiva lärdomar 
som dragits?  
 
Liten organisation – gör att det är svårt att ha backupfunktioner och får svårare med uthållighet. 
En fördel i detta är att vi har många olika roller på samma funktion, så finns en bred kompetens 
på enskilda personer.  
Föränderlig organisation – nya personer, kunskaper som trängs tillbaka. Så risk att vi tappar 
upparbetad kunskap.  
Trötthet. Känns tufft om vi hamnar i en fjärde våg, tänk om vaccinet inte funkar. Orkar vi då? Vi 
är bra rustade, vi har mycket kunskap, och finns en tillit till varandra. Men det finns en slags 
”vårdskuld”.  
Hur mycket klarar en kommun? Hur många år kan en kommun klara? Skulle vilja få hjälp med 
tydliga rekommendationer, riktlinjer. Kan inte åläggas varje enskild kommun att tolka. Också 
viktigt att det som beslutas ska vara tydligt, ska inte kunna misstolkas.  
 
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den 
egna verksamheten? 
 
Kommunikation chef till medarbetare. Vi har lyckats med god delaktighet. Den har uppnåtts 
genom god dialog mellan chef och medarbetare.  
Fokuset som vi får i en kris, vad är viktigt/vad är inte viktigt. Det kan vi ta med oss och reflektera 
över – fundera på vad som är på bordet, måste/behöver vi fortsätta göra det?  
Vi är på tårna, vi är mentalt rustade, vi vet att vi klarar det. Se inte minst medarbetarenkäten, 
starka resultat både 2020 och 2021. Väldigt bra resultat, men finns en trötthet. Men visar att vi 
har gjort det bra och har jobbat med rätt saker. 
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Finns en grym förmåga i organisationen, det kommer leva kvar och det har vi med oss.  
Vi kan konstatera – vi grejar mycket, mycket mer än vad vi tror!
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Självutvärdering av arbetet under Corona-pandemin  

Självutvärderingen omfattar tidsperioden mars 2020 fram t om november 2021.  

 

Gruppmedlemmar samt vilken verksamhet gruppen organisatoriskt ansvarar för: 
Verksamhetsorganisation: Utbildningsförvaltningen, chefer egenregi grundskola 

Deltagare i självutvärderingen:  

Rektorer  
Åsa Häger 
Eva Axelsson 
Charlotta Skarelius 
Christina Persson 
 
Bitr rektor 
Martin Roos 
Sepideh Hatami 
Pia Eklund 
Angela Nilsson 
 
 

A. Inledning - den övergripande bilden - 10 min 
 
• Hur uppfattar ni att Vaxholms stad totalt sett har hanterat konsekvenserna av 
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp* och medarbetare? Beskriv översiktligt 
och ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits.  
 
Styrkor 
Snabba att agera  
Informera  
Mod att fatta beslut  
Bra samarbete mellan funktioner  
 
Svagheter  
Restriktioner kontra verkligheten i lokalerna (2meter avstånd)  
Inga nyanser i hur kommunen och landet hanterade utbildningsverksamhet  
Perspektiv på hur administrativa nya rutiner (hemarbete) kontra yrken med fortsatt normalitet 
och närvaro  
 

450



 
2021-11-22 

2 av 6 
 
 

 
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna 
situationen?  
 
Svårt vara förberedda utifrån brist på erfarenhet men nej underskattat  
 
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.  
 
Vaccinering, ställa tillbaks är enklare än att hitta nytt, tröttare än nånsin  
 
* Målgruppen ska här tolkas i bred bemärkelse (brukare, klienter, elever, barn, kunder mm)  
 
 

B. Beslut, åtgärder och kritiska moment inom verksamheten – 30 min 
 
• Hur uppfattar ni att er verksamhet totalt sett har hanterat konsekvenserna av 
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp och medarbetare? Beskriv översiktligt och 
ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits. Beskriv väsentliga förändringar i 
tillämpade arbetssätt.  
 
Styrkor 
Snabb förberedelse för digital undervisning  
Krishanteringen  
 
Svagheter 
Otydlighet kring vikarieanskaffning 
Munskydd, sprita händer  
 
Förändrade arbetssätt 
Inga besök i skolorna, eller från skolan 
Digitala möten internt som t ex arbetslag  
Försökt att inte mixa elevber 
Inte stora samlingar 
Inte blanda fritidshem  
Idrottsundervisning i långa perioder  
Anpassar personalrum och vissa ytor och stannat mer på sin kant  
Inte tvingad in i ett fysiskt sammanhang  
Förtydliga planering för att kunna följa undervisningen hemifrån 
 
 
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna 
situationen?  
 
• Vilka beslut fattades och vilka åtgärder vidtogs inom er verksamhet när det stod klart att en 
allmän smittspridning förelåg?  
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1. Scenarioplanering med en trappa att hantera olika utfall med prio om vilka grupper elever 
som skulle vara kvar  

2. Besöksstoppen  
3. Glesade ut matsalen och hur många som åt samtidigt  
4. Årskurs 8 och 9 stängdes vilket gav andrum  

 

• Beskriv vilka de kritiska momenten och frågorna varit under perioden från första beslut/åtgärd 
fram till idag och hur dessa kritiska moment och frågor har hanterats. Har prioriteringar varit 
nödvändiga, vilka i så fall?  
 
Svar:  
Prioriterat kärnverksamhet till förmån för t ex skolsamråd  
 
 
• Har tillräckliga kunskaper och resurser funnits för att hantera akuta problem av skilda slag? 
 
Personalbrist tydligast utmaningen i kombination behålla avstånd  
Smittskydd Stockholm har fungerat väldigt väl något sämre lokalt  
Ledning och elevhälsa fick jobba ihop sig  
Kompetensinventering i personalen och vårdnadshavare  
 
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.  
 
 

C. Samarbete och samordning  - 10 min 
 
• Hur har samarbetet mellan organisatoriska enheter inom kommunen fungerat under 
pandemin? Vad har fungerat bra, respektive mindre bra?  
 
Styrkor 
Positiv samverkan i många fall via krisledningen men sen också HR vilket var positivt 
 
Svagheter  
Vilka ska ingå i en krisledning? Kunde t ex skolläkare skolsköterska varit med  
Upplevt en viss tröghet i organisationer där det behövs samordning (jag är hemma och har det 
på kontoret)  
Tydligare skol-koppling i förmedling mellan stat/nation till skola  
 
 
• Hur har styrning utövats för att åstadkomma nödvändig samordning? Har styrningen varit 
ändamålsenlig och berättigad? Har ansvarsordningen varit tydlig?  
 
Svar 
Krisledningsfunktion är enda skillnaden  
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- t ex gemensam kommunikation 
 
Mycket upp till rektor att fatta beslut – som i ordinarie drift men adderat pandemifrågor  
  
Fick omvärldsspana på andra kommuners publika webbar – lånade från andra  
 

D. Förutsättningar och beslut – 10 min 
 
• Hur har samspelet mellan politik och förvaltning fungerat?  
 
• Vilka förutsättningar och beslut har underlättat för att genomföra viktiga åtgärder i syfte att 
hantera konsekvenserna av pandemin?  
 
• Vilka förutsättningar och beslut eller uteblivna beslut har försvårat att hantera 
konsekvenserna av pandemin?  
 
Svar: Behov av att ta koncern-gemensamma beslut, öppna/stänga skolor 
 
 
• Vilka har varit de eventuella formella hindren för en ändamålsenlig hantering?  
 
Svar: 
Svårt att öka avstånd när man är i samma lokaler som tidigare och inte kan skicka hem  
Paradox när myndigheter beskriver restriktioner som de facto inte gick att genomföra  
 
• Vilka har varit de eventuella informella hindren för en ändamålsenlig hantering?  
 
 
 

E. Andra aktörer -10 min 
 
• Vilka är och har varit de mest viktiga aktörerna i sammanhanget som finns utanför er 
kommuns organisation?  
 
Svar: 
Folkhälsomyndigheten  
Smittskydd Stockholm  
SVT  
 
Svaghet:  
Skolverket  
 
• Hur har samordningen och samarbetet med dessa aktörer fungerat?  
 
• Vad har varit stödjande och vad har hindrat en ändamålsenlig samordning och ett 
ändamålsenligt samarbete över gränserna?  
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Svar 
Ännu enklare vägar just från skola som nuvarande gurgeltester  
Statlig styrning  
 
• Finns det aktörer som ni borde ha samverkat med? Om ja, varför har samverkan uteblivit?  
 
 

F. Lärdomar och framtid – 20 min 
 
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den 
egna verksamheten, att ta med sig inför det fortsatta arbetet?  
 
Svar 
Hålla i och hålla ut  
Samarbeta vid tydligt mål  
Samma budskap samma beslut funkar bra  
Olika tempo beroende på vilka behov som finns 
- fast track 
- normal track  
 
 
• Vilka mer genomgripande/bestående förändringar tror ni att coronapandemin och 
erfarenheter av denna kommer att innebära för er verksamhet framöver?  
 
Svar 
Oklart vad det innebär för grundskola – lite för mycket i det 
 
 
• Vilka hinder ser ni för att kunna skapa bestående förändringar utifrån de positiva lärdomar 
som dragits?  
 
Svar 
Kan vara svårt se och kommunicera fördelar med nya arbetssätt som uppleves som en förändrad 
insyn, delaktighet men ändock inte kopplad till kärnverksamhet och barns välmående  
 
 
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den 
egna verksamheten? 
 
Svar:  
Digitala möten beroende på syfte  
 
Effektivisering av vilka man vill kalla, behöver för mötet  
 
Stanna upp, tänka, reflektera över vad som är viktigt, inte dra upp tempot sen tidigare  
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Livspussel som down size hela livets tempo  
 
Hur viktigt samhälle, skola är när det är tunt stöd hemma och hemmet blev en mer isolerad 
enhet. (trygghet, mat)  
 
Psykiska välmående och hur det påverkar oss olika  
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Självutvärdering av arbetet under Corona-pandemin  

Självutvärderingen omfattar tidsperioden mars 2020 fram t om november 2021.  

Gruppmedlemmar samt vilken verksamhet gruppen organisatoriskt ansvarar för: 

Verksamhetsorganisation: UF (förskola, kulturskolan, måltidsenheten, ADM och SAMS) 

Deltagare i självutvärderingen: Annika Fogelström, Barbro Nyström, Annelie Sidvall, Petri Goman, 
Margareta Andersson, Monica Lalander, Lena Svensson, Anders Roxström 

Vi lade fokus på B och F, därav är det mest under dessa områden vi återkopplar anteckningar 

 

A. Inledning - den övergripande bilden - 10 min 
 
• Hur uppfattar ni att Vaxholms stad totalt sett har hanterat konsekvenserna av 
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp* och medarbetare? Beskriv översiktligt 
och ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits.  
Styrka - Plan genom krisledningsmöten (fsk) 
Svaghet – information för sent till vårdnadshavare och medarbetare (fsk) 
 
 
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna 
situationen?  
Delegationsordning med plan för anpassad verksamhet 
 
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.  
Större kunskap genom erfarenheter 

Vid en ev fjärde våg står vi starkare och kan med kort varsel ställa om med högre kvalité och 
större lugn. 

 
 
* Målgruppen ska här tolkas i bred bemärkelse (brukare, klienter, elever, barn, kunder mm)  
 

B. Beslut, åtgärder och kritiska moment inom verksamheten – 30 min 
 
• Hur uppfattar ni att er verksamhet totalt sett har hanterat konsekvenserna av 
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp och medarbetare? Beskriv översiktligt och 
ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits. Beskriv väsentliga förändringar i 
tillämpade arbetssätt.  
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FÖRVALTNINGEN: 
Invånare (föräldrar) 
+ Förvaltningschef påbörjade tidigt en tät direktkommunikation med föräldrarna via Unikum.  
Kreativ problemlösning gjorde att vi kunder bibehålla kvalitet i arbetet med elever och föräldrar. 
SYV, ungdomsstödet, skol- och familjestödet etablerade anpassade mötesformer med möten 
utomhus och digitala nätverksmöten 
 
Barn och elever 
+ Gymnasiesamordnare deltog tidigt i samverkan regionen, som bl a resulterade i att 
Skärgårdsgymnasiet levererade matlådor till gymnasieleverna i Vaxholm 3 ggr/veckan. 
+ Flexibilitet hos ungdomsstödet, sfs, SYV vad gäller att möta barn och elever för att kunna 
bibehålla kvalitet 
- Risk för ökad psykisk ohälsa vid distansundervisning 
- Stängd fritidsgård utan digitalt alternativ 
 
Medarbetare 
+ Förvaltningschef initierade krisledningsmöten i samband med kommunens krisledning. 
Förvaltningschef informerade övergripande och genom cheferna i krisledningen. Täta dialoger 
med medarbetarna skapade känsla av delaktighet och ökat kreativt problemlösande, bl a genom 
digitala möten, vilket inneburit en ökad digital mognad och ökad effektivitet. 
Större möjligheter till kompetensutveckling och omvärldsspaning genom digitala seminarier och 
möten. 
+ Flexibilitet tack vare dialog vad gäller att vara på distans/vara på kommunhuset utifrån 
uppdrag och behov 
 
-Oro kring förberedelser att hjälpa till i andra verksamheter 
- Risk för ökad arbetsbelastning pga ökat antal digitala möten jämfört med fysiska 
- Risk för sämre arbetsmiljö vid hemmaarbete och mer stillasittande 
 
Intern samverkan mellan enheter och över förvaltningsgränser har varit god och bidragit till 
stabilitet 
Extern samverkan, ex med nordostkommunerna har varit viktig inom flera verksamhetsområden 
för stöd och gemensam linje 
 
FÖRSKOLAN 
Styrkor – konsekventa och restriktiva med sjukdomspolicy, flexibla med att hitta lösningar och 
att samarbeta för likvärdighet. Medarbetarna har varit samarbetsvilliga och stöttat varandra. 
Svagheter – hög frånvaro med skör verksamhet, stor oro bland medarbetare och 
vårdnadshavare. Utrymme för hur restriktioner ska tolkas. Bemanningsföretagen kunde inte 
leverera.  
Väsentliga förändringar – mer arbete utomhus, inga vh i lokalerna i onödan, digitala möten, 
många inställda aktiviteter såsom skolbesök för blivande F-klassbarn. 
Organisatorisk beredskap - plan för anpassad verksamhet – eventuella kommande akuta behov. 
Alla nätverk ställdes in, kommande möten blev digitala, HT20 – inga föräldramöten, inga 
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förskoleråd – endast skriftlig information 
Överby fsk fick stänga en avdelning några dagar under vecka 11 2021 p.g.a. många Covidfall 
bland vh och medarbetare. 
Vårdnadshavare som lämnar sina barn till förskolan trots att de varit utomlands eller är sjuka 
själva. 
Vi har inte haft tillräckliga kunskaper och resurser alla gånger. 
 
 
KULTURSKOLAN 

Kritiska moment eller dilemmat har varit ekonomin eftersom vi är beroende av våra intäkter för en 
ekonomi i balans. En del kunder har klagat och vi har varit tvungna att reducera eller återbetala avgifter. 

Vi står på två ben (Utbildning och Kultur) och det har under pandemin varit till vår nackdel. När det 
ordinarie kulturverksamheten stänger ned och vår verksamhet ska fortsätta. Detta berodde inledningsvis 
på droppsmitta i kör- och blåsmusik. Här fanns det olika tolkningar av risker som tex musikerförbundet 
rekommenderade.  

Personalen fick tid att ställa om till digital undervisning och det har fungerat bra när vi behövt undervisa 
digitalt. 

Utvecklat ledarskap i att hantera oron hos personalen och skapat ett bra samarbete med skyddsombud. 
Även fått fantastiskt bra stöd från HR. 

 
MÅLTIDSENHETEN 
 

Styrkor: Flexibel och lösningsinriktad personal, b lam ed anpassade menyer 

Bra samarbete mellan köken och verksamheten 

Omställning till krisledning i ledningsgruppen med erfarenheter av krisledning sedan tidigare 

Gjorde tidiga beställningar av engångsmaterial 

Tidig inventering av livsmedelslagren i köken, som visade att vi klarade en måltidsförsörjning under två 
veckor, med en rätt på menyn 

Krisledningsgruppen tog beslut om centralisering av produktionen till tre kök om effekten av pandemin 
skulle förvärras. Begränsade lagringsmöjligheter, framför allt på Kronängsskolan. 

En bra och fungerande kommunikation med huvudgrossisten var en stor trygghet för planeringen 

Tidig plan för måltidsförsörjningen av SÄBO 

Veckovisa krisledningsmöten chefer UF 
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Verksamheternas frånvarorapportering bidrog till att köken kunde planera dagens produktion och 
därmed minska ev. svinn. 

 

Svagheter: Oro för smittorisk bland personalen 

I kommunen finns ingen övergripande krisplan för försörjning av måltider i kris 

Tillgången av handsprit och engångsmaterial, ex godkända engångshandskar  

Vår största grossist aviserade force majeure - stor ekonomisk risk om vår huvudgrossist inte kunnat 
leverera enligt avtal. 

Svårt rekrytera vikarier 

 
 
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna 
situationen?  
 
• Vilka beslut fattades och vilka åtgärder vidtogs inom er verksamhet när det stod klart att en 
allmän smittspridning förelåg?  
 
• Beskriv vilka de kritiska momenten och frågorna varit under perioden från första beslut/åtgärd 
fram till idag och hur dessa kritiska moment och frågor har hanterats. Har prioriteringar varit 
nödvändiga, vilka i så fall?  
 
• Har tillräckliga kunskaper och resurser funnits för att hantera akuta problem av skilda slag? 
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.  
 
 
 

C. Samarbete och samordning - 10 min 
 
• Hur har samarbetet mellan organisatoriska enheter inom kommunen fungerat under 
pandemin? Vad har fungerat bra, respektive mindre bra?  
 
• Hur har styrning utövats för att åstadkomma nödvändig samordning? Har styrningen varit 
ändamålsenlig och berättigad? Har ansvarsordningen varit tydlig?  
 
FÖRSKOLAN 
Samarbetet mellan förskolorna har varit och är gott. Bra med krisledningsmöten.  
Sen information ut till medarbetare och vårdnadshavare. Tolkningsbar info. 
Styrning – bra krisledningsmöten. Samarbetet mellan ledningen i förskolan är redan etablerad 
och det har gynnat processen. Tydlig ansvarsordning. 
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D. Förutsättningar och beslut – 10 min 

 
• Hur har samspelet mellan politik och förvaltning fungerat?  
 
• Vilka förutsättningar och beslut har underlättat för att genomföra viktiga åtgärder i syfte att 
hantera konsekvenserna av pandemin?  
 
• Vilka förutsättningar och beslut eller uteblivna beslut har försvårat att hantera 
konsekvenserna av pandemin?  
 
• Vilka har varit de eventuella formella hindren för en ändamålsenlig hantering?  
 
• Vilka har varit de eventuella informella hindren för en ändamålsenlig hantering?  
 
 

E. Andra aktörer -10 min 
 
• Vilka är och har varit de mest viktiga aktörerna i sammanhanget som finns utanför er 
kommuns organisation?  
 
• Hur har samordningen och samarbetet med dessa aktörer fungerat?  
 
• Vad har varit stödjande och vad har hindrat en ändamålsenlig samordning och ett 
ändamålsenligt samarbete över gränserna?  
 
• Finns det aktörer som ni borde ha samverkat med? Om ja, varför har samverkan uteblivit?  
 
 

F. Lärdomar och framtid – 20 min 
 
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den 
egna verksamheten, att ta med sig inför det fortsatta arbetet?  
- Snabb och tidig information till alla berörda 
- Kommunikationen är avgörande 
- Ledarskap med fokus på medarbetarnas behov.  
- Viktigt med digitala forum för samhörighet 
- Samverkan både internt och externt 
- Inga stora folksamlingar i onödan (fsk) 
 
• Vilka mer genomgripande/bestående förändringar tror ni att coronapandemin och 
erfarenheter av denna kommer att innebära för er verksamhet framöver?  
- Mötesformer utifrån syftet. Fortsätta med digitala möten när det fungerar för syftet med 

mötet, ex vissa apt 
- Flexibel arbetsplats som gynnar balansen arbete/fritid 
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- Ett större fokus på syfte med möten ökar effektivitet 
 
• Vilka hinder ser ni för att kunna skapa bestående förändringar utifrån de positiva lärdomar 
som dragits?  
-  
 
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den 
egna verksamheten? 
 
Vi uppfattar ett tidsglapp mellan folkmyndighetens rekommendationer fram till att kommunen 
officiellt informerar om kommunens tolkning. En lärdom är att sträva mot att kommunens 
krisledning ger vägledande tolkning av folkmyndighetens rekommendationer som stöd till 
verksamheter som invånarna besöker.   
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Självutvärdering av arbetet under Corona-pandemin 

Självutvärderingen omfattar tidsperioden mars 2020 fram t om november 2021.  

 

Gruppmedlemmar samt vilken verksamhet gruppen organisatoriskt ansvarar för: 

Verksamhetsorganisation: Socialförvaltningen 

Deltagare i självutvärderingen: Camilla Lundholm Avdelningschef, Marie Sagrelius Enhetschef 
Hemtjänsten Erica Kull Pettersson Bitr enhetschef Hemtjänsten , Annika Wallin Enhetschef  Barn- och 
familj, Lorentz Ogejber Enhetschef Vuxen 

 

A. Inledning - den övergripande bilden - 10 min 
 
• Hur uppfattar ni att Vaxholms stad totalt sett har hanterat konsekvenserna av 
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp* och medarbetare? Beskriv översiktligt 
och ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits.  
 
Snabb uppstart, snabba informationskanaler. Beslut innan beslut från nationell nivå 
Svagheter olika uppgifter och direktiv från Statliga myndigheter som var motstridiga. Avsaknad 
av skyddsutrustning. 
 
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna 
situationen?  
 
Den skyddsutrustning som fanns uppfyllde inte kraven 
 
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.  
 
Vi känner ingen oro, vi har kunskaperna, handlingsplaner och utrustning och ett gott 
förvaltningsövergripande samarbete 
 
* Målgruppen ska här tolkas i bred bemärkelse (brukare, klienter, elever, barn, kunder mm)  
 
 

B. Beslut, åtgärder och kritiska moment inom verksamheten – 30 min 
 
• Hur uppfattar ni att er verksamhet totalt sett har hanterat konsekvenserna av 
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp och medarbetare? Beskriv översiktligt och 
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ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits. Beskriv väsentliga förändringar i 
tillämpade arbetssätt.  
 
Styrkor: Inrättande av Coronateam, snabb hantering av skyddsutrustning av en särskilt avsatt 
person, närvarande chefer, tydlig information. Snabbt beslut om besöksförbud Säbo, 
dagverksamhet och LSS. Utbildning beredskapsgrupp vårdpersonal förvaltningsövergripande. 
Matleverans pensionärer, info anhöriga. Biståndsbedömare tillgängliga på helgerna. Digitala 
möten med personal och brukare. Grundlig rutinöversikt förstärkning grundläggande 
hygienrutiner. Tillverkning av egen handsprit  
 
Svagheter: Brist på beredskap skyddsutrustning, otydlig och motsägelsefull information från 
olika myndigheter. Stor rädsla hos personal och brukare viss personal och anhöriga insåg inte 
allvaret i situationen  
 
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna 
situationen?   
 
Ingen stor beredskap fanns inledningsvis men skapades inom kort tid 
 
• Vilka beslut fattades och vilka åtgärder vidtogs inom er verksamhet när det stod klart att en 
allmän smittspridning förelåg? 
 
 Besöksförbud verksamheterna, dagliga möten med MAS olika scenario utifrån smittspridning. 
Nya rutiner beredskap hos myndigheten. Ständiga avstämningar också på helger. Kylaggregat 
Säbo. Alla oklara smittor behandlas som smittade. Corona-team inom hemtjänsten 
 
• Beskriv vilka de kritiska momenten och frågorna varit under perioden från första beslut/åtgärd 
fram till idag och hur dessa kritiska moment och frågor har hanterats. Har prioriteringar varit 
nödvändiga, vilka i så fall?  
 
Corona team startades upp på endast 2 dagar. Egen bil, handpock personal egen lokal. Säbo 
extra sängar snabb avdelning avskild. Medicinska rutiner har setts över, smittförebyggande 
rutiner har förbättrats och förtydligats. Stort fokus på personalens kunskap och följsamhet till 
basala hygienrutiner. Varje chef och arbetsledare har inventerat kunskapsläget vid varje 
arbetspass för att säkra alla medarbetares kompetens.  
 
• Har tillräckliga kunskaper och resurser funnits för att hantera akuta problem av skilda slag? 
 
Fanns inte från början, stor okunskap om hur smittan spreds och vilka åtgärder som fodrades, 
motsägelsefulla uppgifter från olika myndigheter. FHM, smittskydd etc   
 
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.  
 
Nu finns beredskap avseende skyddsutrustning samt rutiner är på plats ingen stor oro vi är 
rustade och det finns ett stor mod att våga vidta åtgärder alt inte vidta vissa åtgärder som inte 
bedöms adekvata  
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C. Samarbete och samordning  - 10 min 
 
• Hur har samarbetet mellan organisatoriska enheter inom kommunen fungerat under 
pandemin? Vad har fungerat bra, respektive mindre bra?  
 
Bra; Samarbete med HR, Krisledningsgrupp vilja att samarbeta och lösa den uppkomna 
situationen över förvaltningarna. Kompetensinventering av samtliga medarbetare 
Mindre bra var svårigheter att få uppbackning för MAS, vilket löste sig med hjälp av 
skolsköterska 
 
• Hur har styrning utövats för att åstadkomma nödvändig samordning? Har styrningen varit 
ändamålsenlig och berättigad? Har ansvarsordningen varit tydlig? 
 
Bra styrning och samordning, prestigelöst alla har hjälpts åt   
 

D. Förutsättningar och beslut – 10 min 
 
• Hur har samspelet mellan politik och förvaltning fungerat?  
 
I stort bra, men svårt att få till digitala möten då politiken inte riktigt förstod allvaret. Svårt att 
förstå sekretess avseende antal smittade, och förvaltningens roll  
 
• Vilka förutsättningar och beslut har underlättat för att genomföra viktiga åtgärder i syfte att 
hantera konsekvenserna av pandemin? 
 
Bra med snabba ordförandebeslut avseende bl.a besöksförbud, växelvård, reducering av insatser 
inom hemtjänsten  
 
• Vilka förutsättningar och beslut eller uteblivna beslut har försvårat att hantera 
konsekvenserna av pandemin?  
 
Senfärdiga beslut på nationell nivå, ett stort ansvar lades på kommunerna 
 
• Vilka har varit de eventuella formella hindren för en ändamålsenlig hantering?  
 
Tydliga beslut om hantering av smittläget från nationell nivå 
 
• Vilka har varit de eventuella informella hindren för en ändamålsenlig hantering?  
 
Desinformation som skapat rädsla, olika tolkningar från region och kommuner 
 
 

E. Andra aktörer -10 min 
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• Vilka är och har varit de mest viktiga aktörerna i sammanhanget som finns utanför er 
kommuns organisation?  
 
Regionen, klustren, SKR, Storsthlm, Länsstyrelsen, Socialchefer Nordost, FHM Frivilliga personer 
som skänkt skyddsutrustning erbjudande från allmänheten att hjälpa till. Extra personal som 
permitterats 
 
• Hur har samordningen och samarbetet med dessa aktörer fungerat?  
 
Under rådande förutsättningar fungerat väl 
 
• Vad har varit stödjande och vad har hindrat en ändamålsenlig samordning och ett 
ändamålsenligt samarbete över gränserna?  
 
Bra samarbete med distriktssköterskorna och regionen, avseende vaccinering alla nätverk där 
man stöttat varandra 
Funnits en hel del otydligheter, och avsaknad av ansvar från läkarorganisationerna, utnyttjande 
av privata företag avseende pris på skyddsutrustning  
 
• Finns det aktörer som ni borde ha samverkat med? Om ja, varför har samverkan uteblivit?  
 
Samverkan med de privata utförarna inom hemtjänst, fanns inte intresse 
 
 

F. Lärdomar och framtid – 20 min 
 
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den 
egna verksamheten, att ta med sig inför det fortsatta arbetet?  
 
De främsta lärdomarna är att vi är lösningsfokuserade snabba på att ställa om och ta snabba 
beslut, en vilja att hjälpas åt och på bästa sätt lösa den uppkomna situationen. SER har 
genomsyrat arbetet.  Digitala möten har inneburit en effektivisering av verksamheten, spar tid 
och ökar delaktighet då alla kan delta oavsett ev förkylning etc. Deltagande i fler utbildningar 
som möjliggjorts genom digitala alternativ och selektivt välja delar av konferenser, hållbart och 
effektivt  
 
• Vilka mer genomgripande/bestående förändringar tror ni att coronapandemin och 
erfarenheter av denna kommer att innebära för er verksamhet framöver? 
 
Hybridmöten, distansarbete överväga vilka fysiska möten som är nödvändiga. Säkra digitala 
system. Personalens delaktighet är viktigt och att vara lyhörd för deras upplevelse av det ”Nya 
normala” Vi vet vilken kapacitet som finns i verksamheterna och en vilja att göra det som krävs 
 
• Vilka hinder ser ni för att kunna skapa bestående förändringar utifrån de positiva lärdomar 
som dragits?  
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Avsaknad av säkra digitala plattformar, fortsätta med det goda samarbetet när pandemin är 
över 
 
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den 
egna verksamheten? 
 
Säkra lager långsiktigt av skyddsutrustning, alltid en punkt om Covid på APT så länge 
smittspridning fortgår. Vikten av kompetens hos all vård- och omsorgspersonal avseende basala 
hygienrutiner.  Vi har mod, kraft och ett gott samarbete att klara av svåra kriser. Det finns en 
vilja att göra sitt yttersta och vi är väl rustade 
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Självutvärdering av arbetet under Corona-pandemin- SBF 

Självutvärderingen omfattar tidsperioden mars 2020 fram t om november 2021.  

Gruppmedlemmar samt vilken verksamhet gruppen organisatoriskt ansvarar för: 

Stadsbyggnadsförvaltningens enhetschefer och förvaltningschef som svarar för hela 
stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet. 

Deltagare i självutvärderingen: Maria Poutamo, Christoffer Amundin, Richard Hallman, Kristina 
Henschen, Alexander Wahlstedt och Susanne Edén. 

 

A. Inledning - den övergripande bilden - 10 min 
 
• Hur uppfattar ni att Vaxholms stad totalt sett har hanterat konsekvenserna av 
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp* och medarbetare? Beskriv översiktligt 
och ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits.  
 
Översiktligt: Hanterandet har generellt varit väldigt bra. Arbetet i krisgruppen kom igång tidigt. 
Krisen hanterades och beslut som behövdes fattades direkt. Dock kom det sena beslut kring 
distansarbete, personalen satt kvar och jobbade på kontoret medan andra kommuner började 
jobba på distans tidigare. Scenarioplaneringen gav väldigt mycket avseende överblick och 
medvetenhet hos medarbetare och i organisationen. Vad av våra arbetsuppgifter kan vi släppa 
om vi är få och vad behöver vi fokusera på. Och att vi förberedde oss på att hjälpa andra inom 
förvaltningen gav en vi-känsla. På andra myndigheter har man gett möjligheter och uppmuntrat 
till att man ska kunna jobba hemifrån. Så har det inte kommunicerats i Vaxholm, snarare 
tvärtom, bl a hur informationen formulerades avseende ev hemlån av arbetsstol som bl a 
förutsätter att du själv svarar för hemtransporten. 
 
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna 
situationen? Krisledningen som sattes igång direkt, visade vilken beredskap som fanns. När den 
aktiverades ställde sig alla på tå, och scenarioplaneringen skickade signaler och fick 
organisationen att tänka till. 
 
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg. 
Större beredskap och en större trötthet. ”Dubbla” budskap- nu när vi ställt in oss på att jobba 
mer på kontoret kommer samtidigt signaler och ev nya direktiv om fortsatt distansarbete. 
Cheferna, och därmed personalen, är nu lugnare att verksamheten fungerar på distans också.    
 
* Målgruppen ska här tolkas i bred bemärkelse (brukare, klienter, elever, barn, kunder mm)  
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B. Beslut, åtgärder och kritiska moment inom verksamheten – 30 min 

 
• Hur uppfattar ni att er verksamhet totalt sett har hanterat konsekvenserna av 
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp och medarbetare? Beskriv översiktligt och 
ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits. Beskriv väsentliga förändringar i 
tillämpade arbetssätt.  
För vissa uppgifter inom SBF t ex tillsyn och kontroller på SÄBO har helt skjutits upp. SSBF har 
också skjutit upp sin tillsyn och därmed legat efter i sin planering. Nu har det gjorts flera 
tillsynsbesök- viss ketchupeffekt. Byggprojekten har tagit lite längre tid. Vissa enheter har inte 
varit så drabbade av sjukdom medan andra varit värre drabbade. Då vissa arbetsuppgifter är 
beroende av flera enheters arbete, har förseningar i projekt uppstått. Viss försening har skett 
även p g a att konsulter varit sjuka. Även materielleveranser har blivit försenade. För 
bygglovssökande har det börjat bli förseningar, ändå förvånansvärt lite p g a corona. Dock 
ibland svårt att urskilja vad som berott på corona eller p g av andra orsaker. Förvaltningen har bl 
a fått ta emot starka reaktioner från idrottsföreningar när de inte fått vara i hallarna.  
 
Biblioteket har fått begränsa sin verksamhet, vilket fått stora konsekvenser för alla besökare. 
Stängning av biblioteket har fått särskilt stora konsekvenser för barnen. Ingen 
barnkonsekvensanalys gjordes innan nedstängning, vilket borde ha gjorts. Personalen fått jobba 
i bubblor, vilket innebär att scheman fått läggas om, vilket var tungt för medarbetarna. Då 
några tillfrisknat från corona lättade det lite då några kunde gå mellan bubblorna. De som 
brukar läsa dagstidningarna dagligen har inte kunnat göra det. 
 
Vad gäller samrådsmöten hölls först ett utomhus och sedan ett via teams, vilket är ett exempel 
på nytt arbetssätt. Även samråd via telefon för ÖP var ett nytt sätt att samråda. Andra nya 
arbetssätt gäller våra egna möten som har skett digitalt eller som hybridmöten. Tekniska 
enhetens medarbetare har behövt lära sig mera om andras områden. Inom fastighetsenheten 
uppfattas att arbetsgruppen blivit mera sammansvetsad. De har haft dagliga digitala 
avstämningar- utifrån att de inte naturligt träffats på kontoret. Någon enhetschef uppfattar sig 
ha kommit närmare sin egen grupp samtidigt som det varit mindre kontakter med andra 
personer/enheter i kommunhuset. En annan enhetschef upplever mindre kontakt med 
medarbetarna under distansarbete med tanke på att arbete på kontoret har innehållit möten 
flera gånger om dagen med personalen. 
 
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna 
situationen? Det var till hjälp att krisledningen var igångsatt och skickade ut instruktioner. Som 
bibliotekschef har E-L har känt sig ensam i kommunen, men har istället haft täta kontakt med 
STONO-kommunernas bibliotekschefer. Besvärligt med många motstridiga budskap från centralt 
håll på nationell nivå. Flera enhetschefer har upplevt att det har varit bra att skicka frågor till 
krisgruppen och få snabba svar. Vissa föreningar körde eget race och försökte sätta press på 
förvaltningen vilket ibland upplevdes tufft och också rörigt med olika och ibland motstridiga 
besked från regionalt/centralt håll. Någon enhetschef uppfattar att det inte fanns någon egen 
beredskap i organisationen. Det var en styrka att vara två som representerade förvaltningen i 
krisledningen, kunna täcka upp förvarandra och dela upp ansvaret mellan sig när det var många 
olika frågor aktuella. JKJ representerade själv när SBC var sjuk, sedan uppdelades ansvaret så att 
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JKJ upprätthöll kontakten med tekniska avseende idrottshallar och föreningsliv, SBC höll bl a 
kontakten med biblioteket. Samtidigt som många nya arbetsuppgifter skulle genomföras var 
budskapet tydligt att den vanliga verksamheten skulle fortsätta som tidigare. Det upplevdes 
stressande att lyckas med att leverera både nya arbetsuppgifter och övrigt pågående arbete 
samtidigt som personal var sjuk. Möjligheten att mötas digitalt underlättade för att fullfölja 
arbetsuppgifter då även den personal som hade lättare symptom kunde jobba hemifrån. Det 
uppfattas inte som realistiskt att med många nya arbetsuppgifter kopplade till krisen samtidigt 
ha fullt fokus på pågående ”vanliga” arbetsuppgifter och att leverera dem i tid som om ingen 
ytterligare belastning funnits.  
 
• Vilka beslut fattades och vilka åtgärder vidtogs inom er verksamhet när det stod klart att en 
allmän smittspridning förelåg? Exempelvis distansmöten, skyddsåtgärder som plexiskivor och 
utplacerad handsprit, ommöblering, användning av visir, stängning av vissa 
verksamheter/lokaler, med eller utan restriktioner. Material togs fram avseende hur många som 
fick vistas i olika lokaler- listor och anslag. Nya parkeringsplatser och ökad parkeringsbevakning. 
Förberedelser för vistelseförbud, platsbesök, kartframställning och allt annat kring det. 
 
• Beskriv vilka de kritiska momenten och frågorna som varit aktuella under perioden från första 
beslut/åtgärd fram till idag och hur dessa kritiska moment och frågor har hanterats. Har 
prioriteringar varit nödvändiga, vilka i så fall?  Kritiska moment: Utmanande att väldigt många 
nya uppgifter skulle utföras samtidigt som vanlig verksamhet skulle bedrivas, samtidigt som 
personalen varit sjuka och VAB:at i högre utsträckning än annars. Vissa enhetschefer/personal 
har läst in sig på lagstiftning som smittskyddslagen, och skaffat kunskap om hur den regionala 
krisorganisationen ser ut. I början var det väldigt mycket oro i personalen. Många pratade om 
corona på arbetstid så någon av enhetscheferna förbjöd sådana diskussioner (hänvisades till 
pauser i arbetet). Utmanande att komma in som ny chef i gruppen under corona, inte få träffa 
sin personal på ”riktigt”. Svårt att hantera att vissa i personalen var mer oroliga än andra. Ska 
den som är mest orolig inte behöva träffa besökare? Många frågor kring vaccination, kan vi t ex 
ställa krav på att alla ska vaccinera sig. Inte alla medarbetare talade om hur oroliga de var, 
märktes på andra sätt, t ex en i personalen som gjorde egen handsprit och distribuerade i 
kommunhuset. Mer individuella samtal kan behövas för att fånga sådant. 
 
• Har tillräckliga kunskaper och resurser funnits för att hantera akuta problem av skilda slag? 
Enhetscheferna har fått skaffa sig det, t ex kunskap om smittskyddslagen. Stimmet har varit en 
bra källa. Vistelseförbudet ett exempel på en arbetsuppgift som det lades väldigt mycket arbete 
på och som det sedan inte blev så mycket av. För den arbetsuppgiften var det avgörande att ha 
GIS-kunskap/ingenjör på plats. 
 
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.  
Finns beskrivet ovan 
 
 

C. Samarbete och samordning  - 10 min 
 
• Hur har samarbetet mellan organisatoriska enheter inom kommunen fungerat under 
pandemin? Vad har fungerat bra, respektive mindre bra?  
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Det som varit akut har fungerat bra- berörda förvaltningar har avsatt resurser. För annat arbete 
har det varit svårare, t ex har det inte funnits utrymme och naturliga mötesplatser för daglig 
dialog mellan enheter och förvaltningar. Vissa enhetschefer tror att SBF vidtagit fler åtgärder 
föranledda av corona som borde ha bokförts under coronaaktivitet än vad som skett. När det var 
som mest intensivt fungerade kommunikation extra bra. 
 
• Hur har styrning utövats för att åstadkomma nödvändig samordning? Har styrningen varit 
ändamålsenlig och berättigad? Har ansvarsordningen varit tydlig?  
Några enhetschefer har uppfattat att det har varit tydligt, krisgruppen har haft mandat och 
deras besked har legitimitet. Ibland har avstämning med ordförande behövts beroende på vad 
det handlat om. Vad gäller biblioteksstängning kom olika besked, först fanns ett sådant besked 
med i FHM:s meddelande, sedan togs det bort utan att det särskilt kommunicerades. 
Bibliotekschefen uppfattade att beslutet togs utan avstämning med henne. 
 
 

D. Förutsättningar och beslut – 10 min 
 
• Hur har samspelet mellan politik och förvaltning fungerat?  
Inget problem inom SBN- ingen kritik eller ifrågasättande från politiken.  
Generellt har enhetscheferna uppfattat att förväntningar funnits på att allt ska göras trots att 
fler personalen varit sjuka- det har varit dålig förståelse för svårigheterna. Förväntningarna har 
inte sjunkit trots sjukskrivningar och fokus på andra arbetsuppgifter, vilket resulterat i en hög 
press. Har ibland varit svårt att få tag på ordförande i TFK. 
 
• Vilka förutsättningar och beslut har underlättat för att genomföra viktiga åtgärder i syfte att 
hantera konsekvenserna av pandemin? Krisledningen har funnits att fråga. Att uthyrning av 
lokaler har stängts ner under viss period har underlättat. 
 
• Vilka förutsättningar och beslut eller uteblivna beslut har försvårat att hantera 
konsekvenserna av pandemin? Förväntningar på den vanlig leverans har försvårat. Borde ha 
skett en nedprioritering av vissa arbetsuppgifter.  
 
• Vilka har varit de eventuella formella hindren för en ändamålsenlig hantering?  
Biblioteksstängningen var ej i enlighet med lagen. Bristande samstämmighet vad gäller centrala 
besked på regional nivå. Snabba krav på att förändringar ska genomföras, ofta centrala besked 
från nationell nivå på fredag eftermiddag som ska vara genomförda till måndagsmorgon! 
 
• Vilka har varit de eventuella informella hindren för en ändamålsenlig hantering?  
Föreningar som försöker ta genvägar och kontakta olika medarbetare/chefer/politiker. Bristande 
förståelse från medarbetare och allmänhet när det kommit besked på fredagseftermiddag som 
ska genomföras måndagsmorgon, svårt att förklara bakgrund och orsak. 
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E. Andra aktörer -10 min 
 
• Vilka är och har varit de mest viktiga aktörerna i sammanhanget som finns utanför er 
kommuns organisation? STONO-bibliotekscheferna. Riksidrottsföreningen. Andra kommuner. 
Exploatörer. Fastighetsägare. Driftsentreprenörer, ramavtalade entreprenörer.  
 
• Hur har samordningen och samarbetet med dessa aktörer fungerat?  Har fungerat bra. 
 
• Vad har varit stödjande och vad har hindrat en ändamålsenlig samordning och ett 
ändamålsenligt samarbete över gränserna?  
Bra eller dålig internetkoppling/bra eller dåligt fungerande system för digitala möten. På andra 
arbetsplatser har personal fått mer Gigabyte i telefonen för att underlätta medverkan på möten 
på annan plats än på kontoret, vilket inte varit ok i Vaxholm- dumsnålt. Någon enhetschef har 
privat skaffat större kapacitet hemma, medan andra anser att det inte är ok bekosta det privat. 
 
• Finns det aktörer som ni borde ha samverkat med? Om ja, varför har samverkan uteblivit? 
Regionbiblioteket har inte haft ngt att bidra med. 
 
 

F. Lärdomar och framtid – 20 min 
 
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den 
egna verksamheten, att ta med sig inför det fortsatta arbetet?  
Utveckla hybridmöten- oavsett kris 
Helt ok att ha personal på distans 
Tekniken måste fungera 
Bra att sponsra mer utrustning i hemmet vid distansarbete, t ex naturvårdsverket levererar 
arbetsstol och höj- och sänkbara skrivbord hem, på trafikverket får varje anställd 10 000 kr för 
att ordna sin arbetsmiljö hemma. 
Behövs uppdaterad hård- och mjukvara, t ex skype som inte fungerade alls i början av krisen.  
Förbered för aktivitetsbaserade arbetsplatser. 
En lärdom att det går att ställa om verksamheten mycket snabbare än vad vi tidigare trott. 
Personalen/verksamheten har blivit mer förändringsbenägen. Även inför politiska beslut kan vi 
konstatera att vi har blivit mera flexibla. 
 
• Vilka mer genomgripande/bestående förändringar tror ni att coronapandemin och 
erfarenheter av denna kommer att innebära för er verksamhet framöver? 
Mer distansarbete, hybridmöten som standar, mera digitala samrådsmöten. Förhoppningsvis 
mer ödmjukhet mot anställdas olika förutsättningar. Större flexibilitet.  
 
• Vilka hinder ser ni för att kunna skapa bestående förändringar utifrån de positiva lärdomar 
som dragits?  
Det kan vara lätt att slentrianmässigt återgå till hur allting varit tidigare om man inte 
reflekterar. 
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Det nya normala: Då vissa har lättare att jobba på distans, behöver enheterna/förvaltningen 
prata mycket om att det kan vara olika mellan olika funktioner vad som är möjligt, så att det 
inte uppfattas som orättvist.  
Kunskapsåterföring- skriva nya rutiner att använda vid en kommande kris 
Om någon blivit så sjuk så att någon i personalen eller en nära anhörig dött- finns rutiner och 
stöd för den som fått en traumatisk upplevelse? Det finns en rutin och det finns stöd att få. 
 
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den 
egna verksamheten? 
- Lösningsfokuserade 
- Verksamheten går att ställa om 
- Sårbara med specialistfunktioner med en person på varje funktion 
- Hybridmöten och digitala möten fungerar bra 
- Krisen gett enheter hjälp att sålla i vad som är grunduppdrag och vad som är annat, 

utvecklingsuppdrag/good to have 
- Fungerar bra med distansarbete 
- Cheferna kan lita på medarbetare och vi kan hantera en svår kris 
- Blivit bättre på spara information på rätt ställe 
- Fått ner sjuknärvaron, d v s den som har lätta symptomen håller sig hemma och smittar inte 

ner andra 
- Viss risk för sjuknärvaro (att enstaka medarbetare jobbar när de är sjuka trots att de inte 

borde det utifrån sitt hälsoläge)
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Självutvärdering av arbetet under Corona-pandemin  

Självutvärderingen omfattar tidsperioden mars 2020 fram t om november 2021.  

 

Gruppmedlemmar samt vilken verksamhet gruppen organisatoriskt ansvarar för: 

Verksamhetsorganisation: KLK 

Deltagare i självutvärderingen: Kristoffer, Koray, Kamrul, Kristina, Elisabeth, Madeleine, Mikaela, Mikael, 
delvis Marie.  

 

A. Inledning - den övergripande bilden - 10 min 
 
• Hur uppfattar ni att Vaxholms stad totalt sett har hanterat konsekvenserna av 
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp* och medarbetare? Beskriv översiktligt 
och ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits.  
 
 
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna 
situationen?  
 
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.  
 
* Målgruppen ska här tolkas i bred bemärkelse (brukare, klienter, elever, barn, kunder mm)  
 
Styrka: Snabba på bollen och hittade snabbt arbetssätt för hantera krisen i ett tidigt skede.   
Att vi arbetade tillsammans i Stockholmsregionen på ett bra sätt och följde de 
rekommendationer som de olika myndigheterna utfärdade.  
Relevant information har kommunicerats löpande i hela organisationen.  
Vi har nu en vana och upparbetade rutiner inför en ev fjärdevåg. Känns som vi är trygga i 
arbetssätten nu. Vi är beredda på allt 😊.  
 
Svaghet: Hade kunnat vara snabbare med interna åtgärder som åtgärder i lunchrum m.m. Fanns 
dock inga sådana riktlinjer i det läget.  
Hade vi kunnat införa distansarbete tidigare till exempel. Hade kunnat vara tydligare i 
scenarioplaneringen.  
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B. Beslut, åtgärder och kritiska moment inom verksamheten – 30 min 

 
• Hur uppfattar ni att er verksamhet totalt sett har hanterat konsekvenserna av 
coronapandemin ur perspektiven invånare, målgrupp och medarbetare? Beskriv översiktligt och 
ge exempel på styrkor och svagheter i det arbete som bedrivits. Beskriv väsentliga förändringar i 
tillämpade arbetssätt.  
 
Svar: Har varit total omprioritering av delar av verksamheterna på klk. Speciellt för HR, 
kommunikation, IT och kansli (för de politiska delarna). Men alla enheter har behövt ställa om 
även Ekonomi med alla ekonomiska konsekvenser och upphandling med viktiga och snabba 
inköp.   
 
Styrkor: Planerade för att stärka upp olika enheter som HR.  
 
Svagheter: Vi kunde ha satt mer saker på paus (ex revison och andra arbetsuppgifter). Ännu 
tidigare kunnat gå in och erbjuda praktisk hjälp för tex HR.   
 
• Vilken organisatorisk beredskap och kapacitet fanns inledningsvis för att möta den uppkomna 
situationen?  
 
Svar: I grunden en god beredskap. För framtiden kan vi bli bättre på att ha förberedda 
prioriteringslistor där man direkt kan se vilka arbetsuppgifter vi kan upphöra med.  
 
• Vilka beslut fattades och vilka åtgärder vidtogs inom er verksamhet när det stod klart att en 
allmän smittspridning förelåg?  
 
Se ovan.  
 
• Beskriv vilka de kritiska momenten och frågorna varit under perioden från första beslut/åtgärd 
fram till idag och hur dessa kritiska moment och frågor har hanterats. Har prioriteringar varit 
nödvändiga, vilka i så fall?  
 
 
 
• Har tillräckliga kunskaper och resurser funnits för att hantera akuta problem av skilda slag? 
 
Varit bra på att omfördela/fördela de resurser vi har. Utifrån den information och kunskap som 
fanns har vi hanterat det väl och har räckt till. Vi letade aktivt efter kompetens i organisationen 
(ex personer med kunskap inom vården för att kunna täcka upp).  
 
Hade behövts med resurser på IT-området, både ekonomiskt för att uppdatera system m.m. men 
framförallt personalmässigt. Vi hade tex kunnat vågat ta in extra personal för IT, HR m.m.  
 
• Beskriv de viktigaste skillnader ni upplever nu inför en ev fjärde våg.  
 

474



 
2021-11-22 

3 av 5 
 
 

Allmänt svar: Vi har verkligen hittat varandra inom SSR och andra regionala nätverk. Har varit en 
av de största styrkorna med arbetet under Corona.  
 

C. Samarbete och samordning  - 10 min 
 
• Hur har samarbetet mellan organisatoriska enheter inom kommunen fungerat under 
pandemin? Vad har fungerat bra, respektive mindre bra?  
 
• Hur har styrning utövats för att åstadkomma nödvändig samordning? Har styrningen varit 
ändamålsenlig och berättigad? Har ansvarsordningen varit tydlig?  
 
Har vi varit tillräckligt aktiva i att fråga verksamheterna om det behöver något särskilt stöd? Kan 
bli ännu bättre. Informationen kan möjligen ha varit tydligare i vissa skeden tex om 
smittspridningen m.m. Dock har det delvis varit medvetet för att följa lagstiftning m.m. 
 
Vi hade kunnat vara tydligare med vilka personer/funktioner som varit aktiva i centrala 
krisledningen.  
 
Vi har hjälpts åt på ett bra sätt under hela pandemin. Har gjort arbetsuppgifter som egentligen 
inte ingår i ordinarie arbetsuppgifter. Tex ekonomi har tagit över hantering av statsbidrag för SN 
m.m. 
 

D. Förutsättningar och beslut – 10 min 
 
• Hur har samspelet mellan politik och förvaltning fungerat?  
 
• Vilka förutsättningar och beslut har underlättat för att genomföra viktiga åtgärder i syfte att 
hantera konsekvenserna av pandemin?  
 
• Vilka förutsättningar och beslut eller uteblivna beslut har försvårat att hantera 
konsekvenserna av pandemin?  
 
• Vilka har varit de eventuella formella hindren för en ändamålsenlig hantering?  
 
• Vilka har varit de eventuella informella hindren för en ändamålsenlig hantering?  
 
Svar: Har periodvis varit rörigt i relationen mot politiken. Den politiska nivån har ställt stora krav 
men har kanske inte alltid haft en realistisk kravbild. Har varit spretigt inom exempelvis 
näringslivsområdet.  
 
Det togs fram flera politiska överenskommelser om tex hur politiska möten ska genomföras m.m 
men den politiska nivån (inom/mellan partier) har inte följt dessa överenskommelser. 
Förvaltningen jobbade i många delar samlat och hade samsyn. Inte på samma sätt inom 
politiken (vilket till viss del är naturligt inom den politiska nivån men som har varit med påtagligt 
i Vaxholm jämfört med andra kommuner).  
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Vi på förvaltningen hade dock kunnat varit snabbare med att ge den politiska nivån information. 
Det hade kunnat undvika viss otydlighet och rörighet mellan politik och förvaltning i det tidigare 
stadiet av pandemin.    
 

E. Andra aktörer -10 min 
 
• Vilka är och har varit de mest viktiga aktörerna i sammanhanget som finns utanför er 
kommuns organisation?  
 
• Hur har samordningen och samarbetet med dessa aktörer fungerat?  
 
• Vad har varit stödjande och vad har hindrat en ändamålsenlig samordning och ett 
ändamålsenligt samarbete över gränserna?  
 
• Finns det aktörer som ni borde ha samverkat med? Om ja, varför har samverkan uteblivit?  
 
Svar: Kommunikationen med andra regionala aktörer, andra kommuner och andra motsvarande 
medarbetare/funktioner i andra kommuner har varit oerhört värdefull och en styrka under hela 
pandemin.  
 
Hade vi kunnat haft ännu större samverkan med civilsamhället, föreningar m.m. Har funnits ett 
stort samarbete med det finns kanske mer kompetens att få ta del av där.  
 
Samverkan med Waxholmsbolaget skulle kunnat fungera mycket bättre. Något att ta med 
framåt.  
 
 

F. Lärdomar och framtid – 20 min 
 
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den 
egna verksamheten, att ta med sig inför det fortsatta arbetet?  
 
• Vilka mer genomgripande/bestående förändringar tror ni att coronapandemin och 
erfarenheter av denna kommer att innebära för er verksamhet framöver?  
 
• Vilka hinder ser ni för att kunna skapa bestående förändringar utifrån de positiva lärdomar 
som dragits?  
 
• Vilka är de främsta lärdomarna så här långt, dels ur ett övergripande perspektiv dels för den 
egna verksamheten? 
 
Svar: Kunskapen att kunna ställa om verksamheten snabbt har verkligen tydliggjorts under 
pandemin. Vi har haft en väl fungerande verksamhet och samverkat i större utsträckning än 
tidigare.  
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Vi ser att de positiva lärdomarna kring arbetssätt m.m. kommer bli bestående framåt. Dialog 
kommer behöva ske kontinuerligt för att landa i det nya normala. Men främst möjligheter kring 
det snarare än hinder.  
 
Eventuella hinder och utmaningar med tex distansarbete kan komma att visa sig tydligare 
framåt när/om pandemin kan lämnas bakåt. Det måste vi bevaka och följa framåt så att det 
positiva lärdomarna och arbetssätt m.m. blir bestående men samtidigt är rimliga utifrån våra 
uppdragsgivares perspektiv.  
 
I övrigt se tidigare svar ovan. 
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Reviderade riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
Reviderade riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation antas.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog år 2020 en policy för oegentligheter (KF 2020/§ 93) och i samband med detta 
antog kommunstyrelsen tillhörande riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation (KS 
2020/§ 139).  

Policyn och tillhörande riktlinjer syftar till att klargöra kommunens förhållningssätt samt förhindra och 
förebygga korruption och oetiskt handlande bland Vaxholms stads anställda och förtroendevalda. Av 
såväl policy som riktlinjer framgår att Vaxholms stad ska ha en extern visselblåsarfunktion. 

Efter riktlinjernas antagande har Vaxholms stad upphandlat en leverantör för visselblåsarfunktion och 
vidare har lagregleringen kring rapportering av missförhållanden (visselblåsning) ändrats och 
tydliggjorts. Utifrån detta så behöver riktlinjerna revideras i de delar som rör visselblåsarfunktionen för 
att säkerställa att dessa utgår från aktuell lagstiftning och kommande arbetssätt kring funktionen. 
Revideringarna har gjorts under rubrik 5 och 11 i riktlinjerna.   

Vaxholms stads visselblåsarfunktion ska komma i drift senast juni 2022. Utifrån att riktlinjerna utgör 
ramarna för hur Vaxholms stad ska hantera funktionen är reviderade riktlinjer en förutsättning för att 
kunna driftsätta visselblåsarfunktionen.  

Måluppfyllelse 
Uppdaterade riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation stärker rättssäkerheten och 
minskar risken för ekonomiska oegentligheter, vilket bidrar till arbetet inom stadens alla tre 
målområden, kvalitet, livsmiljö och ekonomi. 

Riktlinjerna bidrar även till Vaxholms stads arbete med Agenda 2030 (de globala målen) och mål 16 om 
fredliga och inkluderande samhällen.  

Kommunledningskontoret 
Johanna Frunck 
Nämndsekreterare/utredare 
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Uppföljning och utvärdering 
I enlighet med beslutsunderlaget till tidigare nämnda beslut om policy och riktlinjer för oegentligheter 
(KF 2020/§ 93 samt KS 2020/§ 139) ska uppföljning av visselblåsarfunktionen ske ett år efter införandet 
för att utvärdera hur den fungerar och om den uppfyller de behov, krav och förväntningar kommunen 
har på en sådan funktion.  

Övrig uppföljning kommer att ske inom ordinarie internkontroll som utvärderas en gång per år. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2021-12-20  
Riktlinjer mot oegentligheter och regler för representation 

Kopia på beslutet till: 
För åtgärd:  Kristoffer Staaf, klk  

För kännedom: Anne-Lie Vernersson Timm, klk 
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1. Inledning 

Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. 
Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. 
Medborgarnas förtroende för den offentliga verksamheten bygger på att medborgarna uppfattar 
institutionerna som opartiska och sakliga. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men 
mödosamt och tidsödande att bygga upp det.  

En anställd eller förtroendevald i offentlig verksamhet får aldrig missbruka sin ställning. Korruption 
och andra oegentligheter ger inte bara ekonomiska konsekvenser utan påverkar legitimiteten för 
det politiska systemet, synen på politiker och tjänstepersoner och kommunens varumärke. Vi har 
ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa korruption och andra former av oegentligheter. 
På så sätt försvarar vi och stärker rättssamhället. 

2. Syfte 

Policyn och tillhörande riktlinjer mot oegentligheter syftar till att klargöra kommunens 
förhållningssätt avseende oegentligheter samt förhindra och förebygga korruption och oetiskt 
handlande bland Vaxholms stads anställda och förtroendevalda.  

Riktlinjerna tydliggör och vägleder till ett gemensamt förhållningssätt i olika situationer och till 
eventuella erbjudanden om förmåner samt hur anställda och förtroendevalda ska agera vid 
misstanke om att oegentligheter förekommer. 

Policy och riktlinjerna kan också fungera som utgångspunkt vid utbildningar och/eller diskussioner 
på arbetsplatsen kring hur regler och riktlinjer ska tillämpas i olika mut- och jävssituationer som 
skulle kunna uppkomma. 

3. Omfattning 

Policyn med tillhörande riktlinjer omfattar anställda och förtroendevalda i Vaxholms stads 
förvaltningar och bolag där Vaxholms stad utser majoriteten av styrelsen.  Policyn och riktlinjerna 
gäller även kommunens uppdragstagare när de innehar en anställningsliknande roll och utför 
tjänster åt kommunen.  

Dessa riktlinjer tar i första hand sikte på det som ska gälla när anställda eller förtroendevalda har 
rollen som mottagare av en förmån. De ska dock även tillämpas inom kommunen när det gäller 
givande av förmån. Det innebär att det som inte ska tas emot inte heller får ges eller utlovas 
externt. 

482



Riktlinje 
 
 

4 av 15

4. Definitioner 

Oegentligheter 
Det finns många olika definitioner av begreppet oegentligheter. I dessa riktlinjer utgår vi från 
oegentligheter som ett samlingsbegrepp för hela gruppen av oönskade beteenden/handlingssätt 
med konsekvenser för myndighetens anseende och/ eller verksamhet1.  

Korruption 
Begreppet oegentligheter omfattar även korruption som med en bred definition av begreppet 
innebär att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning för sig själv eller andra2. 
Korruptionsbrott regleras i brottsbalken.  

Mutor 
Mutor är en olämplig gåva, belöning eller annan förmån som överlämnas till en förtroendevald eller 
anställd. Mutor kan bestå av vad som helst som är attraktivt för mottagaren, exempelvis pengar, 
rabatter, varor, tjänster och gästfrihet i form av kost, logi och resor. Brottet tagande av muta sker 
inte enbart när man tar emot en otillbörlig belöning, utan även om man begär den, eller låter någon 
utlova den åt sig. Givande av muta blir brottsligt inte bara när man lämnar den utan redan om man 
erbjuder eller utlovar den. Givande och tagande av muta räknas som korruptionsbrott och regleras i 
brottsbalken.  

Jäv och intressekonflikter  
Jäv regleras i förvaltningslagen och kommunallagen och innebär att en förtroendevald eller anställd 
har ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Med 
intressekonflikter avses situationer som inte är entydiga och som inte helt säkert utgör jäv i lagens 
mening, men där omständigheterna är av den karaktären att kommunens trovärdighet ändå skulle 
kunna skadas. 

Oetiskt handlande 
Oetiskt handlande innebär handlande som strider mot grundläggande demokratiska värderingar. 
Att medvetet inte följa styrdokument kan i vid mening betraktas som oetiskt handlande. Oetiskt 
handlande kan vara att agera på sådant sätt som skadar förtroendet för kommunen.  

5. Vad säger lagen? 

Lagreglerna om tagande och givande av muta finns i 10 kap. 5 a-5 c §§ brottsbalken (BrB). De 
omfattar alla arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat 
tjänst och oberoende av befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda. 
Regler om åtal finns även i 20 kap. BrB och brottet tagande av otillbörlig förmån vid röstning finns i 
17 kap. 8§ BrB.  

 
1 Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll, ESV 2016:24 
2 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption Skr. 2012/13.167 
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Tagande av muta 
Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans 
räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig förmån för sin tjänsteutövning. Att begära en muta 
eller att låta sig bli utlovad en muta är också ett brott. Något orsakssammanhang behöver inte 
finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete (10 kap. 5 a § BrB).  

Givande av muta 
Givande av muta är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig förmån till arbets- eller 
uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteman eller förtroendevald om att få en 
otillbörlig förmån är också givande av muta (10 kap. 5 b § BrB).  

Handel med inflytande 
Handel med inflytande är att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för att 
som mellanhand påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig 
upphandling. Likaså om man lämnar, utlovar eller erbjuder en mellanhand en otillbörlig förmån för 
att han eller hon ska påverka. Handel med inflytande regleras i 10 kap. 5 d§ BrB. 

Jäv 
Lagreglerna om jäv för anställda i kommuner finns bland annat i 16-18 §§ förvaltningslagen 
(2017:900) och i 6 kap. 28-32 §§ samt i 7 kap. 4 § kommunallagen (2017:725). Reglerna talar om när 
en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes 
opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på 
något sätt kan påverka dess utgång. Reglerna gäller i första hand beslutande och föredragande, 
men även den som medverkat genom att upprätta ett förslag till beslut men sedan inte är med vid 
den slutliga handläggningen. 

Skydd vid rapportering av missförhållanden 
2019 kom Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om 
överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet). Direktivet ställer krav på skydd vid och 
funktioner för rapportering och uppföljning av visselblåsning. 

I Sverige har direktivet huvudsakligen genomförts genom Lag (2021:890) om skydd för personer 
som rapporterar om missförhållanden. Lagen innehåller bestämmelser om skydd för personer som i 
ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och 
rapporterar dem. Skyddet består av ansvarsfrihet och förbud mot hindrande åtgärder och 
repressalier. Lagen innehåller även bestämmelser om skyldighet att inrätta rapporteringskanaler, 
behandling av personuppgifter och tystnadsplikt.  
6. Tillbörligt och otillbörligt 

För straffbarhet krävs att en förmån anses som otillbörlig. Gränsen vad som är otillbörligt och 
tillbörligt är flytande och kan växla från tid till annan och skilja sig mellan verksamheter. Vad som är 
otillbörligt avgörs efter en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.  

Som tumregel kan det sägas att varje förmån som kan misstänkas påverka tjänsteutövningen är 
otillbörlig. En förmån som lämnas i efterhand, som belöning för vad mottagaren gjort i sitt 
tjänsteuppdrag, kan också leda till straffansvar.   
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Om du är osäker på hur ett erbjudande om en gåva eller förmån ska hanteras bör ta upp frågan 
med din närmaste chef eller annan lämplig person för bedömning eller rådgivning. Observera att en 
otillbörlig förmån fortfarande är otillbörlig även om din chef godkänner den.  

Huvudregel 
Ett bra sätt att undvika svåra gränsdragningsproblem är naturligtvis att helt undvika att ta emot 
gåvor och förmåner. I Vaxholms stad är huvudregeln att vi aldrig personligen ska emot någon form 
av belöning för vår tjänsteutövning från leverantör eller annat, annat än i enlighet med dessa regler.  

Vi får inte heller erbjuda någon gåva eller förmån som är otillbörlig. Att göra detta kan betraktas 
som givande av muta. Vid representation ska kommunens regler för representation följas.  

Frågor att ställa sig 
Frågor som du bör ställa dig om du erbjuds något av en utomstående part är:  

- Är detta en förmån och varför erbjuds den mig?  

- Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?  

- Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd?  

- Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder förmånen?3 

Nolltolerans för integritetskänsliga 

Anställda och förtroendevalda som ägnar sig åt myndighetsutövning till exempel tillståndsgivning, 
beslut om rättighet, inspektion med mera, samt de som arbetar med upphandling och inköp är 
särskilt integritetskänsliga. För personer som är särskilt integritetskänsliga krävs det mindre för att 
de skall anses ha gjort sig skyldiga till mutbrott och därför råder nolltolerans. Nolltolerans innebär 
att inte i något avseende eller i någon situation ge eller motta någon förmån vare sig det i rättslig 
mening är att betrakta som muta eller inte.  

Hur tackar man nej? 
En vanlig fråga som uppkommer när en anställd erbjuds något av exempelvis en leverantör är hur 
man tackar nej. Det kan ofta upplevas som att man är oartig om man tackar nej till en förmån. 
Enklast är att vänligt men bestämt tacka nej med hänvisning till dessa riktlinjer och regler.  

7. Riskanalys 

Risker finns i hela organisationen, men ser lite olika ut beroende på var man arbetar. Exempel på 
olika situationer där medarbetare är särskilt utsatta för risker är exempelvis vid:  

 
3 Om mutor och jäv – en vägledning för offentligt anställda, av Finansdepartementet och Sveriges kommuner 
och landsting, s 8. 

”Tack, men vi i kommunen har regler som 
förbjuder mig att ta emot gåvor.”
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- myndighetsutövning, 
- upphandling och inköp, 
- representation,  
- hantering av känslig information 
- beroendeförhållande.  

För att stärka det preventiva skyddet mot oegentligheter är det av största vikt att alla delar i 
organisationen löpande ser över och uppdaterar sitt skydd i form av dokumenterade rutiner, 
kontroll av identifierade riskområden samt löpande för samtal utifrån identifierade risker inom sitt 
respektive arbetsområde.  

Genom att arbeta systematiskt med riskanalyser, förebyggande arbete och kontroller samt genom 
att ha rutiner i de fall då oegentligheter uppstår skapas en god riskmedvetenhet i organisationen. 
Riskanalyser ska vara ett pågående arbete och sker systematiskt i processen för internkontroll.  

8. Vanligt förekommande situationer där risk för otillbörlig 
påverkan finns 

Dessa riktlinjer ger en vägledning av hur vi ska förhålla oss i olika situationer och till eventuella 
erbjudanden om förmåner. Klart otillbörliga förmåner är:  

- alla penninggåvor, värdepapper,  

- lån med gynnsamma villkor,  

- borgensåtaganden eller skuldtäckning,  

- efterskänkande av fordran, ränta, etc.  

- att förfoga över fritidshus, fordon, båt för privat bruk,  

- tjänster som byggnadsarbeten och bilreparationer,  

- helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor, 

- gåvor och representation utan naturligt samband, exempelvis julbord.  

Vid tveksamhet om en förmån är det rimligt att du utgår från att den inte är tillåten.  

Måltider  
Du ska tacka nej till att bjudas på måltider av utomstående om inte måltiden har ett naturligt 
samband med uppdraget och är en normal arbetslunch eller motsvarande. Maten får dock inte vara 
huvudsyftet med mötet. Måltiden bör vara en i sammanhanget sedvanlig gästfrihet, till exempel 
värdskap vid avslutning av förhandlingar. Under upphandling gäller särskild restriktivitet med att 
låta dig bjudas av möjlig leverantör. Särskild försiktighet gäller vid ofta återkommande 
representation.  

Kundträffar 
Om ett utomstående företag som kommunen handlar med bjuder på kundträffar är det normalt 
tillåtet att delta, om syftet med träffen är att utbyta information. Det är också normalt godtagbart 
om det vid kundträffen bjuds på enklare förtäring. Det är viktigt att det dominerande inslaget i 
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kundträffen är att ge information. En riktlinje för fördelning nöje/information är Skatteverkets krav 
på kursinnehåll för att undgå förmånsbeskattning. 

Studieresor, kurser och konferenser 
Studieresor, kurser och konferenser som affärskontakter vill bjuda på ska du tacka nej till. Är det en 
studieresa, kurs eller konferens som det är viktigt att delta i för att du ska kunna fullgöra dina 
arbetsuppgifter ska Vaxholms stad stå för kostnaderna för konferensen samt resa, hotell och 
uppehälle. Att låta dig bjudas på enklare förtäring är godtagbart.  

Gåvor  
I princip ska du aldrig ta emot gåvor från utomstående. Särskild restriktivitet gäller för dig som 
utövar myndighetsutövning, arbetar med upphandling eller inköp och för dig som är anställd inom 
vård och omsorg. 

Gåvor i form av pengar, biljetter, lotter med mera, ska inte tas emot. Gåvor som förknippas med 
viss prestation får inte heller tas emot. Gåvor från leverantörer får inte tas emot. 

Gemensamma gåvor till dig som anställd inom förskola och skola från elever och/eller 
vårdnadshavare i samband med terminsavslutningar är tillåtna om värdet inte överstiger 1 procent 
av prisbasbeloppet4. Observera att det är fråga om tumregler och inte exakta belopp. Gåvor från 
enskilda elever och/eller vårdnadshavare bör endast tas emot om gåvan är av obetydligt värde, 
annars bör du tacka nej. Detta gäller särskilt om du är ansvarig för att betygsätta eleven. 

Om en enskild eller anhörig vill visa uppskattning till dig som anställd inom vårdområdet genom att 
överlämna blommor, choklad eller annat av ringa värde kan detta accepteras, däremot är det 
olämpligt att samma person överlämnar gåva vid upprepade tillfällen.   

Det är inte godtagbart att en vårdtagare testamenterar egendom till anställda. Om du som vårdare 
får vetskap om att en vårdtagare avser att testamentera egendom till dig, ska du informera testator 
att du inte kan ta emot gåvan. En rekommendation är att du berättar för din närmaste chef att du 
har tackat nej till ett sådant erbjudande och ber chefen att dokumentera detta. Du ska inte heller 
delta vid upprättande eller bevittnande av testamenten, fullmakter eller liknande handlingar.  

Övriga erbjudanden, rabatter och bonusar  
Du ska som anställd eller förtroendevalda inte ta emot rabatter eller andra förmåner som inte alla i 
verksamheten kan ta del av. Du ska också tacka nej till erbjudanden om att fritt eller subventionerat 
delta i evenemang på fritiden, alternativt betala det marknadsmässiga priset. Det kan vara fråga om 
en resa, låna en sportstuga eller segelbåt eller deltagande i olika aktiviteter som till exempel 
golftävlingar.  

Bonuspoäng för exempelvis tjänsteresor eller hotellnätter tillfaller arbetsgivaren och får endast 
användas i tjänsten.  

 
4 Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 kr 
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9. Regler för representation  

Allmän inriktning 
Enligt 8 kap 1 § kommunallagen ska kommuner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet med 
utgångspunkt att de kommunala medlen ska användas för kommunens bästa.  

Representation får förekomma i sammanhang som gagnar kommunens intressen. 

Vid all representation gäller måttlighet och gott omdöme. Kostnaderna ska hållas rimliga och 
försvarbara. Kostnaden för representationen måste alltid vägas mot nyttan av representationen. 
Representation medges endast då det föreligger ett direkt samband med kommunens verksamhet. 
Sambandet avser både tidpunkt, plats och den eller de personer som representationen riktar sig 
mot. 

Givetvis måste allmänhetens förtroende för kommunen upprätthållas även i samband med 
representation och bestämmelserna om givande och tagande av muta ska beaktas. Bara för att 
något är skatterättsligt tillåtet, innebär inte att det alltid är lämpligt inom det offentligas 
verksamhet. 

 Allmänna restriktioner 
Representationen ska alltid ha ett omedelbart samband med och ett direkt värde för kommunens 
verksamhet. Detta gäller både tidpunkt och plats för representationen samt de personer mot vilka 
den riktar sig mot.  

Frekvent återkommande representation med en och samma person eller grupp av personer får inte 
förekomma.  

Måltider och övrig förtäring 
Måttfullhet ska tillämpas vid representationsmåltider.  

Måltider i samband med informationsmöten/personalmöten ska inte ske annat än undantagsvis, till 
exempel när mötet hålls under ordinarie lunchtid.  Enklare förtäring i form av kaffe, fikabröd och 
fruktkorg får dock bjudas på i enlighet med allmänna restriktioner ovan, efter bedömning av 
respektive chef. 
 
Vid politiska sammanträden får enklare måltider erbjudas efter bedömning av respektive 
ordförande. 

Måttfullhet gäller särskilt bruk av alkoholhaltiga drycker. Huvudprincipen är att representation ska 
ske i form av måltid och att den är alkoholfri. Servering av vin och öl är dock acceptabelt men ska 
ske restriktivt. Starksprit är ej tillåtet. Lämplig nivå är ett glas alkoholhaltig dryck i samband med 
måltid per person. Vid all representation ska det alltid finnas alkoholfritt alternativ.   

Extern representation 
Med extern representation avses värdskap i förhållande till utomstående myndigheter, 
organisationer, företag och enskilda personer. 

Med värdskap avses att kommunen bjuder på till exempel måltider och annan förtäring, 
underhållning eller liknande, det vill säga när staden vill visa uppskattning och gästfrihet. 
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Varje chef beslutar om externa gåvor. Dessa ska företrädesvis tas ur stadens interna sortiment,  
inhandlas av avtalad leverantör eller om avtal saknas; av lokal leverantör.  

Extern representation får förekomma vid följande tillfällen: 

- affärskontakter, 
- uppvaktning vid bemärkelsedagar, 
- kondoleanser vid begravningar, 
- uppvaktning vid jubileer och invigningar, 
- deltagande i kongresser, stora idrotts- och kulturevenemang, 
- mottagande av gäster och delegationer i kommunen, 
- besöksresor till andra orter, 
- vänortskontakter, 
- studieresor, 
- andra tillfällen av motsvarande karaktär.  

Intern representation 
Med intern representation avses kommunalt värdskap i förhållande till förtroendevalda och 
anställda i Vaxholms stad.  

Med värdskap avses att kommunen bjuder på till exempel måltider och annan förtäring, 
underhållning och liknande, det vill säga när kommunen vill visa uppskattning.  

Intern representation får förekomma vid följande tillfällen: 

- högtidsdagar, avgångar samt begravningar, 
- nyblivna föräldraskap, långtidssjukdom eller nära anhörigs bortgång, 
- middag för anställda och politiker efter 25-årig tjänst, 
- informationsmöten/personalmöten, 
- interna kurser och planeringskonferenser, 
- studieresor och studiebesök, 
- sammanträden med fullmäktige, kommunstyrelsen och övriga politiska organ, 
- fest för avgående politiker vid slutet av mandatperiod, 
- personalvård, inklusive personalfest.  

Vid intern heldagskonferens ska antalet konferenstimmar uppgå till minst sex timmar/dag med 
verksamhetsrelaterade aktiviteter. Konferensprogram ska finnas. Det ska vara gemensamma 
måltidsarrangemang. Avdrag för mervärdesskatt kan då också göras.  
 
Maximalt två personalfester per år får förekomma, vilket överensstämmer med Skatteverkets 
förmånsregler. I detta inkluderas också eventuellt julbord.  
 
Lunchmåltider som intas vid interna möten, arbetsluncher, sammanträden, ledningsgruppens 
sammanträden, nämndmöten, projektträffar etc som inträffar oftare än varannan vecka medför 
förmånsskatteplikt och ska därför undvikas. 

Vem som representerar 
Både anställda och förtroendevalda kan ha anledning att representera kommunen eller bolaget i de 
situationer och former som beskrivs i dessa regler. 
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Representation utförs normalt av nedan förtecknade förtroendevalda/anställda. Dessa får överlåta 
en representationsuppgift åt annan i respektive nämnd/förvaltning. 

Kommunen ska endast undantagsvis representeras av flera olika nämnder och/eller förvaltningar. 
Som huvudregel gäller att fullmäktige representerar före kommunstyrelsen och så vidare i fallande 
skala. Vid behov kan dock staden representeras av både kommunstyrelsens ordförande tillsammans 
med kommunchef. 

I tveksamma fall avgör fullmäktiges ordförande vem som representerar kommunen. 

Kommunfullmäktiges ordförande 
Kommunfullmäktiges ordförande representerar kommunen på högsta nivå med hänsyn till den eller 
dem som representationen riktar sig mot, till exempel i följande fall: 

- då statschef eller annan medlem av kungahuset, medlem av regeringen eller annan gäst på 
motsvarande nivå gästar kommunen, 

- vid utländskt besök på motsvarande nivå, 
- vid invigningar där någon av ovanstående är representerad, 
- då annan fullmäktigeordförande eller motsvarande gästar kommunen, 
- vid representation utanför kommunen på motsvarande som ovan, 
- vid välkomstceremonier av nya medborgare, 
- vid utdelning av minnesgåva till kommunens politiker.  

Kommunfullmäktiges ordförande får helt eller delvis överlåta en representationsuppgift åt 
kommunfullmäktiges föste eller andre vice ordförande eller åt kommunstyrelsens ordförande eller 
annan. 

Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsens ordförande representerar kommunen vid främst följande tillfällen: 

- vid besök av eller föredragningar för statsråd, statliga myndighetschef och landshövding, 
- vid tillfällen som har ett naturligt samband med kommunstyrelsens verksamhet, 
- vid kongresser, idrottsevenemang, invigningar av anläggningar och dylikt då deltagarna 

hälsas välkomna till kommunen.  

Kommunstyrelsens ordförande får helt eller delvis överlåta en representationsuppgift åt 
kommunstyrelsens förste eller andre vice ordförande eller annan.  

Ordförande i nämnd eller annat politiskt valt organ 
Ordförande i en nämnd eller annat politiskt valt organ representerar kommunen vid tillfällen som 
har ett naturligt samband enbart med verksamheten i respektive organ och då representationen 
inte ska utövas av kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunchef och förvaltningschef 
Kommunchef och förvaltningschef representerar kommunen främst i följande fall: 

- gästande delegationer på tjänstepersonnivå, 
- övrig representation i och utanför kommunen på motsvarande nivå som i ovanstående 

punkt, 
- intern representation mot personal i egen förvaltning. 
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Förvaltningschef representerar gentemot delegationer på motsvarande nivå som den egna 
förvaltningen. Kommunchefen representerar i övrigt. Kommunchefen får överlåta sina 
representationsuppgifter till förvaltningschef eller annan.  

Övriga anställda 
Övriga anställda representerar kommunen vid arbetsmöten och dylikt när representationen ingår 
som ett led i den anställdes verksamhetsansvar. 

Gåvor 
I den interna och externa representationen ingår även gåvor. Gåvor i form av pengar och 
presentkort som kan bytas till pengar ska inte ges. Kommunens beloppsgränser för gåvor får inte 
överstiga belopp presenterade på Skatteverkets webbsida. Vilka regler och belopp som gäller för 
Vaxholms stad finns redovisade på kommunens intranät: ”Regler för gratifikationer till kommunens 
anställda”.   

Du ska som anställd eller förtroendevald inte ge gåvor till utomstående som betingar ett värde av 
mer än 1 procent av prisbasbeloppet. Gåvor ska framför allt tas ur kommunens interna sortiment, 
inhandlas av avtalad leverantör eller om avtal saknas; av lokal leverantör.  

Vad som gäller för mottagande av gåvor finns redovisat i kapitel 8 (sid 8). 

Ekonomiska transaktioner 
Egen representation ska attesteras av högre chef. För kommunchef attesterar kommunstyrelsens 
ordförande och för kommunstyrelsens ordförande attesterar stadens ekonomichef.  

All representation bör godkännas av närmaste högre chef innan representationen genomförs. Detta 
gäller speciellt vid planerade aktiviteter till exempel personalsammankomster, avtackningar med 
mera. 

Syfte, datum och deltagares namn och organisation ska alltid anges på restaurangnota, under 
kommentarsfältet i ekonomisystemets fakturaportal eller liknande verifikat. Vid enklare förtäring 
vid sammankomster, till exempel fika eller smörgås inför nämndmöte kan angivelse av antalet 
deltagare och verksamhet ersätta deltagarnamnen.  

I övrigt gäller kommunens attest- och utanordningsreglemente.  

10. Jäv och andra intressekonflikter 

Grundläggande för kommunens tjänsteutövning och poliska beslutsfattande är att den ska vara 
saklig och objektiv. Tjänsteutövningen och politiskt beslutsfattande ska därför inte påverkas av 
släktskap, vänskap eller andra privata relationer.  

Klara fall av jäv är:  

- om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas 
medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en närstående,  

- när ett ärende överklagats eller av annat skäl ska avgöras i en högre instans och du tidigare 
deltagit i den slutliga handläggningen i den lägre instansen.  
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Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som skulle kunna rubba 
förtroendet för din opartiskhet, till exempel om du är:  

- vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet,  

- ekonomiskt beroende av en part eller intressent,  

- engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i 
förutsättningarna för en opartisk bedömning, 

- vän eller ovän med sökande i en rekrytering. 

I myndigheters verksamhet förekommer ibland situationer som inte är entydiga eller enkla att 
bedöma ur jävssynpunkt. Det kan finnas omständigheter som helt enkelt inte ”känns bra” och som 
därför kan ifrågasättas. I denna gråzon av olika förhållanden, bindningar eller intressekonflikter 
mellan dig som tjänsteperson eller förtroendevald och någon part i ärendet kan omständigheterna 
vara av den karaktären att myndighetens trovärdighet skulle kunna skadas även om det inte är 
fråga om jäv i lagens mening. I alla sådana fall kan en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att 
det kan vara bäst att avstå från att delta i hanteringen av ärendet ”för säkerhets skull”.  

Verkan av jäv  
Om du är jävig får du inte delta i handläggningen av ärendet eller uppdraget. Det innebär att du 
normalt inte får vidta någon åtgärd i ärendet över huvud taget. Den som är jävig får inte heller 
närvara vid det nämndsammanträde när ärendet behandlas och/eller beslutas.  

Om du känner till någon omständighet som gör att du kan antas vara jävig i ett ärende ska du 
självmant meddela detta. Anställda anmäler jäv till sin närmsta chef och förtroendevalda anmäler 
jäv till nämnden (förslagsvis även till nämndens ordförande).  
 

11. Agerande när oegentlighet upptäcks eller misstänks 

Vaxholms stads visselblåsarfunktion 
Utgångspunkten är att varje medarbetare i första hand ska kunna ta upp eventuella misstankar om 
oegentligheter med sin chef. Förtroendevalda ska i första hand ta upp sina misstankar med 
respektive partis gruppledare. När rapporten tas emot ska mottagaren omgående se till att ärendet 
blir formellt undersökt. 

Om en anställd av olika skäl inte vill kontakta sin chef med sina misstankar kan han eller hon i andra 
hand vända sig till förvaltningschefen och i tredje hand till kommunchefen för vidare utredning och 
ställningstagande.  

Om en anställd av olika skäl inte vill kontakta sin chef, förvaltningschefen eller kommunchefen går 
det också att anmäla via stadens visselblåsarfunktion som sköts av extern part. 
Visselblåsarfunktionen kan användas av personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäckt 
eller fått information om allvarliga missförhållanden, som brott mot svensk eller EU-lagstiftning 
samt missförhållanden som kan anses av allmänintresse att de uppmärksammas. 

Exempel på allvarliga missförhållanden som kan anmälas: 
- mutbrott 
- jäv 
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- tjänstefel 
- brott mot tystnadsplikten 
- brottslighet riktad mot kommunen såsom förskingring, stöld eller trolöshet mot huvudman 
- förtroendeskadliga bisysslor 

Alla inkomna anmälningar kommer att tas emot, men om de bedöms ligga utanför 
visselblåsarfunktionens syfte kommer de inte att handläggas enligt dessa riktlinjer utan lämnas 
vidare till ansvarig funktion och hanteras inom ordinarie rutin för typ av ärende. 

Den som framför misstankar om oegentligheter måste ha skälig anledning att anta att 
informationen om missförhållandena är sann. Anklagelser som visar sig vara illvilliga eller medvetet 
felaktiga kan resultera i åtgärder. 

Förtroendegrupp 
Verksamhetsutövare som är skyldiga att inrätta interna rapporteringskanaler och förfaranden för 
rapportering av missförhållanden ska utse behöriga personer eller enheter som: 

1. tar emot rapporter och har kontakt med rapporterande personer 
2. följer upp det som rapporteras, och  
3. lämnar återkoppling om uppföljningen till rapporterande personer 

De som utses får antingen vara anställda hos verksamhetsutövaren eller hos någon som har anlitats 
för att hantera rapporteringskanalerna och förfarandena för verksamhetsutövarens räkning. I 
Vaxholms stad ska en extern leverantör hantera ovanstående, dock ska en förtroendegrupp 
bestående av administrativ chef, HR-chef samt personalhandläggare (från HR-enheten) ha ansvaret 
att följa upp och därmed säkerställa hanteringen hos den externa leverantören. Förtroendegruppen 
har även ansvaret för korrekt dokumenthantering vid visselblåsarärenden samt för att upprätta 
rutiner för visselblåsartjänsten.  

Om en anmälan rör en person i förtroendegruppen eller om en person i gruppen av annan 
anledning inte är att anse som oberoende ska denna inte delta i handläggningen av det ärendet.  

Beskrivning av visselblåsarfunktionen  
Anmälningar rapporteras via tjänst på Vaxholms stads externa hemsida och går till extern leverantör 
som gör en initial bedömning av anmälan. Den externa hanteringen garanterar att en anmälare, om 
denne så önskar, kan vara anonym.  

Anmälaren ska få bekräftelse på att anmälan är mottagen inom sju dagar från mottagande.  

Förtroendegruppen tar emot den initiala bedömningen och den hanteras i enlighet med den 
externa leverantörens rekommendation. I det fall en fördjupad utredning rekommenderas ska 
denna utföras av den externa leverantören.  

Den fördjupade utredningen lämnas till förtroendegruppen som är ansvarig för att eventuella 
uppgifter som är nödvändiga för att vidare åtgärder ska kunna vidtas lämnas vidare till ansvarig 
funktion inom organisationen.  

Anmälaren har inom tre månader rätt till återkoppling om åtgärder som vidtagits till följd av 
anmälan och om skälen för dessa. Återkopplingen ska ske i skälig omfattning.  
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En person som nämns som ansvarig för missförhållanden i en anmälan ska informeras om detta så 
snart som möjligt med hänsyn till utredningen.  

Har det i en utredning framkommit misstanke om brott ansvarar förtroendegruppen för att en 
polisanmälan och funktionens utredning överlämnas till polisen. 

Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier  
En person som haft skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena är sann är 
enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden skyddad mot 
hindrande åtgärder och repressalier.  

Sekretess  
För uppgifter visselblåsarärenden finns bestämmelser om sekretess i offentlighets och 
sekretesslagen (OSL).  

12. Avgränsningar 

I kollektivavtalet hanteras arbetsrättsliga konsekvenser av oegentligheter i form av avstängning och 
disciplinpåföljd. Kollektivavtalet är överordnat riktlinjer för oegentligheter. I kollektivavtalet regleras 
även bisysslor. 

13. Ansvar, information och uppföljning  

Alla anställda och förtroendevalda i Vaxholms stad ska ta del av kommunens policy och riktlinjer 
mot oegentligheter. Detta kan lämpligen ske vid introduktion och på arbetsplatsträffar. 
Informationen ska också finnas tillgänglig på intranät/webbsida.  

Det är den anställdes och den förtroendevaldes ansvar att sätta sig in i och följa de lagar och 
riktlinjer som gäller. Detta innebär bland annat att den anställde i diskussion med chefer och 
kollegor aktivt ska medverka till att tillämpningen av regler och riktlinjer på varje arbetsplats 
uppfyller högt ställda etiska krav.  

Varje chef har ansvar för att skapa förutsättningar för anställda att ta del av kommunens policy och 
riktlinjer. Chefen har också ett ansvar för att återkommande arbetsplatsdiskussioner genomförs om 
hur regler och riktlinjer ska tillämpas.  

Uppföljning av policyn och riktlinjerna för eventuella justeringar och uppdateringar görs vid behov.
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